บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช ัน จํากัด (มหาชน)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น
1 รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท ีเสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ท ีเสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย

มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
ราคาเสนอขายหุ้นละ
มูลค่ารวมของหุ้นทีเสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย

บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY
LIMITED
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
จํานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ของจํานวนหุ้นทีชํ าระแล้ ว
ทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี I
(1) 190,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 27.14 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I
(2) 10,000,000 หุ้น เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริษทั และบริษัทย่อย คิดเป็ นร้ อยละ 1.43 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I
ทังI นี I หากมี ห้ ุน สามัญ เหลื อ จากการเสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ นําส่วนที เหลื อทังI หมดเสนอขายต่ อ
ประชาชน
0.50 บาทต่อหุ้น
3.00 บาท
600 ล้ านบาท
วันที 26 – 28 สิงหาคม 2556

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครังI นี I เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ซึง สัดส่วนการเสนอขายหุ้นเป็ นดังนี I
เสนอขายต่อผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

140,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มอี ปุ การคุณของบริษัท

50,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษทั และบริษัทย่อย

10,000,000 หุ้น
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ทั Iงนี I ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจ
ในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญ ทีจัดสรรให้ แก่นักลงทุนแต่ล ะประเภท เพือให้ การจองซื Iอหุ้นสามัญในครั งI นีปI ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.6
การจัดสรรหุ้นในครังI นี Iไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัว ไป เนืองจากหุ้นทีจดั สรรใน
การเสนอขายครังI นี Iมีไม่พอเพียงสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัว ไป
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง ผู้จองซื Iอทีเป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลทัว ไปที
เป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าทีทําการซื Iอขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ ลูกค้ าที
ทํา การซื อI ขายหน่ วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อ ผู้มี ความสัม พันธ์ ทางธุร กิ จ เช่ น บริ ษัท คู่ค้า ผู้ใ ห้ คําปรึ กษาทางธุรกิ จ ผู้ใ ห้ การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ทีมีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2
ทั Iงทีเคยติดต่อ ทีติดต่ออยู่ในปั จจุบนั หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ทีได้ เข้ าร่ วมฟั งการนําเสนอข้ อมูลของ
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิส เต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) และในกรณี ทีเป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้นและ/หรื อ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้ างต้ นทีจองซื Iอหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทั Iงนี I ไม่รวมถึงการจัดสรร
ให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทั Iงผู้ทีเกียวข้ องของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 1 กันยายน 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
สําหรับ ผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันทีเคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตทีจองซื Iอหุ้นผ่าน
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุ การคุณของทีปรึกษาทางการเงินด้ วย
(โปรดดูร ายละเอี ยดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ม ทุน และวิธีการจองซือI ให้ แก่ ผ้ ูมี อุปการคุณของผู้จัด จํ าหน่าย
หลักทรัพย์ได้ ในข้ อ 5.6.1 และข้ อ 5.7.1 ตามลําดับ)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซื Iอหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี I
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษทั เงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื อเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพื อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที จัด ตังI ขึ นI ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อ นิติบุคคลอืนทีมี กฎหมายเฉพาะ
จัดตั Iงขึ Iน
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือการฟื นI ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี Iยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท หมายถึง ผู้จองซื Iอทีเป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
บริ ษัทและต่อผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกค้ า บริ ษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้ า/บริ การ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบัน
การเงินทีติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้ า บุคคลทีให้ คําแนะนําหรื อเป็ นทีปรึกษาของบริ ษัท ผู้แนะนํา
ลูกค้ า/ธุรกิจ ทั Iงทีติดต่ออยู่ในปั จจุบนั เคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต ในกรณีทีเป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึง ผู้ถือ
หุ้นและ/หรื อผู้บริหาร และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ น ซึงจะจองซื Iอหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ทั Iงนี I ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และ
ผู้ทีเกียวข้ องกับบริษัท ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่าย
และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
(โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และวิธีการจองซื Iอให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทได้ ในข้ อ 5.6.2
และข้ อ 5.7.2 ตามลําดับ)
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท ซี.
เอส.เอส. เคเบิ Iล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน
หุ้นสามัญของบริษทั ทีเสนอขาย จํานวน 200,000,000 หุ้น ในครังI นี I มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ทีจะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit Test) ซึง
บริษทั ได้ ยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที 26 มีนาคม 2556 เพือให้ พิจารณารับหุ้นของ
บริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัท ทริปเปิ ลI เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริ ษัท ได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็ นอย่างดีแล้ วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที

