สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 รายละเอียดที่สําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย

: บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(Syrus Securities Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มูลคาที่ตราไว

: 2.00 บาทตอหุน

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายทั้งหมด

-

: 60,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 25.53 ของจํานวนหุนที่จะ
หนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้) โดย
แบงเปน
จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชน
: 54,000,000 หุน
ราคาเสนอขายตอประชาชน
: 11.00 บาทตอหุน
จํานวนหุนที่เสนอขายตอกรรมการและพนักงาน : 6,000,000 หุน
ราคาเสนอขายตอกรรมการและพนักงาน
: 11.00 บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: 660.00 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนและกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจาํ นวน
จํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง อยางไรก็ตาม บริษัทไดจัดใหมีผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 จํานวน 14 ราย ซึ่งสามารถจัดจําหนายหุนใหแกนักลงทุนทั่วไปไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปน
ดังนี้
(ก) เสนอขายตอประชาชน โดยแบงเปน
เสนอขายตอนักลงทุนทั่วไป

: 9,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ

: 45,000,000 หุน

(ข) เสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

: 6,000,000 หุน

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด
นักลงทุนทั่วไป หมายถึง
1) ลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เชน ลูกคาที่ทาํ การซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิจ เปนตน ซึ่งรวมทั้งลูกคาบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะตาม
คํานิยามของนักลงทุนสถาบันเฉพาะขอ (ณ) ที่เปนลูกคาปจจุบัน
2) บุคคลที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
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3) บุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือบริษัทในเครือของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต
เชน บริษัทคูคา ผูใหคาํ ปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขาย
หลักทรัพยและวาณิชธนกิจ เปนตน
ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หมายถึง
1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ที่เคยเปนหรือเปนลูกคาของบริษัทหรือที่บริษัทตองการชัก
ชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน และบริการอื่นๆ และ/หรือ เจาหนี้การคา
3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่เคยใหความชวยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทฯ พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือ
บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ
โดยผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (ฌ)
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(ญ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ฎ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฏ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฐ) กองทุนรวม
(ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้น
ไป
(ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
(ณ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
(ด) สํานักงานประกันสังคม
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายจํานวน 60,000,000 หุน ในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญที่
จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2457 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดแจงวา คณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ แลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ
บังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่
22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยได
กําหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้
1. กําหนดใหบริษัทดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ตลาดหลักทรัพย
แจงผลการพิจารณาใหทราบ
2. กําหนดจํานวนการหามขายหุนสามัญทั้งหมดของ
2.1 ผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทยื่นคําขอเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และ
2.2 บุคคลที่ไดรับโอนหุนของบุคคลตาม 2.1 กอนวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และ
2.3 บุคคลที่มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
เปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวัน
ที่หุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขาย
หุนสามัญขางตนสามารถทยอยขายหุนสามัญที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขาย
ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในชวงระยะเวลาการหามขายดังกลาว การกําหนดจํานวนหุน
สามัญใหรวมถึงจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรดังกลาวดวย

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทฯ ใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหบริษัทฯ มีบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยถือหุนใน
บริษัทฯ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมด บริษัทฯ ยอมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน
ดังกลาวได

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จะกระทําโดยการ
ประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) โดย
พิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Approach) โดยกําหนดราคาหุนที่เสนอขายที่อัตราสวนราคาตอกําไรในชวง
ประมาณ 8.15 เทา ซึ่งไดพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอกําไรของหุนกลุมบริษัทหลักทรัพย ณ วันที่ 21 กันยายน
2547 ประมาณ 13 เทา (การกําหนดอัตราสวนราคาตอกําไรดังกลาว คํานวณโดยใชกําไรสุทธิของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของ
ป 2546 และ 6 เดือนแรก ของป 2547 เพื่อปรับใหเต็มป และใชจาํ นวนหุนรวมภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้จาํ นวน
235 ลานหุน)

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเสนอขายผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ชั้น 5 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 10 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอรตี้สแควร
เลขที่ 287 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
500 ชั้น 8 อาคารอัมรินทรทาวเวอร
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2680-2222 , Etrade 0-2680-2244
โทรสาร 0-2680-2233

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12
ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2672-5999
โทรสาร 0-2672-5955

