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คําเสนอซื้อหนุคืนจากผูถือหนุเปนการท่ัวไปกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน 
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2559 และครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2559 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยการเสนอซ้ือจากผูถือหุนเปนการทั่วไป รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ 
1. โครงการซื้อหุนคืน 
 1.1 ขอมูลกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินของบริษัท 
 ขอมูลจากงบการเงินตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 -   กําไรสะสมของบริษัทฯ เทากับ 2,298 ล้านบาท 
  (โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินปันผลรับจากบริษัท อคิวเมนท์ จํากัด จํานวน 5,952 ล้าน

บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะมีกําไรสะสมไม่น้อยกว่า 8,250 ล้านบาท ซ่ึงเมื่อหักเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณ 2,140 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ ยังมีกําไรสะสมเพียงพอที่จะทําการซ้ือหุ้นคืน)  

 -   หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแตวันที่จะซ้ือหุนคืนเทากับ 0.00 ล้านบาท 
 -   อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแตวันที่จะซ้ือหุนคืน 

โดยระบุวิธีการชําระหนี้คืนและแหลงเงินทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนเป็นผู้ถือ
หุ้นในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของ
หุ้นที่ออกและจําหน่ายทั้งหมด และได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาส รวมประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ซ่ึงยังสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีภาระที่จะต้องชําระหนี้อื่นใดอีก ซ่ึงบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการซ้ือหุ้นคืนจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว  

 1.2 วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืน 6,000 ลานบาท 
 1.3 จํานวนผูถือหุนสามัญรายยอย (Free float) ณ วันปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เท่ากับรอยละ 71.59 

ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
 1.4  เหตุผลในการซ้ือหุนคืน 

1.4.1 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุน้ (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  
1.4.2 เป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  
 1.5 จํานวนหุนที่จะซ้ือคืน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท อนึ่งจํานวนหุ้นที่จะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 

16.82 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย 
  ซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  เสนอซ้ือจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3) ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น โดยผู้แสดงเจตนาขาย

มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อย
ละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับเท่ากับ 4.986625 บาท (ส่ีจุด
เก้าแปดหกหกสองห้าบาท) ต่อหุ้น  
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1.6 วิธีการกําหนดราคาหุนที่จะซ้ือคืน โดยใหนําราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วันกอนวันที่บริษัทจะทําการเปดเผยข้อมูล
มาเปรียบเทียบดวย 
1) ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 
2559 เท่ากับ 2.96 บาทต่อหุ้น 
2) ราคาที่จะเสนอซ้ือคืนนั้นจะอยู่ที่ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 
2558 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซ่ึงอยู่ที่ 5.01 บาทต่อหุ้น (ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 
2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอซ้ือจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปสูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยตามข้อ 1) 
ดังกล่าวประมาณร้อยละ 68.9 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีความผัน
ผวนเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากความผันผวนของสถานการณ์ตลาดทุนโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทย
ตลอดจนข่าวที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ในช่วงที่ผ่านมา โดยราคาปิดสูงสุด
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าวอยู่ที่ 7.20 บาท และต่ําสุดที่ 2.74 บาท ดังนั้น การใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่าง
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นจึงเป็นระยะเวลาที่บริษัทฯ เชื่อว่าสามารถ
สะท้อนราคาหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ดีที่สุด  

1.7 ผลกระทบภายหลังซ้ือหุนคืน 
 1.7.1 ต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในการรับ

เงินปันผล และจะทําให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย   
 1.7.2 ต่อบริษัท : บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหาก

บริษัทฯ ดําเนินการซ้ือหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด จํานวน 6,000 ล้านบาท
เมื่อส้ินสุดโครงการการซ้ือหุ้นคืนจะทําให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทาง
บัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็นจํานวน 6,000 ล้านบาท  

 1.8 การจําหนายและการตัดหุนที่ซ้ือคืน 
 -   วิธีการจําหนายหุน   ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   เสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
 - กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซ่ึงบริษัทฯ 