ส่วนที 3 หน้ า 3

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
มีการแก้ ไขเพิมเติม) และตามหนังสือเวียนที บจ.(ว) 10/2551 ฉบับลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื องการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การรับหลักทรัพย์เพือสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทีจะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่
คุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และ
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื Iอ
ขาย โดยภายหลังจากทีบริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นต่อประชาชน และกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว จะทําให้ บริษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์รับ
หุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้ อกําหนดอืนๆ
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ซึง ถือหุ้นรวมกันในบริษัทรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมดของ
บริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I จะถูกสัง ห้ ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันทีห้ นุ ของบริษัททําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรือง การห้ ามผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. 2544
(รวมทั Iงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)) และสามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้น
ทั Iงหมดทีถูกสังห้ ามขายเมือครบกํ าหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันทีห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
สามารถขายส่วนทีเหลือได้ เมือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท ีเสนอขาย
ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 6 ระบุว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนั Iนทีมีผลให้ บุคคลทีมิได้
มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมด” โดยการโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ได้ เมือผู้
โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นแก่ผ้ ูรับโอน การโอนหุ้น
นั Iนจะใช้ ยันบริ ษัทได้ เมือบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยันบุคคลภายนอกได้ เมือบริ ษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว ในการนีหI ากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั Iนถูกต้ องตามกฎหมายและไม่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อ 6. แห่ง
ข้ อบังคับของบริษัทให้ บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอนั Iน แต่ถ้าบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้น
นั Iนไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ บริษทั แจ้ งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผ้ ยู ืนคําร้ องภายใน 7 วันนับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ
ทั Iงนี I เมือหุ้นของบริษทั ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ทเี สนอขาย
การกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีราคา 3.00 บาทต่อหุ้นนันI หากพิจารณาจากกํ าไรสุทธิห้ ุนของบริ ษัท
ในช่วง 4 ไตรมาสทีผ่านมา ตั Iงแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2556 จะมีค่าเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็ น
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) เท่ากับ 13.38 เท่า ทั Iงนี I อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ
ดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ส่วนที 3 หน้ า 4

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
จากการทีบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้ องกับระบบไฟฟ้ า และธุรกิจ
การให้ บริการออกแบบและติดตั Iงระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) จึงใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาดที
สามารถอ้ างอิงได้ (Market Comparable) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังI แต่วนั ที 16 พฤษภาคม จนถึงวันที 15 สิงหาคม 2556
โดยใช้ ค่า P/E เฉลียของหมวดพาณิชย์ (Commerce) ซึง เป็ นหมวดธุรกิจทีห้ ุนของบริ ษัทจะเข้ าทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ P/E ของบริ ษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจ System Integration ซึง เป็ นธุรกิจทีคล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกับ
ธุรกิจการให้ บริการออกแบบและติดตั Iงระบบงานโทรคมนาคมของบริ ษัท โดยกําหนดให้ นํ Iาหนักของค่า P/E ของหมวดพาณิชย์
ที นํ ามาใช้ เฉลี ยคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 59 และกํ าหนดนํ าI หนักของ P/E ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนที ประกอบธุ รกิ จ System
Integration คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41 ซึง การกําหนดนํ Iาหนักดังกล่าวพิจารณาจากสัดส่วนกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
ของบริ ษัทในปี 2555 จากวิธีการดังกล่าวทําให้ ได้ ค่า P/E เฉลียถ่วงนํ Iาหนักเท่ากับ 26.65 เท่า ทั Iงนี I ค่า P/E ทีคํานวณจากราคา
เสนอขายหุ้นสามัญที 3.00 บาท ต่อหุ้น ซึง เท่ากับ 13.38 เท่า มีส่วนลดจากค่า P/E เฉลียถ่วงนํ Iาหนักทีนํามาเปรี ยบเทียบดังกล่าว
คิดเป็ นร้ อยละ 49.80
3.1 ข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบ P/E ของหมวดพาณิชย์ และ P/E ของบริษัททีจด
ทะเบียนทีประกอบธุรกิจ System Integration ซึง คล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจการให้ บริการออกแบบและติดตั Iง
ระบบงานโทรคมนาคมของบริ ษัท โดยข้ อมูลทีใช้ ใ นการเปรี ยบเทียบเป็ น P/E เฉลียในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังI แต่วนั ที 16
พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที 15 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี I
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท สามารถ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) (SAMART)

