บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดหลักทรัพยทเี่ สนอขาย

1.1

ประเภทและหลักทรัพยทเี่ สนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) จํานวน 75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้

1.2

ผูเสนอขาย

:

ที่อยูผูเสนอขาย

:

ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวม
ระยะเวลาจองซื้อ

:
:
:
:

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Jay Mart Public Company Limited
9/121-3 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ชั้น 12 ถนนรามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2308-8000 โทรสาร 0-2308-8196
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
75,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 25 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
1.00 บาท
1.80 บาทตอหุน
135 ลานบาท
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายน 2552

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชน ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
60,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 80
เสนอขายตอผูมอี ปุ การคุณของบริษัท
7,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 10
เสนอขายกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท 7,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 10
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(ก) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามนิยามที่กําหนดไวตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือ
ทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุน
ใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป
สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

สวนที่ 3 หนาที่ 1

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน มีความสัมพันธ
อันดี ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมตอบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทรวม รวมตลอดถึงผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคูคาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอใน
เชิงพาณิชยกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูมีอํานาจควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจน
พนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัทเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
(ค) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท เจ มารท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไวใน
ขอ 5.2.1
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมบุคคล
ขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางไดอยางเพียงพอแลว จึง
ไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 75,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ โดยมีสิทธิในการรับเงินปนผลจากผลการดําเนินการไตรมาส 1 ป 2552 เปนตนไป

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงมี
ความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาด
หลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(2) เรื่องทุนชําระแลว โดย
บริษัทตองมีทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนไมนอยกวา 300 ลานบาท และขอ 5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุน
รายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระ
แลว โดยที่ผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไมแนนอนวา
บริษัทจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนด
หามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนในจํานวน
รวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
25 และเมื่อครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีก
รอยละ 75 ได
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยทเี่ สนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคล
ที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การ
โอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวาอัตราสวน
ดังกลาว บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทใหแกบุคคลนั้นได
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว
แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไวในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทจะ
ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตอง
สมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน เมื่อหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยทเี่ สนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กําหนดจากการประเมิน
มูลคาหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีมูลคาเชิงเปรียบเทียบ (Market Comparable) โดยพิจารณาใชอัตราสวนราคาตอกําไร
สุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio : PER) เฉลี่ยถวงน้ําหนักยอนหลัง 30 วันทําการ (วันที่ 24 เมษายน 2552 ถึงวันที่
9 มิถุนายน 2552) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เฉพาะบริษัทที่มีขนาด
และการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน และมีผลประกอบการจากธุรกิจปกติอยูในระดับปกติธุรกิจ รวมถึงเปนบริษัทที่มีสภาพ
คลองในการซื้อขายของหุนในเกณฑปกติ ซึ่งคา PER ที่คํานวณไดเทากับ 7.21 เทา และคูณดวยกําไรสุทธิตอหุนปรับลด
(Fully Diluted) สําหรับสี่ไตรมาสลาสุดของบริษัท (ไตรมาส 2 ป 2551 ถึง ไตรมาส 1 ป 2552) ซึ่งเทากับ 0.297 บาทตอ
หุน (คํานวณจากกําไรสุทธิที่ 89 ลานบาท และจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้ 300
ลานหุน) และกําหนดสวนลดราคาเสนอขายที่ประมาณรอยละ 16 ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 1.80 บาท
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรจากการดําเนินงานปกติตอหุน (P/E Ratio) ดังกลาวคํานวณจากผลการ
ดําเนินงานในอดีต และไมไดพิจารณาผลการดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน และ
วิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน
การดําเนินการ ทัง้ นี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนีป้ ระสบความสําเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยประเภทหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
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
บริษทั หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 12
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100
บริษทั หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
บริษทั หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171
บริษทั หลักทรัพย เคทีบี ซีมิโก จํากัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2659-5000 โทรสาร 0-2631-1709
บริษทั หลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
25 ซอยชิดลม อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9,12,15 และ 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
บริษทั หลักทรัพย บีที จํากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9333
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายตอประชาชนจํานวน 75,000,000 หุน ตามราคาที่ระบุในขอ 1 และตกลง
มอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการจําหนายประเภทรับประกันผลการ
จําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
ก) มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน การเมือง หรือเศรษฐกิจ หรือวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนการ
ปริวรรตเงินตรา หรือวิธีการควบคุมการปริวรรตเงินตรา หรือเหตุการณใดๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งใน
ความเห็นของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเห็นวาอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอราคาและ/หรือมูลคาของหุนสามัญเพิ่มทุน และอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
ข) เมื่อบริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยการชําระเงินดังกลาวจะ
เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 75,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.80 บาท
135,000,000
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
4,050,000
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
130,950,000
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
0.44