สามารถดําเนินการได้เมื่อพ้นกําหนด 6 เดือนนับแต่การซ้ือหุ้นคืนในครั้งนี้เสร็จสิ้น 
 - หลักเกณฑในการกําหนดราคาที่จะจําหนายหุนที่ซ้ือคืน 

 ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจํานวนร้อยละ 
15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว บริษัทฯ จะจําหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ซ้ือคืนมาได้ในโครงการซ้ือหุ้นคืน ซ่ึง
จะดําเนินการเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามที่ระบุข้างต้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่
หมดภายในอายุโครงการ บริษัทฯ จะลดทุนที่ชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซ้ือคืน และยังมิได้จําหน่าย
ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด   

 1.9 การซ้ือหุนคืนในอดีต (ถามี) 
  วันสิ้นสุดโครงการซ้ือหุ้นคืนครั้งหลังสุดคือ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 (การซ้ือหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทําได้

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด) 
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2. กําหนดระยะเวลาท่ีจะซื้อหุนคืน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น. (เวลา

ทําการ)  
  หมายเหตุ : บริษัทตองเปดเผยโครงการซ้ือคืนหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซ้ือหุน โดยเสนอซ้ือจากผูถือ

หุ้นเปน การทั่วไป ตองไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 20 วัน 
 2.1 วิธีการในการแสดงเจตนาขายหุนคืนใหแกบริษัทฯ 
  ดําเนินการตามขั้นตอนในการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ A.1 สําหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสาร

แนบ B.1 สําหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ โดยกรอกข้อความใน “แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท จัส
มิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)” ตามที่แนบมาพร้อมเอกสารคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้แสดงเจตนาขาย ตามเอกสารแนบ A.2 สําหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B.2 
สําหรับ NVDR ของหุน้สามัญ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้เจ้าของใบหุ้นซึ่งต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือช่ือสลักหลังเพื่อโอน
ลอยในช่อง “ลงลายมือช่ือผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นเพื่อทําการฝากหุ้นตามข้อ 2.2(1) ต่อไป พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานของผู้โอนจํานวน 3 ชุด ตามที่ระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (5) ตามแต่กรณี และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือไว้ในแบบคําขอให้ออกใบหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ A.5 โดยต้องระบุช่ือ
เจ้าของหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย โดยไม่ต้องกรอกจํานวนหุ้น 

 (2) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ใน
ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคําเสนอซ้ือจํานวน  1 ชุด ตามที่ระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (5) ตามแต่
กรณี เพื่อทําการโอนหุ้นเข้าบัญชี ดังนี้ 

“บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อทําคําเสนอซื้อ”  
บัญชีเลขที่ 224-000000036-0 

  ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่  ซ่ึงจะเป็นผู้ให้บริการ
รวบรวมและนําส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับ
ซ้ือหลักทรัพย์”) ต่อไป 

 (3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual) 
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนา
ทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 - บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (4) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) 
 - นิติบุคคลในประเทศไทย 
  ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์  ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารับซ้ือ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้าม)ี และ 
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  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบ
สําเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สําเนาใบต่าง
ด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  ที่ได้ลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 - นิติบุคคลต่างประเทศ 
  ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท  หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของ

บริษัทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซ้ือ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ 

  ให้แนบสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงนามรับรอง
สําเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

  สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง 
ทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของ
สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือ
และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดําเนินการข้างต้น ซ่ึงต้องมีอายุไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือหุ้นคืน 

 (5) นิติบุคคลต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
  กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย  หรือมีถิ่นฐานอยู่

ในประเทศซ่ึงเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย  ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดต้นทุนของหุ้น
สามัญที่นํามาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสาร
แนบ A.3 สําหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B.3 สําหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนามิได้ระบุราคา
ต้นทุนและมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคํานวณภาษีจากจํานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจํานวนที่ผู้แสดง
เจตนาขายจะได้รับ 

 (6) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาย่ืนแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ให้เตรียมหนังสือ
มอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ A.4 สําหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B.4 สําหรับ NVDR พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท และแนบหลักฐานของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจตามที่ระบุในข้อ  (3) หรือ (4) 
ตามแต่กรณี 