1. สายธุรกิจสือ สารไอทีและโทรคมนาคมครบ
วงจร (ICT Solutions)
2. สายธุรกิจการสือ สารข้ อมูลและอุปกรณ์
สือ สารไอที (Mobile Multimedia)
3. สายธุรกิจเทคโนโลยีอืนๆ
1. ให้ บริ การเครื อข่ายสือสารโทรคมนาคมและ
ระบบสารสนเทศ
2. รับเหมาออกแบบติดตังระบบเทคโนโลยี
I
สารสนเทศและการสือสาร พร้ อมจัดจําหน่าย/
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์สอื สาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
3. ให้ บริ การซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทีช่วยเพิมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานให้ กับองค์กรธุรกิจ
4. ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ สารโทรคมนาคมในลักษณะ Outsourcing
Services

บริ ษัท สามารถเทลคอม
จํากัด(มหาชน) (SAMTEL)

ส่วนที 3 หน้ า 5

ตลาดรองทีจะ
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ
SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ สาร

ราคาเฉลีย1)
(บาท)
22.75

P/E เฉลีย
(เท่ า)
20.17

SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ สาร

21.78

14.39

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

5. ให้ บริ การระบบสารสนเทศและการสือ สาร
ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต
บริ ษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์
ออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่าย
เมชัน เทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารอย่างครบ
วงจร (System Integration) รวมถึงการจัดหา
(มหาชน) (AIT)
สินค้ า Application of Turnkey Projects จนไป
ถึงสัญญาการให้ บริ การของทั Iงภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน
บริ ษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด
1. ให้ คาํ ปรึ กษาและพัฒนางานด้ านเทคโนโลยี
(มหาชน) ( MFEC)
สารสนเทศ (IT Professional Services)
2. พัฒนาและวางระบบ (System Integration)
3. ธุรกิจบริ การด้ านการบํารุ งรักษา
(Maintenance Service)
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ Iงค์ คอมมิวนิ เป็ นตัวแทนจําหน่ายและนําเข้ าอุปกรณ์ ระบบ
เคชัน จํากัด (มหาชน)
ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
(ILINK)
สารสนเทศและการสือสารรวมถึงการรับเหมา
ออกแบบและติดตั Iงระบบข่ายสายสัญญาณ
และระบบเครื อข่าย (Networking System)
สําหรับคอมพิวเตอร์ และสือ สารโทรคมนาคม
1. ธุรกิจด้ านเทคโนโลยี โดยเป็ นผู้ให้ บริ การครบ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด
(มหาชน) (LOXLEY)
วงจรและเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
สารสนเทศและโทรคมนาคม งานระบบ
โครงสร้ างพื Iนฐาน งานเฉพาะด้ านทีเป็ นสินค้ า
เทคโนโลยีระดับสูง
2. ธุรกิจการค้ า โดยเป็ นผู้ผลิต ผู้นําเข้ า-ส่งออก
ตัวแทนจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค สินค้ าเคมี
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
3. ธุรกิจบริ การ โดยเป็ นผู้ให้ บริ การงานรักษา
ความปลอดภัย งานด้ านธุรกิจมีเดียและบันเทิง
งานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และบริ การอืนๆ
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลีย ของ 6 บริ ษัท
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหมวดพาณิชย์ (Commerce)

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -
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ตลาดรองทีจะ
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลีย1)
(บาท)

P/E เฉลีย
(เท่ า)

SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ สาร

87.80

13.79

SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ สาร

9.55

16.34

MAI

19.47

20.04

SET/บริ การ/พาณิชย์

6.17

16.57

16.88
33.42

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื Iอหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี Iชวนฉบับนี Iตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดําเนินการ ทั Iงนี I เพือให้ การเสนอขายหุ้นครังI นี Iประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ในครังI นี I เสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
5.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิ สเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั Iน 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
5.2.2 ผู้จัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั Iน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2627-3791
บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั Iน 8-11 ถนนสาธรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654
บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั Iน 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111
บริษัทหลักทรั พย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
19 อาคาร 3 ชั Iน 20-21, 101 อาคาร RCP ชั Iน G
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1113
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั Iน 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค จํากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั Iน 10
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร 0-2862-9821
บริษัทหลักทรั พย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั Iน 3/1 อาคารสาธรซิตี Iทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
5.3 เงือนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1 เงือนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ซึง จะเสนอขายต่อประชาชน รวมทั Iงกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย รวมกันจํานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้ อตกลงยอมรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอนทั Iงจํานวน
(Firm Underwriting) ทั Iงนี I ให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตั Iงผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นในครังI นี I โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือI ทังI จํานวนให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอทั Iงหมดตามรายละเอี ยดที ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.9 เมือเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั Iงผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึง รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี I
(ก) เมือบริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขใดๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั Iงผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรือ
(ข) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทั Iงในประเทศ
และต่างประเทศทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครังI นี I
(ค) เมือมีเหตุทีทําให้ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานราชการสัง
ระงับหรือหยุดการเสนอซื Iอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทั Iงนี I รายละเอียดและเงือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื อ นไขที จ ะกํ าหนดไว้ ใ นสัญญาแต่ ง ตังI ผู้ จัด จํ าหน่ ายและรั บ ประกัน การจัด จํ า หน่ าย (Underwriting
Agreement)
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
กรณี ผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจัดจํ าหน่ายใช้ สิ ทธิ ยกเลิ กการเสนอขายหุ้นและจัดจํ าหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการ
คืนเงินค่าจองซื Iอให้ กบั ผู้จองซื Iอแต่ละรายตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็ม ส์ โซลูชัน จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจ่ ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นจํานวนรวมทั Iงสิ Iน 16,500,000 บาท (ไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม) โดยชําระภายใน 3 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
5.3.3 จํานวนเงินค่ าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับทังO สินO (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
หุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 3.00 บาทต่อหุ้น รวม
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้น

600,000,000 บาท
16,500,000 บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับ (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอืนๆ)

583,500,000 บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับต่อหุ้น

2.92 บาท

5.4 ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ *

0 บาท

ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น

480,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )
ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้น

0 บาท
175,000 บาท

16,500,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอืนๆ โดยประมาณ *

3,445,000 บาท

รวมค่าใช้ จ่ายทั Iงสิ Iน

20,600,000 บาท

หมายเหตุ: * ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมเนืองจากบริษัทเข้ าร่วมโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด
** ค่าใช้ จ่า ยอื นๆ ประกอบด้ วย ค่ าที ป รึ ก ษาทางการเงิน ค่ าที ปรึ ก ษาด้ านประชาสัม พันธ์ ค่ าที ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิมทุน ค่าพิมพ์หนังสือชี Iชวน ใบจองซื Iอหุ้น และเอกสารต่างๆ เป็ นต้ น
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชีชO วนและใบจองซือO หลักทรั พย์
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี Iชวนและใบจองซื Iอหุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2 ได้ ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ Iนสุดการจองซื Iอ ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วน และใบจองซื อI หุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสินI สุดการจองซื Iอ ตั Iงแต่เวลา
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษทั และบริษัทย่อย
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วน และใบจองซื อI หุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสินI สุดการจองซื Iอ ตั Iงแต่เวลา
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทั Iงนี I ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท และกรรมการและพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี Iชวนซึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี Iชวนทียืนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครังI นี Iได้ ก่อนทําการ
จองซื Iอจากเว็บไซต์ www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขาย
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ทีเกียวข้ อง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.
70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 1 กันยายน 2552 (รวมถึงทีมีการ
แก้ ไขเพิม เติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ของบริษัทและผู้ทีเกียวข้ อง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่าย และ
การจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นที
เหลือจากการจองซื Iอของผู้จองซื Iอหุ้นทั Iงหมด
บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครังI นี I โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ จัดสรรให้ แก่ (ก) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวน 140,000,000 หุ้น (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท จํานวน 50,000,000 หุ้น และ (ค) กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 10,000,000 หุ้น ทั Iงนี I สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลทีมิใช่
สัญชาติไทยจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจทีจะเปลียนแปลงจํานวนหุ้นทีจดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพือทําให้ การจองซื Iอหุ้น
ครังI นี Iประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ทั Iงนี I จะไม่มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื Iอรายย่อย
อนึง การจัดสรรหุ้นสามัญในครังI นี Iเป็ นการปฏิบตั ิเพือให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้ อ 5 (3) เรื องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 140,000,000 หุ้น ให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผ้ ูมี อุปการคุณของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ใ นดุล ยพินิจของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของผู้จองซื Iอทีเป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวน
ทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื Iอ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 50,000,000 หุ้น ให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของบริ ษัทให้ อยู่ใ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท โดยจะทําการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของ
ผู้จองซื Iอทีเป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 10,000,000 หุ้น ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่ อย
การจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษัทย่อยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษทั หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่ บุค คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื อI หุ้นของผู้จองซือI ทีเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือO หุ้น
5.7.1 ผู้จองซือO ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
ผู้จองซื Iอประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี I
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ องกรอก
รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Iอเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื Iอหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนั Iนพร้ อมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื Iอ ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสํ าเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขทีบตั ร
ประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนหน้ าทีมีเลขทีบตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณี ทีผ้ ูจองซือI เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสํา เนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั Iน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบคุ คลนั Iน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จ องซื อI ประเภทนิ ติ บุคคลที จ ดทะเบี ยนในต่ างประเทศ : สํ า เนาหนัง สื อ สํ า คัญ การจัด ตังI บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล ทีออกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนั Iน และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าวหรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั Iน พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง ทังI นี I สําเนาเอกสารทั Iงหมดต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ

