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แบบแสดงรายการขอมูล

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน ทั้งนี้ การจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและบริษัท
จํานวน 175,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3.20 บาท
ระยะเวลาการจองซื้อ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2548
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
วันที่ 4 กันยายน 2549
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนหุนสามัญใหมใหแกนักลงทุนในวงจํากัดจํานวน 125 ลานหุน โดยเสนอขายในราคาหุนละ 1.50 บาท นอกจากนี้ บริษัทไดอนุมัติการเสนอ
ขายหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จํานวนไมเกิน 5 ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาทและใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 21,250,000 หนวย (โดยไม
คิดมูลคา) อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิระหวาง 1.00 ถึง 2.00 บาทตอหุน ซึ่งเปนการเสนอขายในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้
ดังนั้น เมื่อหุนสามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพนระยะเวลาหามซื้อขาย ผูลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่นักลงทุนในวงจํากัดและกรรมการและ/หรือ
พนักงานบริษัท อาจนําหุนสามัญที่ตนถืออยูหรือที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิออกขาย
กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่
เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวน
และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้เปน ความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือ
ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลั ก ทรัพ ย และหนั งสื อชี้ ชวนได ที่ ศูน ย สารนิ เทศ สํานั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลั ก ทรัพ ย และตลาดหลั กทรัพ ย ชั้ น 15 อาคารดี ท แฮลม ทาวเวอร บี เลขที่ 93/1 ถนนวิท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระหวางเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือ ทาง
http://www.sec.or.th
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