 (7) เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม 
 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซ้ือกรุณาติดต่อ 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 นางฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
 ฝ่ายปฏิบัติการ 
 ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพฯ 10500 
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 โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
 โทรสาร: 0 2618 1120 
 2.2  วิธีการยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 (1) กรณีที่เป็นใบหุ้น  
  ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้น  ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพย์ ซ่ึงกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทําการของ
ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 น. ถึง 
16:00 น. เฉพาะวันทําการ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 นางฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
 ฝ่ายปฏิบัติการ 
 ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
 โทรสาร: 0 2618 1120 
  ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะเร่งดําเนินการในการนําส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ

ตรวจสอบและฝากหุ้นในบัญชีเดียวกันกับข้อ 2.1(2) อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทําการโอนสิทธิในหุ้นได้
ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอ
ขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ 

  ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ 
 (2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)  
  ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น

นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้นั้น  ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น 
เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบ
ตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น  ภายในวันที่ 1 
มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. เฉพาะวันทําการ 

 (3) กรณี NVDR 
  ในกรณีที่เป็น NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดําเนินการตามกระบวนการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์

สําหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ B.1 
  หมายเหตุ : ผู้ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อน

วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหุ้นคืน 
 (4) กรณีหุ้นทีเ่สนอขายติดภาระจํานําหรือภาระผูกพัน 
 ในกรณีที่หุ้นที่เสนอขายติดจํานําหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระ

ผูกพัน ก่อนที่จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซ้ือตามข้อ 2.1 
2.3 การแสดงเจตนาขายหุ้นคืนของผู้แสดงเจตนาขายต่อตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2.1 

และ 2.2 นั้นยังไม่ถือว่าเป็นการรับซ้ือหุ้นที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จนกว่าตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ จะได้
ดําเนินการตามวิธีการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3 และโอนหุ้นและ NVDR ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนในการ
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ซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการแบบการซ้ือขายรายใหญ่ (big lot) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซ้ือขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2555  และประกาศที่เกี่ยวข้อง (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจ
มีภาระภาษีบนกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) เว้นแต่ในการขายหลักทรัพย์ตัวแทนในการรับซ้ือ
หลักทรัพย์จะสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เช่น  
ณ วันที่ทําการโอนหุ้นแก่บริษัทฯ ผ่านระบบซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการแบบการซ้ือขายรายใหญ่ 
(big lot) ราคาเสนอซ้ือสูงกว่าหรือต่ํากว่าราคาปิดในวันทําการซ้ือขายก่อนหน้าเกินร้อยละ 30 (ceiling/floor) เป็น
ต้น ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะปฏิบัติการตามที่เห็นสมควรเพื่อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไ ด้รับการ
จัดสรรให้กับบริษัทฯ  

 
3. วิธีการจัดสรร 
  บริษัทฯ จะดําเนินการรับซื้อหุ้นคืนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 กรณีที่จํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ต่ํากว่าจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ  จะรับซ้ือคืนคือ 

1,200,000,000 หุ้น บริษัทฯ จะรับซ้ือคืนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด 
 3.2  กรณีที่จํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้สูงกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะรับซ้ือคืน บริษัทฯ จะรับ

ซ้ือคืนหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยวิธีจัดสรรหุ้นที่รับซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้  (pro 
rata) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้  

   สัดส่วนของหุ้นที่บริษัทจะรับซ้ือคืนต่อจํานวนหุ้นที่เสนอขายของผู้ถือหุ้นแต่ละราย  

= 
จํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น 

X ร้อยละ 16.82 
จํานวนหุน้สามัญที่มีผู้มาเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ 

   

โดยหากจํานวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเป็นเศษหุน้ไม่ครบ 100 หุ้น บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นที่รบัซื้อเปน็จํานวนเต็ม
ร้อยโดย 

 - หากเศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นทิ้ง 
 - หากเศษหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หุ้น บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นเป็น 100 หุ้น 
  ทั้งนี้ หากการปัดเศษหุ้นดังกล่าวส่งผลให้จํานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดเกินจํานวนหุ้นที่บริษัทฯ จะรับซ้ือ 

บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นตามดุลยพินิจของบริษัทฯ 
 3.3 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถรับซ้ือหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะดําเนินการคืนหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้รับ

ซ้ือ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับหุ้นคืนในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้รับซื้อตามข้อปฏิบัติดังนี้ 
 - กรณีรับเป็นใบหุ้น 
  ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท (โดยหักจากจํานวนเงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ใน

กรณีที่เงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น  ผู้เสนอขายจะต้องชําระเงินส่วนต่างต่อ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นสามัญไว้ในช่ือของผู้เสนอ
ขายหุ้นสามัญและจัดส่งใบหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ตามช่ือ ที่อยู่ที่ระบุในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 
45 วัน นับจากวันปิดการรับซื้อหุ้นคืน หรือ นับจากวันที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับเงินส่วนต่างครบ
จากผู้เสนอขาย (ในกรณีที่เงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น) แล้วแต่อย่างใดจะเกิดที
หลัง 
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 - กรณีไร้ใบหุ้น หรือ กรณี NVDR 
  ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นหรือ NVDR รายการละ 70 บาท (โดยหักจากจํานวนเงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น ผู้เสนอขายจะต้องชําระเงิน
ส่วนต่างต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) โดยตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ จะโอนหุ้นหรือ NVDR คืน
ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท  จัสมิน 
อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ในวันทําการถัดจากวันปิดการรับซ้ือหุ้นคืน หรือ ในวันทําการถัดจากวันที่
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับเงินส่วนต่างครบจากผู้เสนอขาย (ในกรณีที่เงินที่ผู้เสนอขายจะได้รับน้อย
กว่าค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น) แล้วแต่อย่างใดจะเกิดทีหลัง 

 หมายเหตุ : การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นหรือ NVDR คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ 
Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่น ามาเสนอขาย  ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้ 

 
4. วิธีการชําระเงินคาหนุใหแกผูถือหุน 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชําระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย

ในวันทําการที่ 3 หลังจากวันที่ได้มีการส่งมอบหุ้นให้แก่บริษัทฯ (อนึ่ง วันที่คาดว่าจะได้มีการส่งมอบหุ้นให้แก่บริษัทฯ 
คือ วันที่ 13 มิถุนายน 2559และคาดว่าจะชําระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559) โดยผู้แสดง
เจตนาขายสามารถเลือกรับชําระราคาโดยการโอนเงิน หรือเลือกรับชําระราคาเป็นดราฟท์ ตามรายละเอียดการรับชําระ
ราคา ดังนี้ 

 4.1 มารับเช็คด้วยตนเอง 
 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับเช็คได้ ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ [16] 

มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวันทําการ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 นางฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
 ฝ่ายปฏิบัติการ 
 ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
 โทรสาร: 0 2618 1120 
 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดําเนินการแทนนําหนังสือมอบอํานาจพร้อมอากร

แสตมป์และหลักฐานของผู้รับมอบอํานาจตามที่ระบุในข้อ 2.1 (3) หรือ 2.1 (4) ตามแต่กรณีมาด้วย หากผู้แสดง
เจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะดําเนินการส่งเช็คทาง
ไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 4.2 ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ 
 ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

ตามที่อยู่ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้า
กว่าวันที่ 16 มิถุนายน 2559  
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 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ ซ่ึง
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละ
ธนาคาร 

 หมายเหตุ : กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับ
ซ้ือหลักทรัพย์จะช าระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่สามารถช าระ เงินให้แก่ผู้แสดง
เจตนาขายได้ และจะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นกลับคืนทันทีที่
ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับใบหุ้นนั้นกลับได้ในวันท า
การถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์  

 4.3 รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร   
 ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนา

ขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“KBANK”)  หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ทั้งนี้ ช่ือบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขาย
ตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสําเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน ที่ระบุช่ือรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีนี้ผู้
แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 16:00 น. ในวันชําระราคา ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซ้ือ
หลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะชําระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้งไปยังผู้แสดง
เจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 4.1 หรือ 4.2 

 หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้
แสดงเจตนาขาย 

 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
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           (นายพิชญ์ โพธารามิก) 

           ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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