-

กรณีผ้ ูจองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญชี อืนๆ กับผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 และได้ ผ่านขันI ตอนการรู้ จักลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test)
กับผู้จัด จํ าหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ วภายในระยะเวลาไม่เ กิ น 2 ปี ผู้จ องซือI ดัง กล่ า วไม่ จํ าเป็ นต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื Iอ ทั Iงนี I หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้
จองซื Iอจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือผู้จองซื Iอให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Iอหุ้น

-

กรณี ผ้ ูจองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชี ซื Iอขาย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และทั Iงนิติบุคคลทีเป็ นผู้
จองซื Iอดังกล่าว และกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันI ตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือ
ทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ
ได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบุคคลทีเป็ นผู้จองซื Iอ และกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามใน
เอกสารดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื Iอ ทั Iงนี I หากไม่
เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น นิติบุคคลทีเป็ นผู้จองซื Iอ และ/หรื อกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามในเอกสาร
ดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือผู้จองซื Iอให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Iอหุ้น
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(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลา
การจองซื Iอ คือ ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 26 – 28 สิงหาคม 2556
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ ณ วันจองซื Iอ โดยมีวธิ ีชําระเงินดังนี I
1) ผู้จองซื Iอจะต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือI โดยชําระเป็ น เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝากอยู่กบั ผู้จดั จํ าหน่าย
หลักทรัพย์
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซือI
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือ
ชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื Iอ
2) ในกรณีทีผ้ ูจดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื IอครังI เดียว
เต็มจํานวนทีจองซื Iอ โดยชํ าระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชี ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
เท่านั Iน พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชี “บัญชีจองซื Iอหุ้นสามัญเพิมทุน บมจ.
คอมมิวนิเคชัน & ซิสเต็มส์ โซลูชัน” ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา
ถนนแจ้ งวัฒนะ เลขทีบญ
ั ชี 470-2-49427-9
3) ในกรณีทีผ้ จู องซื Iอไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื Iอกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีผ้ ูจองซื Iอประสงค์จะจองซื Iอหลักทรัพย์
ด้ วยตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื Iอทีมีบญ
ั ชีจองซื Iอ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยู่กับผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื Iอสามารถชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นตามจํานวนทีจองซื Iอ ณ วันจองซื Iอ โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี I
- หากทํ าการจองซื อI ในวันที 26 สิงหาคม 2556 ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที 27
สิงหาคม 2556 ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื Iอจะต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์
และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดย
หากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 26 สิงหาคม 2556 หรื อวันที 27 สิงหาคม 2556 และชือเจ้ าของเช็คต้ อง
เป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซื Iอเท่านั Iน และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ให้ ลงวันทีภายหลังวันที
หนังสือชี Iชวนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 27 สิงหาคม 2556
- หากทําการจองซื Iอหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 27 สิงหาคม 2556 และในวันที 28
สิงหาคม 2556 ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื IอครังI เดียวเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน เท่านั Iน
- ผู้จองซือI ที ชําระเงิน ค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ ค หรื อแคชเชี ยร์ เ ช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ ายผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทั Iงเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อ
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ า
บัญชี “บัญชีจองซื Iอหุ้นสามัญเพิมทุน บมจ. คอมมิวนิเคชัน & ซิสเต็มส์ โซลูชนั ” ธนาคาร กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนแจ้ งวัฒนะ เลขทีบญ
ั ชี 470-2-49427-9
(ง) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอหุ้นและชําระเงินได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 26 – 28 สิงหาคม 2556
(จ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอหุ้นแล้ วจะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืนเงินไม่ได้ ทั Iงนี I
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรือ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื Iอของผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (ง)
5.7.2 สําหรั บผู้จองซือO ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื Iอประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี I
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ องกรอก
รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Iอเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื Iอหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนั Iนพร้ อมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื Iอ ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสํ าเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขทีบตั ร
ประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขทีบตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนาม
รั บ รองสํ าเนาถูก ต้ อ ง (กรณี ที ผ้ ู จ องซื อI เป็ นผู้ เยาว์ จะต้ องแนบสํ า เนาบัต รประจํ า ตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องผู้
จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั Iน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบคุ คลนั Iน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จ องซื อI ประเภทนิ ติ บุคคลที จ ดทะเบี ยนในต่ างประเทศ : สํ า เนาหนัง สื อ สํ า คัญ การจัด ตังI บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล ทีออกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนั Iน และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั Iน พร้ อมลงนามรับรอง
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
สําเนาถูกต้ อง ทังI นี I สําเนาเอกสารทั Iงหมดต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ
-

