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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
1. รายละเอียดของหุนที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทเพื่อการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของหลักทรัพย
ภัทร ตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยของหลักทรัพย ภัทรโดยบริษัท (“คําเสนอซื้อหลักทรัพย”) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งในการ
ปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย ภัทร โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย เมื่อแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้มีผลบังคับใช
1.1

1.1.1

ลักษณะสําคัญของหุนที่เสนอขาย
 ผูเสนอขาย

:

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

 ลักษณะการเสนอขาย

:

 ประเภทหุนที่เสนอขาย

:

 จํานวนหุนที่เสนอขาย

:

 มูลคาที่ตราไวตอหุน
 ราคาเสนอขาย

:
:

 สัดสวนการแลกหุน

:

เสนอขายแกประชาชนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเปนการเสนอขาย
ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏใน
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ซึ่งนําหุนสามัญของ
หลักทรัพย ภัทร มาแลกเปลี่ยนเปนหุนของบริษัทเทานั้น
หุ นสามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษั ท เพื่ อ แลกเปลี่ยนกับ หุนสามัญ ของ
หลักทรัพย ภัทร
จํานวนสูงสุดไมเกิน 213,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 99.9991
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
5.0 บาท
คํานวณจากราคาตลาดของหุนของหลักทรัพย ภัทรตามที่ระบุใน
ขอ 3. ที่มาของการกําหนดราคาหุนที่เสนอขาย
1:1

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเหมือนกับหุนสามัญเดิมของหลักทรัพย ภัทร
ที่นํามาแลกเปลี่ยนตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทุกประการ

1.1.2

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพิจารณาคําขออนุญาต โดยตลาดหลักทรัพยฯ
จะดําเนินการรับหุนสามัญของบริษัทเมื่อบริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของหลักทรัพย ภัทรแลวเสร็จ
ทั้งนี้ หุนสามัญของบริษัทจะเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแทนหุนสามัญของหลักทรัพย
ภัทรที่จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน
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หนา 1

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

2. ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย
การโอนหุนใหกระทําไดตอเมื่อปรากฏวาการโอนหุนรายนั้นจะไมมีผลใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวา
อัตราสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท หรือเกินกวารอยละ 49
3. ที่มาของการกําหนดราคาหุนที่เสนอขาย
ราคาเสนอขายหุนของบริษัทคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของหลักทรัพย ภัทร ที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ในชวงตั้งแตหลังวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติ
แผนการปรับโครงสรางกิจการในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จนถึง 5 วันทําการกอนหนาวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใช ซึ่งเทากับ 24.40 บาทตอหุน
4. ราคาหุนในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน และวิธีการชําระราคาคาจองซื้อหุนตามที่
ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ
ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการปรับโครงสรางกิจการประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทครั้งนี้ไมผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย เนื่องจากเปนการเสนอขายหุนที่
ออกใหมของบริษัทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย ภัทร โดยบริษัทจะ
เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทรจากผูถือหุนเดิมของ
หลักทรัพย ภัทร ตามคําเสนอซื้อหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
-ไมมี-

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
-ไมมี-

5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
• คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
• คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
• คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
• คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
• คาจัดพิมพหนังสือชี้ชวน และแบบจองซื้อหลักทรัพยและเอกสารอื่นๆ
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50,000 บาท
4,164,100 บาท
50,000 บาท
213,500 บาท
375,000 บาท

หนา 2

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

• คาใชจายอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาตอบแทนนายทะเบียน
หลักทรัพย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
รวม
5.5

950,000 บาท
5,802,600 บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทจะดําเนินการจัดใหมีการสงหนังสือชี้ชวนที่จัดทําในรูปเอกสารสิ่งพิมพหรือในรูปแผนบันทึก
ขอมูล (CD-Rom) หรือสรุปหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนพรอมกับคําเสนอซื้อหลักทรัพยใหแกผูถือ
หุนของหลักทรัพย ภัทร ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หรือผูถือหุน
ของหลักทรัพย ภัทรสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนที่จัดทําในรูปเอกสารสิ่งพิมพหรือในรูปแผน
บันทึกขอมูล (CD-Rom) หรือสรุปหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานของบริษัท ณ ชั้น 9
อาคารสํ า นั ก งานเมื อ งไทย-ภั ท ร 1 เลขที่ 252/6 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห ว ยขวาง เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 02-305-9000 ตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใช
ทั้งนี้ ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไม
แตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดของการเสนอขาย
หลักทรัพยในครั้งนี้ไดจากเวปไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.6

