หนังสือชี้ชวน

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Thaire Life Assurance Public Company Limited
โดยบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 9.50 บาท
เสนอขายใหแกประชาชน
โดยบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
เสนอขาย หุนสามัญเดิมจํานวน285,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 9.50 บาท ใหแก
(1) ผูถอื หุนของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) จํานวนไมเกิน 118,000,000 หุน ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผูถือหุน
ณ วันที่ 11 กันยายน 2556 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 12 กันยายน 2556
(2) เสนอขายใหแกประชาชนจํานวนไมนอยกวา167,000,000 หุน
การจัดสรรหุนใหกับประชาชนขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย
หุนสามัญเดิมที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ THRE ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2556
หุนสามัญเดิม และหุนสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายตอประชาชน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน : วันที่ 4 เมษายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
คําเตือนผูลงทุน:
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงือ่ นไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของรางหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยท่เี สนอขาย หรือ
มิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยทเี่ สนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือรางชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
หนังสือรางชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลัทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรหู รือควรไดรวู ารางหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่รา งหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย เลขที่ 333/3 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร ในเวลาทํ า การของสํ า นั ก งานหรื อ ทาง
http://www.sec.or.th
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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