กรณีผ้ ูจองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญชีอืนๆ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และได้ ผ่าน
ขั Iนตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี ยง (Suitability Test) กับผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายแล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื Iอดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซื Iอ ทั Iงนี I หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื Iอจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื อผู้จองซื Iอให้ แก่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Iอหุ้น

-

กรณี ผ้ ูจองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชี ซื Iอขาย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอืนๆ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 และทั Iงนิติบคุ คลทีเป็ นผู้จองซื Iอดังกล่าว และกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขั Iนตอนการ
รู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทํ าแบบประเมินความสามารถในการรั บความเสียง
(Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี นิติบคุ คลทีเป็ นผู้จองซื Iอ และกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซื Iอ ทั Iงนี I หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น นิติบุคคลทีเป็ น
ผู้จองซื Iอ และ/หรื อกรรมการทีเป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื อผู้จองซื Iอให้ แก่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Iอหุ้น

(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือI คือ ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที 26 – 28
สิงหาคม 2556

(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ ณ วันจองซื Iอ โดยมีวธิ ีชําระเงินดังนี I
-

หากทํ า การจองซื อI ในวัน ที 26 สิ ง หาคม 2556 ตังI แต่เ วลา 9.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. และวัน ที 27
สิงหาคม 2556 ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื Iอจะต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System

ส่วนที 3 หน้ า 15

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชํ าระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 26
สิงหาคม 2556 หรื อวันที 27 สิงหาคม 2556 และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซื Iอเท่านั Iน
และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชี Iชวนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่
ไม่เกินวันที 27 สิงหาคม 2556
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลบังคับแล้ วในวันจองซื Iอ
-

หากทําการจองซือI หลังเวลา 12.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที 27 สิงหาคม 2556 และในวันที 28
สิง หาคม 2556 ตังI แต่ เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ผู้จ องซือI จะต้ องชํ าระค่าจองซือI ครั งI เดี ย วเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั Iน

-

ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง จ่ายผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทั Iงเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือI หุ้นสามัญเพิมทุน บมจ.
คอมมิวนิเคชัน & ซิสเต็มส์ โซลูชนั ” ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา
ถนนแจ้ งวัฒนะ เลขทีบญ
ั ชี 470-2-49427-9

(ง) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอตามข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอหุ้นและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามสถานทีทีได้ ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 26 – 28 สิงหาคม 2556
(จ) ผู้จองซื Iอทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอหุ้นแล้ ว จะยกเลิกการจองซื Iอและขอเงินคืนไม่ได้
ทั Iงนี I ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอของผู้จองซื Iอ
ทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (ง)

5.7.3 สําหรั บผู้จองซือO ประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
ผู้จองซื Iอประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษทั ย่อย จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี I
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ องกรอก
รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื Iอ ดังต่อไปนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขทีบตั ร
ประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขทีบตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ูจองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญชีอืนๆ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และได้ ผ่าน
ขั Iนตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี ยง (Suitability Test) กับผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายแล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื Iอดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซื Iอ ทั Iงนี I หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื Iอจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื อผู้จองซื Iอให้ แก่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Iอหุ้น