วิธีการจัดสรรหุน
ผูถือหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร ที่เสนอขายหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร ตามคําเสนอซื้อ จะไดรับ
หุนสามัญของบริษัทเปนคาตอบแทน ในอัตรา 1 หุนสามัญหลักทรัพย ภัทรตอ 1 หุนสามัญบริษัท

5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองหุน
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท เปนการเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุน
สามัญของหลักทรัพยภัทร โดยผูที่นําหุนของหลักทรัพย ภัทรมาเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทตามจํานวนหุนของหลักทรัพย ภัทรที่นํามาเสนอขาย
5.7.1 วันและวิธีการจองซื้อหุน
ผู จ องซื้ อ จะต อ งเป น ผู ถื อ หุ น หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ที่ แ สดงเจตนาจะแลกเปลี่ ย นหุ น สามั ญ ของ
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร เป น หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท โดยผู จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ หุ น ของบริ ษั ท ผ า น
หลักทรัพย ภัทร ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซื้อ (“ตัวแทนในการรับซื้อ”) ตั้งแตเวลา 8.30 น. จนถึง
เวลา 16.30 น. ของวันทําการ ในชวงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตามที่อยู
ดังนี้
คุณอรชร ชนะโภคากุล คุณอารีวรรณ ยางทัด คุณจารึก คัมภีรกิจ
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท: 02-305-9390 02-305-9391 02-305-9379
โทรสาร: 02-693-2627
ผูจองซื้อกรอกขอความและลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุน (ตามเอกสารแนบ 1.2 ของคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยที่จัดสงมาพรอมกันนี้) ใหถูกตอง ครบถวน ชัดเจน หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตอง
เปนบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองวาเปนผูมีอํานาจลงนามในการกระทําแทน พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
5.7.1.1 เอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ก) กรณีผูจองซื้อเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ที่ยังไมหมดอายุ พรอม
สําเนาทะเบียนบานลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไมมีเลขประจําตัวประชาชน
บนบัตร ใหแนบสําเนาทะเบียนบานพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย
(ข) กรณีผูจองซื้อเปนบุคคลธรรมดาตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาหนังสือสําคัญตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
(ค) กรณีผูจองซื้อเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย
1. สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป
จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุนตอตัวแทนในการรับซื้อ) พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล
(ถามี) และ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาตางดาว) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ที่ไดลงนามรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณี ที่เปน บัตรขา ราชการหรื อ บัตรพนักงานรัฐวิส าหกิจ หากไมมีเ ลขประจําตั ว
ประชาชนบนบั ต ร ให แ นบสํ า เนาทะเบี ย นบ า นพร อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนา
ถูกตองดวย
(ง) กรณีผูจองซื้อเปนนิติบุคคลตางดาว
1. สําเนาหนังสือสําคัญในการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองบริษัท
(ที่มีขอมูลลาสุดและออกไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุนตอตัวแทนใน
การรับซื้อ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล (ถามี) และ
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2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือสําคัญประจําตัวตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาตางดาว)
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณี ที่ เ ป น บั ต รข า ราชการหรื อ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หากไม มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชนบนบัตร ใหแนบสําเนาทะเบียนบานพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ดวย
หมายเหตุ สําเนาเอกสารประกอบทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public ในประเทศนั้นและรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และออกไมเกิน
1 ป จนถึงวันที่ยื่นเอกสารการจองซื้อหุนตอตัวแทนในการรับซื้อ
3. กรณีผูจองซื้อเปนบุคคลดังตอไปนี้ และมีกําไรจากการแลกเปลี่ยนหุนจะตองเสียภาษีเงิน
ไดจากกําไรดังกลาว และในกรณีที่ตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ผูจองซื้อตองยินยอม
ใหตัวแทนในการรับซื้อหักภาษีเงินไดดังกลาวตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
3.1 บุคคลธรรมดาที่อยูในประเทศไทยหรือบุคคลที่อยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง
หรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน ในปภาษี หักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ตามอัตราภาษีเงินไดของบุคคลนั้น
3.2 บุคคลธรรมดาที่ไมไดอยูในประเทศไทย หักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอยละ 15 ของ
กําไรจากการแลกเปลี่ยนหุน
3.3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ไมตองหักภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย
3.4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศที่ไมไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย หักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอยละ 15 ของกําไรจากการแลกเปลี่ยนหุน ยกเวน
นิติบุคคลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศที่ไดรับยกเวนภาษีดังกลาว ตามอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูจองซื้อ ที่เข าขายตองถู กหักภาษีเงินได ณ ที่จายดัง กลาวขางตน จะตองมีเ อกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
1) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดของตนทุนของหุนสามัญหลักทรัพย ภัทร ที่นํามา
แลกเปลี่ยนกับหุนบริษัทในแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย (ใช
แบบฟอรมดังกลาวในเอกสารแนบคําเสนอซื้อหุนที่สงมาพรอมกันนี้) พรอมทั้ง
แนบหลั ก ฐานแสดงราคาต น ทุ น ของหุ น สามั ญ ของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ที่ นํ า มา
แลกเปลี่ยนกับหุนบริษัท
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2) เนื่องจากผลกําไรจากการแลกเปลี่ยนหุน จะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ดังนั้นผูจอง
ซื้อจะตองชําระภาษีเงินได ณ ที่จายดวย โดยชําระเปนเงินสด หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)” ซึ่งตอง
สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ
ทั้งนี้ กําไรจากการแลกเปลี่ยนหุนดังกลาว คํานวณจากสวนตางของราคาแลกเปลี่ยน
หลั ก ทรั พ ย แ ละต น ทุ น ของหุ น คู ณ ด ว ยจํ า นวนหุ น ที่ แ ลกเปลี่ ย น ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ
ดังกลาวไมแจงตนทุนใหตัวแทนในการรับซื้อทราบ และมิไดแนบหลักฐานแสดงราคา
ตนทุนดังกลาว ตัวแทนในการรับซื้อจะทําการเรียกเก็บภาษี ณ ที่จายโดยคํานวณภาษี
จากจํ า นวนหลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมดที่ ผู ถื อ หุ น แสดงเจตนาแลกเปลี่ ย นคู ณ ด ว ยราคา
แลกเปลี่ยนหุนที่เทากับ 24.40 บาทตอหุน
5.7.2 การชําระราคาคาจองซื้อหุน
บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพื่อเปนการชําระราคาใหแกผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร ที่นําหุน
สามัญของหลักทรัพย ภัทร มาแลกเปลี่ยนเปนหุนสามัญของบริษัท ในอัตราสวน 1 หุนสามัญ
หลักทรัพย ภัทรตอ 1 หุนสามัญบริษัท โดยผูจองซื้อซึ่งเปนผูแสดงเจตนาแลกเปลี่ยนหุน จะตอง
นําเอกสารมายื่นตอตัวแทนในการรับซื้อ ดังตอไปนี้
5.7.2.1 เอกสารประกอบการชําระราคาคาจองซื้อหุน
(1) ใบหุนหรือหลักฐานการโอนหุน
(1.1) กรณีใบหุน
ใหผูจองซื้อลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนในชองลงลายมือชื่อผูโอนตามจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย พรอมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามขอ 5.7.1.1 แลวแตกรณี
(ก) ในกรณีที่คํานําหนาชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผูถือหุนที่ปรากฏในใบหุน ไมตรงกับ
ที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสภาพบุคคล ผูจองซื้อตองกรอกขอความ ลงลายมือชื่อผู
ถือหุน และยื่นแบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพยอยูในเอกสารแนบคําเสนอซื้อหุนที่สงมา
พร อ มกั น นี้ ) พร อ มทั้ ง แนบสํ า เนาเอกสารที่ อ อกโดยส ว นราชการ เช น สํ า เนา
ทะเบี ย นสมรส ใบหยา หรือ ใบแจงเปลี่ยนชื่อ แลวแตก รณี พรอ มลงลายมือ ชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองทุกแผน โดยขอมูลใหมนั้นตองถูกตองตรงกันกับหลักฐาน
แสดงสภาพบุคคลของผูจองซื้อหุน
(ข) ในกรณี ที่ เ ปน ผู จั ด การกองมรดกผู ต าย ตอ งยื่น สํ า เนาคํ าสั่ ง ศาลที่ แ ตง ตั้ ง ให เ ป น
ผู จั ด การมรดกที่ อ อกให ไ ม เ กิ น 1 ป สํ า เนาใบมรณะบั ต ร สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูจัดการมรดก และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก ที่ลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองและสลักหลังใบหุนโดยผูจัดการมรดก
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(ค) ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูเยาว บิดาและมารดาตองลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนและ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา และสําเนาทะเบียนบานของ
บิดา มารดา และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ กรณีการใชใบหุน ใบจองซื้อหุนจะสมบูรณเมื่อใบหุนไดผานการตรวจสอบและรับ
ฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝาก
จากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อจะดําเนินการแจงใหผูจองซื้อมาติดตอรับใบหุน
นั้นคืน
(1.2) กรณีฝากหุนไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ในระบบไรใบหุน (Scripless)
ใหติดตอกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูจองซื้อมีหุนของหลักทรัพย ภัทร ฝากอยู เพื่อทําการโอน
หุนของหลักทรัพย ภัทร ที่ผูจองซื้อมีอยู เขาบัญชีตัวแทนในการรับซื้อ ดังนี้
“บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร” เลขที่บัญชี 006-000-000-015-7
หรือ
“Phatra Securities Public Company Limited for Tender” เลขที่บัญชี 006-000-000-015-7
หมายเหตุ ผูถือหุนจะตองแปลงหุนใหตรงกับสัญชาติของผูถือกอนจึงจะนํามาเสนอขายกับ
ตัวแทนในการรับซื้อ โดยตัวแทนในการรับซื้อจะไมรับซื้อหุนที่มีการถือผิดสถานะเพื่อตอบรับ
การเสนอซื้อ
(2) เอกสารประกอบอื่นๆ
เอกสารอื่นใดตามแตตัวแทนในการรับซื้อและแลกเปลี่ยนหลักทรัพยจะรองขอ
(3) กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน
ผูจองซื้อตองยื่นหนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท (ใชแบบฟอรมดังกลาวใน
เอกสารแนบคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่สงมาพรอมกันนี้) และแนบหลักฐานแสดงตนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.7.1.1 ขางตน แลวแตกรณี พรอมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
-ไมมี-

