บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1

รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ออกโดยบริษัท
เจ มารท จํากัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 และมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 โดยมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน
45,000,000 หุน ใหกับนักลงทุนทั่วไป และใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด
1
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”) จํานวนไมเกิน 9,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) แกนักลงทุนทั่วไป จํานวน 45,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้
ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุน ละ
มูลคารวมของหุน ใหมทเี่ สนอขาย
เงื่อนไขอื่น

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
: 45,000,000 หุนใหแกนักลงทุนทั่วไป โดยคิดเปนสัดสวนดังนี้

คิดเปนรอยละ 13.04 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายครั้งนี้

คิดเปนรอยละ 10.87 ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
และหากใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 มีการใชสิทธิครบทั้ง
จํานวน

คิดเปนรอยละ 10.71 ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
และหากใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 และ ใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม ซึ่ ง จั ด สรรให แ ก ก รรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท (“JMART-ESOP #1”) มีการใช
สิทธิครบทั้งจํานวน
: 1.00 บาทตอหุน
: 7.00 บาทตอหุน
: 315,000,000 บาท
: มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วไป

1

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”) จํานวน 69,000,000 หนวย โดย
จัดสรรดังนี้
1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 60,000,000 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 หุน
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) จัดสรรใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวน 9,000,000 หนวย ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

สวนที่ 3 หนา 1

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ การมอบอํ า นาจให คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริหาร มอบหมายรวมถึงการกําหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกลาว ตลอดจนใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อัน
จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ
รวมถึ ง การจั ด ทํ า ลงนาม ส ง มอบ ซึ่ ง คํ า ขออนุ ญ าต หนั ง สื อ ชี้ ช วน
สั ญ ญา และ/หรื อ เอกสารต า งๆ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หน ว ยงานราชการ และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ การ
ดําเนินการดังกลาวไดภายใตขอบเขตของกฎหมาย
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
ลักษณะหลักทรัพย

:

ชนิดของหลักทรัพย
อายุและวันครบกําหนดอายุ

:
:

วันที่ออกและเสนอขายครั้งแรก
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
วิธีการเสนอขาย

:
:
:

ราคาเสนอขายตอหนวย
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

:
:

ราคาใชสิทธิซอื้ หุนสามัญ
รายละเอียดของหุนสามัญที่
จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ

:
:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
ระบุชื่อผูถอื และโอนเปลี่ยนมือได
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป 10 เดือน 18 วันนับจากวันออกและเสนอ
ขายครั้งแรก (13 กุมภาพันธ 2555) โดยครบกําหนดอายุวันที่ 30
ธันวาคม 2556 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการ
กอนหนา
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555
ไมเกิน 9,000,000 หนวย
จัดสรรจํานวนไมเกิน 9,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหกับนักลงทุน
ทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน
5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 1 หนวย โดยจะดําเนินการ
จัดสรรหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
หนวยละ -0- บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (เวนแตจะมี
การปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด)
3.00 บาท ตอหุน (เวนแตเปนกรณีการปรับสิทธิ)
บริษัทมีการจัดสรรหุนสามัญ จํานวนไมเกิน 69,000,000 หุน (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
2
JMART-W1 ทั้งจํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ 20 ของหุนที่ชําระแลวของ
บริ ษั ท ก อ นการเสนอขายในครั้ ง นี้ จํ า นวน 300,000,000 หุ น กั บ หุ น
สามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้จํานวน 45,000,000
หุน

2

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”) จํานวน 69,000,000 หนวย โดย
จัดสรรดังนี้
1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 60,000,000 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 หุน
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) จัดสรรใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวน 9,000,000 หนวย ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

สวนที่ 3 หนา 2

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
วันกําหนดการใชสิทธิ

:

ระยะเวลาแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ

:

ระยะเวลาแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย

:

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิ
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

:
:
:
:

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกๆ
วันทําการสุดทายของบริษัททุกๆทุกไตรมาส ภายในระยะเวลานับแตวัน
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ทั้งนี้
กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2555 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับ วันที่ 30 ธันวาคม 2556
ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา โดยวัน
ดังกลาวจะเปนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (“วันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย”)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ
บริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้งตามวิธีที่
ระบุไวในขอ 1.4.5 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท
เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ
บริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ทั้งนี้ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/ ELCID) พรอมทั้ง
จะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันครบ
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย นอกจากนี้ บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันครบกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการ
ซื้อขายชั่วคราว (SP) ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพัก
การซื้อขาย จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ไปจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อ
หุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่1.5 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดง

สวนที่ 3 หนา 3

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

การชดใชคาเสียหาย

:

สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท เจ มารท จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท
อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุนของบริษัท
 เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยตอหุน
ของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาด
ของหุนสามัญบริษัท (มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ
1.5.2 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท เจ มารท
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1)
 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยที่
หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือให
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่
จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ
ราคาตลาดของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท (มี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ
รายละเอียดในขอ 1.5.2 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1)
 เมื่ อบริษัทจ ายเงิน ปนผลทั้งหมดหรื อบางสวนเป นหุ นสามั ญใหแ ก ผู
ถือหุนของบริษัท
 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 (แปดสิบ)
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยหลังหัก
ภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาปบัญชี
ใดๆ
 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ อื่ น ใดๆ อั น ทํ า ให ผ ลตอบแทนใดๆที่ ผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม
บริ ษัท จะชดใช คา เสีย หายใหเ ฉพาะผู ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ม าแจ ง
ความจํานงที่จะใชสิทธิ ในวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทไม
สามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดอยางเพียงพอ ตามรายละเอียดในขอ 1.8 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิ
และหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ยกเวน กรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามหัวขอ 2 ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

สวนที่ 3 หนา 4

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขอื่น

:

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจใน
การ
(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย
(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่
เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่น
คําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ
(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,000,000 หุน แกนักลงทุนทั่วไปเปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยมีสัดสวนการเสนอขายเบื้องตนดังนี้
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไปจํานวนไมเกิน
40,000,000 หุน
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันจํานวนไมเกิน
5,000,000 หุน
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
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การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 9,000,000 หุน โดยจะจัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ใน
อัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
โดยมีสัดสวนการเสนอจัดสรรเบื้องตนดังนี้
- จัดสรรตอบุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
8,000,000 หนวย
- จัดสรรตอนักลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,000,000 หนวย
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามนิยามที่กําหนดไว
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการ
คุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได
3

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”) จํานวน 69,000,000 หนวย โดย
จัดสรรดังนี้
1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 60,000,000 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 หุน
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) จัดสรรใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวน 9,000,000 หนวย ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

สวนที่ 3 หนา 5

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ติดตอ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ
6.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย
และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายรับประกันการจําหนาย
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนสินทรัพยของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย และ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ที่จัดสรร ตอนักลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการ
ของนักลงทุนในแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุม
บุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางไดอยาง
เพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
 หุนสามัญเพิ่มทุน
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ และหากมีประกาศการจายเงินปนผล หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผลจากการดําเนินงานของบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2555 เปนตนไป
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 จํานวน 9,000,000 หุน ซึ่งจัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ อัตรา
หุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิเทาเทียมกับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
จํานวน 60,000,000 หุน ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญ
เดิม 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
หุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย) โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ไปจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย ตอไป
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ภายใน 45 (สี่สิบ
หา) วันนับจากวันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง
อีกทั้งบริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบ
กําหนดการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง
2

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมี ขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมี ผลทําใหบุคคลที่ไมใ ช
สัญชาติไทยถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับฉบับปจจุบันของบริษัท และ ณ ปจจุบันบริษัทมิไดมีขอพิพาทใดๆ อันจะมีผลกระทบตอขอจํากัด
การโอนหุนของบริษัทดังกลาวแตประการใด
ดังนั้นการโอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในบริษัทมีสัดสวนเกินกวา
อัตราสวนดังกลาว บริษัทมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุนในรายดังกลาว
ทั้งนี้การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียน
การโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะ
ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไม
ถูกตองสมบูรณบริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไป
ตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต กรณีการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งบริษัทจะปดสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย และใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกสั่งพักการซื้อขาย (ขึ้นเครื่องหมาย SP) โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป) และ การโอนนั้นขัด
ตอขอจํากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือครองหุนของบุคคลที่มิใช
สัญชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
1

บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิจนทํา
ใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของทุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับหรือตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขตามขอบังคับในอนาคต

2

หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมมีสัญชาติไทยซึ่งไดใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนที่ไมขัดตอ
ขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไมใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
(ข) ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิและ
เงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สั ญ ชาติ ไ ทยได ยื่ น ความจํ า นงการใช สิ ท ธิ ใ นส ว นที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช สิ ท ธิ เ อาไว ต ามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง เพื่ อ
ดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิ
ทั้ ง จํ า นวนหรื อ บางส ว นเมื่ อ การเข า ถื อ หุ น ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานง
ที่จะใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง
บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ยังไมไดรับการใชสิทธิ
บางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่สามารถกระทําไดโดยที่ไมขัดตอขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญที่อนุญาตให
ซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิใน
แตละครั้ง หาก ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจาก
ขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
หมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอ
บริษัท และบริษัทจะไมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม
สามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่
เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดพิจารณาจากราคาปด
ของหุนสามัญของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนวันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2555 เพื่อกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ราคาเสนอขายที่ 7.00 บาทตอหุน คิดเปนสวนลดไมเกินรอยละ 10 จากราคาปดกอนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 5/2555 ซึ่งเทากับ 7.50 บาทตอหุนและ คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ที่ 14 เทา
ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท (รายละเอียดตามขอ 4)
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนดังกลาว คํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสยอนหลัง (ไตรมาส 1
ป 2554 ถึง ไตรมาส 4 ป 2554) ที่ 171.59 ลานบาท และจํานวนหุนสามัญของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ครั้งนี้ทั้งสิ้นจํานวน 345 ลานหุน (หุนสามัญที่ชําระแลวกอนเพิ่มทุนจํานวน 300 ลานหุน กับหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายในครั้งนี้จํานวน 45 ลานหุน) โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคตของบริษัทซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
4