-

(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื Iอ คื อ ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 26 - 28
สิงหาคม 2556
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ ณ วันจองซื Iอ โดยมีวธิ ีชําระเงินดังนี I
-

หากทํ า การจองซื อI ในวันที 26 สิ ง หาคม 2556 ตังI แต่ เ วลา 9.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. และวัน ที 27
สิงหาคม 2556 ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื Iอจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System
หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชํ าระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 26
สิงหาคม 2556 หรื อวันที 27 สิงหาคม 2556 และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซื Iอเท่านั Iน
และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชี Iชวนฉบับนี Iมีผลใช้ บงั คับ แต่
ไม่เกินวันที 27 สิงหาคม 2556
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
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ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลบังคับแล้ วในวันจองซื Iอ
-

หากทําการจองซือI หลังเวลา 12.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที 27 สิงหาคม 2556 และในวันที 28
สิง หาคม 2556 ตังI แต่ เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ผู้จองซื อI จะต้ อ งชํ าระค่ าจองซื Iอครั งI เดี ย วเต็ม
จํานวนทีจองซื Iอ โดยชําระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั Iน

-

ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง จ่ายผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทั Iงเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือI หุ้นสามัญเพิมทุน บมจ.
คอมมิวนิเคชัน & ซิสเต็มส์ โซลูชนั ” ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา
ถนนแจ้ งวัฒนะ เลขทีบญ
ั ชี 470-2-49427-9