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9,23-25, 45
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
21/3 ชั้น 14 อาคารไทยวาทาวเวอร ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
87/2 ชั้น 18 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1015

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/22-23, 48/45-46 อาคารทิสโกทาวเวอร
ชั้น 12A, 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
โทร. 0-2697-3828 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 2, 25-26
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทร. 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801
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บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
252/6 ชั้น 6-11 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กทม. 10320
โทร. 0-2305-9000 โทรสาร 0-2275-3666

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด (มหาชน)
540 ชั้น 17 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2254-7308

บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0-2680-4037 โทรสาร 0-2670-9291
5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดาํ เนินการจัดจําหนายหุนสามัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายจํานวน 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 11.00 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อใหเปน
ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,200,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อหุน
จากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.3 จํานวนเงินคาหลักทรัพยที่ผูเสนอขายจะไดรับ
หุนสามัญจํานวน 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 11.00 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

660,000,000.00
16,063,000.00
643,937,000.00
10.73

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
528,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
13,200,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
235,000.00 บาท
คาใชจายอื่นๆ (รวมคาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และคาที่ปรึกษาทางการเงิน) 2,000,000.00 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
16,063,000.00 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับนักลงทุนทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อแบบ A ไดที่สาํ นักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ตั้งแตเวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่
11-15 ตุลาคม 2546
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สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สาํ นักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 13:00 น. ถึง
เวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 11-15 ตุลาคม 2546
โดยผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จะตองใชใบจองซื้อแบบ A และสําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะตองใชใบจอง
ซื้อแบบ B
ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไป ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน จากเว็บไซต www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจดั สรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวม
จัดจําหนาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอาํ นาจ
ควบคุม และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และบริษัทใหญ ของบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
ที่ออกใหม (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามที่ได
รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 หรือเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญ คือ จัดสรรใหแก (ก) นักลงทุนทั่วไป
จํานวน 9,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จํานวน 45,000,000 หุน และ (ค) กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 6,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กาํ หนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท
เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กาํ หนดตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 9,000,000 หุน ใหแกนักลงทุนทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอด
การจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนทั่วไปครบตามจํานวนที่กาํ หนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับการจองซื้อหุนสามัญของนักลงทุนทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 45,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษทั ฯ
6,000,000 หุน ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ
บริหารของบริษัทฯ

และวิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน

และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 สําหรับนักลงทุนทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่าํ จํานวน 200 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อแบบ A ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูแทนโดยชอบธรรม และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(แลวแตกรณี) ของผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาํ ระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา 12:01 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อจะ
ตองชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชาํ ระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหขีด
ครอม สั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทาํ การโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 000-612592-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักนานาเหนือ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนแบบ A เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของ
วันที่ 13 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนสามัญจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
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(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชาํ ระคาจองซื้อหุนสามัญไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญและขอเงินคืนไม
ได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาํ เนินการไมครบถวนตามขอ
(ก) – (ง)
5.7.2 สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่าํ จํานวน 200 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ A สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หรือแบบ B สําหรับกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(แลวแตกรณี) ของผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาํ ระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา 12:01 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ผูจองซื้อจะ
ตองชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชาํ ระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหขีด
ครอม สั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” โดยบริษัทฯ จะเปนผูทาํ การโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 000-6-125921 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักนานาเหนือ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อแบบ A สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หรือแบบ B สําหรับกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่สาํ นักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ถึง
วันที่ 15 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ จะเปนผูรวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกตองของใบจองและเอกสาร
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ประกอบ เพื่อยื่นกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 แทนผูจองซื้อ โดย
ในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(จ) บริษัทฯ จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกราย เขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” ตามที่ระบุไวในขอ (ค) เพื่อเรียกเก็บเงินและจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อ
หุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชาํ ระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาํ เนินการไมครบถวน
ตามขอ (ก) – (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับนักลงทุนทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
5.8.2 สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ
พนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ

และกรรมการและ

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือบริษัทฯ (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อผานตนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจอง
ซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสีย
หายใดๆ อีกตอไป
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือบริษัทฯ (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อผานตนที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14
วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขาง
ตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ
กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดและเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณี
หนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน
สามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจอง
ซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัด
สรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัท
ฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อได
รับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45
วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนด

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
ภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย
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