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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน
1.0

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1

1.2

รายละเอียดที่สําคัญ
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผูเสนอขาย

:

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Jasmine Telecom Systems Public Company Limited)

มูลคาที่ตราไว

:

1.00 บาทตอหุน

จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชน

:

175,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

ราคาเสนอขายตอประชาชน

:

3.20 บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยท่เี สนอขาย

:

560 ลานบาท

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือบริษัท และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวน
จํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง อยางไรก็ตาม บริษัทไดจัดใหมีผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จํานวน 10 ราย ซึ่งสามารถจัดจําหนายหุนใหแกนักลงทุนรายยอยไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญในเบื้องตน
เปนดังนี้
เสนอขายตอนักลงทุนทั่วไป

:

52,500,000 หุน

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

:

87,500,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท

:

35,000,000หุน

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
นักลงทุนทั่วไป หมายถึง
1) ลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ เปนตน ซึ่งรวมทั้งลูกคาบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล
ที่เปนลูกคาปจจุบัน
2) บุคคลที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
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3) บุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่คาดวาจะไดติดตอ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษา
ทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ เปนตน
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลง
ทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
โดยผูลงทุนประเภทสถาบันดังกลาวจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเทานั้น
ผูมีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง
1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา
คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันทางการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและ
ธุรกิจ ลูกคาของเจาหนี้การคาและ/หรือเจาหนี้การเงิน ฯลฯ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือ เคยติดตอในอดีต ทั้งนี้นับรวมถึงพนักงานและที่
ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว
2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทตอไปในอนาคต ทั้งนี้นับรวม
ถึงพนักงานและที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว
3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่ บริษัทพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําไมวา
ทางตรงหรือทางออมแกบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต
4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท หรืออดีตผูบริหารของบริษัท
โดยผูมีอุปการะคุณของบริษัทจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 175,000,000 หุน ในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทไดยื่นคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัท
แลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการ
ถือหุนรายยอย และการแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขการรับหลักทรัพยของบริษัท ดังนี้
1. กําหนดใหบริษัทดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ตลาดหลัก
ทรัพยฯ แจงผลการพิจารณาใหทราบ
2. กําหนดใหมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือ
หุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
3. กําหนดหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดนําหุนและหลัก
ทรัพยจํานวนรวมกันรอยละ 65 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนออกขายเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับจากวันที่หุน
ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบกําหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือน ผูถือหุนดังกลาวสามารถทยอยขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายได ในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
4. แตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการแตงตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย และเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน โดยบริษัทจะรายงานผล
การขายและนําสงรายละเอียดการหามผูบริหารและผูถือหุน (Silent Period) ใหแกตลาดหลักทรัพย เพื่อพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.0

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตาม
กฎหมาย หรือการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทยอมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนดังกลาวได
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอน ลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน และสงมอบ
ใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทได เมื่อนายทะเบียนหุนของบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนแลว และจะใชยืนยัน
กับบุคคลภายนอกไดเมื่อนายทะเบียนหุนของบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเรียบรอยแลว เมื่อนายทะเบียนหุนของบริษัทเห็นวาการโอน
หุนถูกตองตามกฎหมาย ใหนายทะเบียนหุนของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท
เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ นายทะเบียนหุนของบริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน
หากบริษัทเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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3.0

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ จะกระทําโดยประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบ
เทียบกับบริษัทอื่นที่สามารถอางอิงได โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (Price to Earning Ratio: PER) เฉลี่ยของหุนใน
กลุมเทคโนโลยี/สื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในป 2548 และชวง 6 เดือนแรกของป 2549 มีอัตราสวนเทากับ 15.14 เทา และ
12.57 เท า ตามลํ าดั บ ทั้ งนี้ ราคาเสนอขายหุ น ของบริษั ท ในครั้งนี้ เท า กั บ 3.20 บาท คิ ด เป น อั ตราส วนราคาหุ น ต อ กํ าไรต อ หุ น โดย
ประมาณเทากับ 7.27 เทา คํานวณโดยใชกําไรสุทธิของงบสอบทานงวด 6 เดือนแรกป 2549 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเทากับ 154.48
ลานบาท คูณ 2 เพื่อหาประมาณการกําไรสุทธิของป 2549 และหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 700 ลานหุน (Fully diluted) ประกอบ
กับการพิจารณารายงานการวิเคราะหมูลคาหุนของบริษัทที่จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพยที่รวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
ของบริษัทในครั้งนี้
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต และไมไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสิน
ใจลงทุน
4.0

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.0

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เสนอขายผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 อาคารลิเบอรตี้สแควร
เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท (662) 695-5000
โทรสาร (662) 695-5109
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
ชั้น 12A และ 20 อาคารทิสโกทาวเวอร
48/22-23 และ 48/45-46 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท (662) 638-0300
โทรสาร (662) 638-0301
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บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
ชั้น 9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท (662) 624-8888
โทรสาร (662) 624-8889

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 9, 12, 14-15, 17-18 อาคารอัลมาลิงค
25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท (662) 646-9999
โทรสาร (662) 646-9991
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 1-2 อาคารสินธร ทาวเวอร 2
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท (662) 627-3100
โทรสาร (662) 675-3898
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ชั้น 17-18 อาคารเมอรคิวรี่
540 ถนนเพลินจิตร แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท (662) 658-5800
โทรสาร (662) 658-5799

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 20-21 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท (662) 658-6300
โทรสาร (662) 658-6301
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 9, 23-25, 45 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
323 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท (662) 231-1111
โทรสาร (662) 267-8289
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท (662) 285-1888
โทรสาร (662) 285-1797

บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท (662) 286-3999
โทรสาร (662) 286-6333
5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน
175,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.20 บาท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ าหน าย ตามที่ ระบุ ไวในข อ 5.2 มี ข อ ตกลงยอมรับ ประกั น การจํ าหนายหุ น ประเภทรับ ประกั น ผลการจํ า หนา ยอยางแนน อน (Firm
Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ ผูจัดจํา
หนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
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5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย และ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 14.00 ลานบาท
โดยจะชําระใหภายใน 5 วันทําการ นับจากวันปดการเสนอขาย
5.3.3 จํานวนเงินคาหลักทรัพยที่ผูเสนอขายจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย
หุนสามัญ จํานวน 175,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.20 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน
5.4

บาท
560,000,000
19,398,000
540,602,000
3.09

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน *
คาใชจายอื่นๆ **
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

บาท
50,000
448,000
14,000,000
50,000
350,000
4,500,000
19,398,000

หมายเหตุ : * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวม คาที่ปรึกษาทางการเงิน คา Road show คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และ
เอกสารอื่นๆ คาโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยประมาณ
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1

สําหรับนักลงทุนทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 14:00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2549 ถึง
เวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2549
5.5.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 14:00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2549 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2549
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5.5.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานใหญของบริษัท ตั้งแตเวลา 14:00 น. ของวันที่
4 กันยายน 2549 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2549
ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการะคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ ไดกอนทําการจอง
ซื้อหุน จากเว็บไซต www.sec.or.th
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
จะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่
เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจําหนายหลักทรัพย (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวย การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรร
หุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) หรือ เปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูบริหารตาม
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ สําหรับโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและ
พนักงาน ผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการเปนรายบุคคล และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผู
พิจารณาจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงาน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแลว
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญ คือ จัดสรรใหแก (ก) นักลงทุนทั่วไป
จํานวน 52,500,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน 87,500,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการะคุณของบริษัท จํานวน 35,000,000 หุน ทั้งนี้
สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจํา
หนายและรับประกันการจําหนาย
ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละ
ประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดเรื่องการกระจายการถือ
หุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 52,500,000 หุน ใหแกนักลงทุนทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวน
มากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา 1,000 หุน และตองจองซื้อ
เปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และไมเกิน 3,5000,000 หุน ตอผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และหาก
ยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของนักลงทุนทั่วไปกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ อีกทั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนทั่วไปเพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 87,500,000 หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา 1,000 หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผู
จองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญ
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ อีกทั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันเพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 35,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยบริษัทจะทําการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อ
ขั้นต่ํา 1,000 หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน และไมเกิน 3,500,000 หุน ตอราย และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญ
ของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1

สําหรับนักลงทุนทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และไม
เกิน 3,500,000 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซื้อหุนสามัญจะตองเปนบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท วาเปนผูมีอํานาจ
ลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญให
ครบถวน จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซื้อหุนสามัญพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผู
จัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตามวันเวลาที่กลาว
ในขอ 5.7.1 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 กันยายน 2549 และภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน
2549 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 6 กันยายน 2549 หรือ 7 กันยายน 2549 เทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 7 กันยายน 2549
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2549 และในวันที่ 8 กันยายน 2549
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระหุนสามัญดวยเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 799-2-07313-2
ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักพหลโยธิน
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09:00 ของวันที่ 6 กันยายน 2549 ถึงเวลา 16:00 ของวันที่ 8 กันยายน 2549 โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ผูลงนามในใบจองซื้อหุนสามัญจะตองเปนบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท วาเปนผูมีอํานาจลงนามในการกระทําการแทน
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญใหครบถวน จึงจะสามารถใชเปนหลัก
ฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซื้อหุนสามัญพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามวันเวลาที่กลาวในขอ 5.7.2 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 กันยายน 2549 และภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2549
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 6 กันยายน 2549 หรือ 7 กันยายน 2549 เทานั้น และหาก
ชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 7 กันยายน 2549
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2549 และในวันที่ 8 กันยายน 2549
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 799-2-07313-2 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักพหลโยธิน
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตเวลา 9.00 ของวันที่ 6 กันยายน
2549 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2549 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนสามัญจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลัก
ฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
หุนทุกรายเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)” เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อ
หุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนิน
การไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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5.7.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และไมเกิน
3,500,000 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซื้อหุนสามัญจะตองเปนบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท วาเปนผูมีอํานาจ
ลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญให
ครบถวน จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซื้อหุนสามัญพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตามวันเวลาที่กลาวในขอ 5.7.3 (ง) เอกสารประกอบการ
จองซื้อ มีดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 6 กันยายน 2549 และภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2549
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 6 กันยายน 2549 หรือ 7 กันยายน 2549 เทานั้น และหาก
ชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 7 กันยายน 2549
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2549 และในวันที่ 8 กันยายน 2549
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 799-2-07313-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักพหลโยธิน
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(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่บริษัท ตั้งแตเวลา 09:00 ของวันที่ 6 กันยายน 2549 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2549
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะขอสงวนสิทธิในการตัด
สิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบ
ถวนตามขอ (ก) ถึง (ง)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1

สําหรับนักลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญ เกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูใน

ดุลยพินิจของบริษัท
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 หรือบริษัท (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน
14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 หรือบริษัท (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแก
ผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย) โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผู
จองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้น ในการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้ คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่ง
ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู
ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภาย
ใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนิน
การออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ ศูนยรับฝากหลักท
รัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได ผานบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัท
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบใบหุนตามจํานวน
ที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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