(ง) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอตามข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอหุ้นและชําระเงินได้ ทีผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 26 – 28 สิงหาคม 2556
(จ) ผู้จองซื Iอทียืนความจํ านงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั Iงนี I ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอ
ของผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีทมี ีผ้ ูจองซือO หลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ทเี สนอขาย
5.8.1 ผู้จองซือO ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
ในกรณี ทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขายแก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.8.2 ผู้จองซือO ประเภทสําหรั บผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขายแก่ผ้ ูมีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ใ นดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ของบริษัท
5.8.3 สําหรั บกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
ในกรณี ทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือO หลักทรั พย์
5.9.1 กรณีผ้ ูจองซือO ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื Iอหุ้นจากผู้จองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นนั Iน
จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นโดยไม่มีดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นทีจองซือI
ผ่านตนเอง โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื Iอหุ้นตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอภายใน 14 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอหุ้น ทั Iงนี I ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่า
จองซือI หุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรั พย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าวจะต้ องชําระดอกเบี Iยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรร นับจาก
วันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้
จองซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื Iอจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดส่ งซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื อ ทีอยู่ ที ผ้ ูจองซื Iอได้ ระบุไว้ ในใบจองซื อI ผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผ้ ูจองซือO ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นทีจองซือO
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื Iอจากผู้จองซื Iอหุ้นทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบ
ตามจํานวนหุ้นทีจองซื Iอ จะทําการคืนเงินค่าจองซื Iอให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นทีจองผ่านตนเองในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นรายทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นครบตามจํานวนทีจองซื Iอ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื Iอหุ้นตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอภายใน
14 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอหุ้น ทั Iงนี I ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นได้ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชําระดอกเบี Iยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํ านวนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซื Iอหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอได้ รับเงินค่าจองซื Iอแล้ วโดย
ชอบ และผู้จองซื Iอจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึง เป็ นผลมา
จากความไม่ครบถ้ วนของชื อ ที อยู่ ที ผ้ ูจองซื อI ได้ ระบุไ ว้ ใ นใบจองซื อI ผู้จัดจํ าหน่ายหลัก ทรั พย์จ ะไม่รับ ผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 ในกรณีท ีผ้ ูจองซือO หุ้นไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนืองมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือO หุ้น
ตามเช็คค่ าจองซือO หุ้น
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
อันเนืองมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื Iอหุ้นตามเช็คค่าจองซื Iอหุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืน
จากผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสินI สุดระยะเวลาการจองซือI หุ้น ในกรณี นีผI ้ ูจองซื Iอหุ้นจะไม่มี สิทธิ
เรี ยกร้ องค่าดอกเบี Iย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ในการทีผ้ จู องซื Iอหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซือO
(1) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุในข้ อ 5.3.1 เงือนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอได้
ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ทนั ที
(2) กรณีทีเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับ หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื IอมีสิทธิทีจะยกเลิกการจองซือI หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื Iอจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ต่อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรื อ (2) และผู้จองซื Iอได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
รายทีรับจองซือI หุ้นจากผู้จองซื อI หุ้นทียกเลิ กการจองซือI หลักทรั พย์ ดังกล่าวจะดํ าเนินการคื นเงินค่า จองซื อI หุ้น โดยไม่มี
ดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอรายนั Iนๆ โดยสัง จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื Iอตามชือทีระบุไว้ ในใบ
จองซื Iอ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซื Iอทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจอง
ซื Iอหุ้นหรื อนับแต่วันทีเกิดเหตุการณ์ ตาม (2) ทังI นี I กรณีไ ม่ส ามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ ูจองซือI ได้ ในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี Iยให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้น ในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํ านวนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันจนถึง
วันทีสามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที
อยู่ทีระบุไว้ ใ นใบจองซือI โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือI ได้ รับเงินค่าจองซื Iอคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือI จะไม่มี สิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริษัทได้ แต่งตั Iง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หุ้นให้ กบั บริษัท และให้ บริการรับฝากใบหุ้นทีจองซื IอในการเสนอขายครังI นี Iแล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื Iอสามารถใช้ บริการของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื Iอขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทันที ทั Iงนี I เพือให้ ผ้ ูจองซื Iอสามารถขายหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง
แตกต่างกับกรณีทีผ้ จู องซื Iอหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื Iอหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะ
ได้ รับใบหุ้น
ดังนั Iน ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครังI นี I ผู้จองซื Iอหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึง ดังต่อไปนี I คือ
(ก) ในกรณี ทีผ้ ูจองซือI ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชือของผู้จองซื Iอ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้ นตามจํ า นวนหุ้น ที ไ ด้ รั บการจัด สรรให้ แก่ ผ้ ูไ ด้ รั บ การจั ด สรรสิ ท ธิ ก ารจองซื อI หุ้น ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดทําการจองซื Iอหุ้น ในกรณี
นี I ผู้จองซื Iอจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง ผู้จองซื Iออาจ
ได้ รับใบหุ้นภายหลังจากทีห้ ุนของบริ ษัทได้ รับอนุมัติให้ เข้ าทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นทีเรี ยบร้ อย
แล้ ว
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
(ข) ในกรณีทีผ้ ูจองซื Iอไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้
จองซื Iอหุ้นประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง ผู้จองซื Iอมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี I
บริษทั จะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้
ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีบริ ษัทหลักทรัพย์นันI ฝากหุ้นสามัญอยู่ และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซือI ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื Iอ ในขณะเดี ยวกันบริ ษัท
หลักทรัพย์นั Iนก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผ้ ูจองซื Iอฝากไว้ ในกรณีนี Iผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริษัททําการซื Iอ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทีผ้ จู องซื Iอเลือกให้ บริษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชือผู้จองซื Iอจะต้ องตรงกับชือเจ้ าของบัญชีซื Iอขาย
หลักทรัพย์ทีผ้ จู องซื Iอประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั Iนแล้ ว บริ ษัทขอสงวน
สิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอตามข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณี ทีผ้ ูจองซือI ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ทีจะฝากหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื Iอหุ้นประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณีนีบI ริษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตาม
จํานวนทีผ้ จู องซื Iอได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐาน
การฝากให้ แก่ผ้ ูจ องซือI ภายใน 7 วันทํ าการนับ จากวันปิ ดการจองซื Iอหุ้น ในกรณีนีผI ้ ูทีไ ด้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดอนุญาตให้ ห้ นุ ของบริษทั ทําการซื Iอ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื Iอต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซื Iอสามารถติดต่อได้ ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญ
ตามอัตราทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทั Iงนี I การถอนหุ้นสามัญทีฝากไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิก เลขที 600 จะต้ อ งใช้ เวลาในการดํา เนิน การ ดัง นันI ผู้จองซือI ที นําฝากในบัญ ชี ดัง กล่ าวอาจจะไม่
สามารถถอนหุ้น สามัญ ได้ ทัน ภายในวัน ที ห้ ุ น สามัญของบริ ษั ท เริ ม ทํ า การซือI ขายได้ ใ นวัน แรกในตลาด
หลักทรัพย์

ส่วนที 3 หน้ า 21