5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย โดยบริษัทไมมีการรับชําระ
เงินคาจองซื้อหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

5.10

วิธีการสงมอบหุน

5.10.1 ในกรณีที่ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทรนําหุนมาเสนอขายและตองการจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุน
(Scrip System) บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหลักทรัพยคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
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(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จัดทําใบหุนในนามของผูถือหุนและดําเนินการจัดสงใบ
หุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร นํามาเสนอขายทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่
อยู ที่ร ะบุไ ว ใ นใบจองซื้ อ หุน ภายใน 15 วั นทํ า การ นั บ แต วัน สิ้ นสุ ด ระยะเวลาในการรั บ ซื้ อ หุ นของ
หลักทรัพย ภัทร ในกรณีนี้ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย ภัทรไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัท ไดเริ่มทําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
5.10.2 ในกรณีที่ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทรนําหุนมาเสนอขายและไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) และประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยซึ่งผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการใหศูนยรับฝากหลักทรัพย
ดํ า เนิ น การออกใบหุ น สามั ญ ตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในชื่ อ ของ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัท ที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
ของบริษัท ตามที่ผูถือ หุนฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหภายใน 7 วันทําการนับ แตวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาในการรับซื้อหุนของหลักทรัพย ภัทร ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูถือหุนจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูถือหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูถือหุนตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทรนําหุนมาเสนอขายและไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) โดยผูถือหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชี
ของบริษัท ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินออกใบหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ชื่อบัญชีของ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย” และจะนําหุนดังกลาวเขาฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก 600 ภายใน 7 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาในการรับซื้อ
หุนของหลักทรัพย ภัทร และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ และหากผูถือหุนรายใด
ตองการถอนหรือโอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูถือหุนรายนั้น
สามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามที่อัตราศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยกําหนด
ทั้งนี้ หากผูถือหุนบริษัทหลักทรัพย ภัทรไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในแบบตอบรับ บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะออกใบหุนใหแกผูถือหุนบริษัทหลักทรัพย ภัทรแทน
ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการสงคําเสนอซื้อหลักทรัพย พรอมแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญของหลักทรัพย
ภัทร ใหแกผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร ภายหลังจากแบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและแบบแสดง
รายการขอมูลของบริษัทมีผลบังคับใช ผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร สามารถดูรายละเอียดขอมูลการทําคําเสนอซื้อ
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย วิธีการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ชวงระยะเวลารับซื้อ เงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ และ
รายละเอียดอื่นๆ ไดในเอกสารดังกลาว
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