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน หรือ Price to Earnings Ratio (“P/E Ratio”) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนิน
ธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทซึ่งสะทอนอัตราสวน P/E Ratio ที่เหมาะสม ในชวงเวลา 7 วัน (ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง
14 มีนาคม 2555) กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 ซึ่งใชในการประกอบการพิจารณากําหนดราคา
เสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คาเฉลี่ย
ที่มา : SETSMART.COM

5

หลักทรัพย
DTAC
ADVANC
SYNEX
IT
SIS

P/E Ratio (เทา)
14.58
21.88
10.64
17.70
18.52
16.66

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
สรุปขอมูลราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผานมาของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ดังนี้
ป
เดือน
ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่ําสุด ปริมาณการซื้อขาย มูลคาการซื้อขาย
เฉลี่ยตอวัน
(บาท/หุน) (บาท/หุน) (บาท/หุน)
เฉลี่ยตอวัน
(ลานบาท)
(ลานหุน)
2555
กุมภาพันธ
7.55
8.10
6.60
0.54
4.07
มกราคม
7.39
8.35
5.90
0.71
5.26
2554
ธันวาคม
5.58
6.45
4.76
1.06
5.93
พฤศจิกายน
4.45
4.92
3.74
0.82
3.63
ตุลาคม
3.71
3.94
3.42
0.16
0.58
กันยายน
4.21
4.52
3.20
0.42
1.77
สิงหาคม
4.06
4.28
3.58
2.10
8.53
กรกฎาคม
3.81
4.14
3.00
4.49
17.10
มิถุนายน
2.97
3.04
2.90
0.30
0.89
พฤษภาคม
3.01
3.10
2.96
0.62
1.87
เมษายน
3.08
3.24
2.96
0.65
2.00
มีนาคม
3.02
3.24
2.88
0.76
2.31
หมายเหตุ ราคาเฉลี่ย = ผลรวมของมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน / จํานวนหุนที่มีการซื้อขายทั้งหมดในแตละเดือน

ที่มา : SETSMART.COM
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6

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอ
ขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
ทั้งนี้วิธีการจัดสรรหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของ
หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจองการจัดจําหนาย และการจัดสรรที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และตามที่
กําหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวของกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายตอนักลงทุนทั่วไปจํานวน 45,000,000 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
จํานวน 9,000,000 หนวย ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2 รั บ ประกั น การจํ า หน า ยประเภทรั บ ประกั น ผลการจํ า หน า ยอย า งแน น อน (Firm
Underwriting)
อยางไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อบริษัทไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายได
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) ไมสามารถกําหนดราคาขายสุดทายได
(ข) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ค) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในธุ ร กิ จ หรื อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะขึ้นกับดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,800,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยการชําระเงินดังกลาว
จะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ รับประกันการจําหนาย
จํานวนเงินคาหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้
หุนจํานวน 45,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.00 บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 9,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 0.00 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

315,000,000
0
11,297,000
303,703,000
6.75

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.4 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรบั จากการเสนอขายหุนครั้งนี้
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
- คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม
- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
- คาธรรมเนียมการยื่นขอใหรับใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
- คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ
- คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและที่ปรึกษาการเงิน
รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยทั้งสิน้
หมายเหตุ *ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย

315,000,000 บาท
100,000
252,000
30,000
30,000
85,000
10,800,000
11,297,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 ของวันทําการถัดจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งคาดวาจะขอรับไดตั้งแต วันที่ 19 มีนาคม 2555
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทสามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไม
แตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
กลต.) และใบจองซื้อหุนสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน ตั้งแต
วั น ที่ ห นั ง สื อ ชี้ ช วนมี ผ ลใช บั ง คั บ จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การเสนอขายจากเว็ บ ไซต ต อ ไปนี้ www.sec.or.th
และ
www.jaymart.co.th และสามารถทําการดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญจากเว็บไซต www.jaymart.co.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคล
ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 และ ทจ. 29/2551
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เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหแก บุคคลทั่วไปจํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน และ นักลงทุน
สถาบันไมเกิน 5,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทตามความเหมาะสม
วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 40,000,000 หุนใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุในขอ 6.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมี
จํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคล
ทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของ
บุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000 หุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุในขอ 6.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตอง
มีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อนัก
ลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนของนักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนจะจัดสรรใหกับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ในอัตราสวนหุน
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น 5 หุ น ต อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน ว ย โดยจะดํ า เนิ น การจั ด สรรหลั ง จากที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว และกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจากการจัดสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือดังกลาวตอไป
6.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่
19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้ง
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครองของผูเยาว)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
 หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 7.00 บาทตอหุนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได เฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็ม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
 ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขา
บัญชีจองซื้อในนามของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ในกรณี
โอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย
พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อทั้งหมด
เขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท” เลขที่บัญชี 135-472560-6 ประเภท
บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
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(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงวา
มีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระ
เงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา
9:00 น. ถึง 16:00น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 และวันที่ 20 มีนาคม 2555
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ค)
สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนาเอกสารประกอบ
ขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมแนบสําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน
พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่
ระบุขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
แทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่
20 มีนาคม 2555
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
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 หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 7.00 บาทตอหุนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได เฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็ม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
 ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขา
บัญชีจองซื้อในนามของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ในกรณี
โอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย
พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อทั้งหมดเขา
บัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท” เลขที่บัญชี 135-472560-6 ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุ
ไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 20 มีนาคม 2555
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกราย
เขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อ
หุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจาก
การเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก)-(ง)
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 บริษัทจะจัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยไมคิดมูลคา
อัตราหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสทางธุรกิจ
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ในอนาคต หรื อ การมี ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งทางด า นวาณิ ช ธนกิ จ หรื อ ด า นอื่ น ๆ กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย เปนตน
6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาคืน
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระ
คืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหาย
ในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ หรือที่อยูที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติ
เขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14
(สิบสี่) วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจอง
ซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันที่พนกําหนดเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็
ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไม
ครบถวนของชื่อ หรือที่อยูที่ผูจ องซื้อไดระบุไ วในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตาม
การชําระคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน หรือ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขใน
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
การจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไร
ก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
4

ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน
การยกเลิกการเสนอขายหุนสามารถแบงออกเปน 2 กรณี คือ

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณวา บริษัท และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท ใหถือวาผูจองซื้อทุกรายไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยทันที หรือ
 ในกรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทตองระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
หลักทรัพยจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตามที่ระบุขางตนและผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซือ้ หุน
โดยไมมีดอกเบีย้ หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซือ้ ที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนนั้ ๆ โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจ องซื้อตามชื่อของผูจองซื้อทีร่ ะบุไวในใบจองซือ้ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน แกผจู องซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการ
ชําระดอกเบีย้ ใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซือ้ ที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซือ้ แลว
ตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนตามทีอ่ ยูที่ระบุ
ในใบจองซือ้ โดยถูกตองแลว ใหถอื วาผูจองซือ้ ไดรบั คืนเงินคาจองซือ้ แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบีย้ หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะไมรับผิดชอบตอกรณีดังกลาว
6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หลักทรัพยใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากหลักทรัพยที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัท เริ่มทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหลักทรัพยไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังนั้น ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีที่ผูจองซื้อหลักทรัพยประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System)
กลาวคือประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหลักทรัพยอยูภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันปด
การจองซื้อหลักทรัพยและจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน
15 (สิบหา) วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพย ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพยที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพยที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัททําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาวมิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูจองซื้อตาม
ขอ 6.10(ค) แทน

(ข)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600บริษัทจะดําเนินการนําหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพยตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพย
และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับจากวันปดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผู
จองซื้อรายใดตองการถอนหลักทรัพยออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อรายนั้นสามารถติดตอไดศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนย
รับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพยที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอน
หลักทรัพยไดทันภายในวันที่หลักทรัพยของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ

(ค)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิในชื่อ
ของผูจองซื้อ (Scrip System) ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะทําการสงมอบใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหลักทรัพยทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู ที่ระบุ
ในใบจองซื้ อ ภายใน 15 (สิ บ ห า ) วั น ทํ า การนั บ จากวั น ป ด การจองซื้ อ ในกรณี นี้ ผู ไ ด รั บ การจั ด สรร
หลักทรัพยจะไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได จนกวาจะไดรับใบหุน/
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หลักทรัพยของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุน/ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใหแกผูจองซื้อแทน
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