5.4

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการจํานวนเงินที่บริษทั ไดรบั และคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรบั จากการเสนอขายหุนครั้งนี้
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (1)
– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนทีอ่ อกใหม
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(2)
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้ โดยประมาณ
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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135,000,000

บาท

50,000
108,000
50,000
120,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
– คาธรรมเนียมอืน่ ๆ (3)
1,500,000 บาท
รวมจํานวนเงินทัง้ สิ้น
5,878,000 บาท
หมายเหตุ (1) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จาย
(2) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(3) คาธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด
(Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน

5.6

วิธีการจัดสรรหุน ที่เสนอขาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษทั ทีถ่ กู หามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทตามที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปจํานวน
60,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 7,500,000 หุน และ (ค) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทจํานวน 7,500,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุในขอ 5.2
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็
ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผู
จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 7,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000
หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 7,500,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แต
ตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดจองซื้อของกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิใน
การปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับหุนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 5.6.1 5.6.2 และ 5.6.3. ใหจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่
17 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ก ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยัง
ไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
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ประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออก
ไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุ
ไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
เงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.8 บาท โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป
• ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบงั คับ
แลวในวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายกําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณี
โอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชีชื่อ บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท เลขที่บัญชี 168-1-36172-0 ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการ
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อแบบ ก และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความจํานงขอ
จองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00น. ของ
วันที่ 17 มิถุนายน 2552 และวันที่ 18 มิถุนายน 2552
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(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)-(ค)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00
น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ก ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยัง
ไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออก
ไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุ
ไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
เงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.8 บาท โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดราฟท ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป
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• ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เข า บัญ ชี “บริ ษัท หลัก ทรัพ ย เอเซี ย พลั ส จํ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้อ หุ น” พรอ มทั้ง เขีย นชื่ อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท เลขที่บัญชี 1681-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการ
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อแบบ ก และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความจํานงขอ
จองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ค)
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปน
ทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 โดย
จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ข ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และ
แนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยัง
ไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 9:00 น. เวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.8 บาท โดยชําระเปนเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
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ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป
• ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เข า บัญ ชี “บริ ษัท หลัก ทรัพ ย เอเซี ย พลั ส จํ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้อ หุ น” พรอ มทั้ง เขีย นชื่ อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท เลขที่บัญชี 1681-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการ ตอไป
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อแบบ ข และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความจํานงขอ
จองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ค)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจ ดั การ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
การมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมกับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.8.3 สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจาย
ผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปน
ผลมากจากความไม ค รบถ ว นของชื่ อ ที่ อ ยู ที่ ผู จ องซื้ อ ได ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว
จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไม
ครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคา
จองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายเนื่องจากไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะ
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ดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับ
เช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อ
ไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยและเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการ
นําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ
จนกวาจะไดรับใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ ประสงคที่จะ
ฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้น
ฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับ
การจัดสรรภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริ การของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้ อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับ
จัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตามจํานวนที่ผู
จองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปด
การจองซื้อหุน และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อรายใด
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อรายนั้นสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอน
หุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผู
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
จองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุนของ
บริษัทคือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวา
จะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ทั้งนี้ หากผูจองซือ้ ไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิทจี่ ะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน
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