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รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Richy Place
2002 Public Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 667/15 ชั้น 5 อาคารอรรถบูรณ ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอ
ขายหลักทรัพยดังนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Richy Place 2002 Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

จํานวน 214,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 29.97 ของจํานวนหุนสามัญที่
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

[z] บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

[z] ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ [z]

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมิไดเปนการเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป โดยมี
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[z] หุน

เสนอขายตอบุคคล และนักลงทุนสถาบัน

[z] หุน

เสนอขายผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

[z] หุน

รวม

[z] หุน
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรหุนตอผูลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากหุนที่
จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมเพียงพอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ อั น ดี กั บ
บริษัท รีชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูให
การสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอ และ
พนักงานของผู มี อุปการคุณ ของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม ร วมถึ งกรรมการ ผูบ ริ หาร ผูถือ หุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง
การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มิใชผูลงทุนสถาบันตามคําจัดความที่ระบุไวดานลาง แตเปน
ผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแกลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธน
กิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอใน
อนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเปน
ตน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการมิใหมี
การจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มี
ลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ไดแก กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบริษัทถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เครดิตฟองซิเอร
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทประกันภัย
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 214,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะ
ไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย บริ ษั ท จึ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากตลาด
หลั กทรั พย ทั้ ง นี้ บริษั ท ได ยื่น คํา ขอต อ ตลาดหลัก ทรัพ ย แ ล วเมื่อ วั นที่ [z] เพื่ อ ใหพิ จ ารณารั บ หุ น สามัญ ของบริ ษั ท เป น
หลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และขอบังคับที่เกี่ยวของ ยกเวนคุณสมบัติตาม
เรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 รายและถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
ดังนั้น จึงยังคงมีความไมแนนอนวา บริษัทจะไดอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
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แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน
14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอ
ภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนครั้งแรกจึงไมมีราคาตลาด
ของหลักทรัพยดังกลาวอางอิง วิธีการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ [z]
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ตลาดรองที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย (บาท)

P/E เฉลี่ย (เทา)

ที่มา : www.setsmart.set

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดใน
การดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อ อํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-8286
สวนที่ 3 หนาที่ 4
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5.2.2

5.3

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[z]

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ
5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชน จํานวนรวม [z] หุน ตามราคาที่
ปรากฏในขอ 1 และตามสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญที่ปรากฏในขอ 1.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการจําหนาย
หุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยในการเสนอขายครั้งนี้เปนการจัด
จําหนายแบบรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting)
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัด
จําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [z] บาท ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
5.3.3

5.4

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน [z] หุน ในราคาหุนละ [z] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

[z]
[z]
[z]
[z]

บาท
บาท
บาท
บาท

[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึง
วันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ เปนตนไป
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ เปนตนไป
สําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน [z] ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลใชบังคับ เปนตนไป
ทั้งนี้ ผู มีอุปการคุ ณ ของบริษัท ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนา ยหรื อ ผูจัดจํ าหนายและ นักลงทุ น
ประเภทสถาบัน สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอย
ของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทธ. 70/2552 วาดวย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่
เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง
การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยท่อี อกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน [z] สวน
คือ (1) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน [z] หุน และ
(2) ผูมีอุปการคุณของผูจัดการจําหนายและนักลงทุนสถาบันจํานวน [z] หุน
อย า งไรก็ ดี ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด
(มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัท ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท รีชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี

"บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)”

ชื่อธนาคาร

[z]

บัญชีประเภท

[z]

เลขที่

[z]

สาขา [z]

โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนาม
โดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
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-

-

-

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของ[z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อใน[z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด
หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือ
ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ยกับ ผูจัด การการจัด จํ าหนา ยและรับ ประกัน การจํ าหน าย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
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(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ
5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อใน[z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด
หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือ
ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลัง
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วันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลัก ทรั พ ยกับ ผูจั ด การการจัด จําหนา ยและรับ ประกัน การจํ าหน าย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ของวันที่ [z] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ หุนและแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนาม
โดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตาม
กฎหมาย)
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ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห
สนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z]
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] เวลา 9.00 - 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจั ดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนและแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test)
และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระ
เงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00- 16.00 น.
ของวันที่ [z] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการ
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต
หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการ
ใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผู
จองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
ใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการ
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สูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผู
จองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และหรือ ธนาคารไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และหรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน จะดําเนินการใหมี
การคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไร
ก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยทันที
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(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อราย
นั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม
(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงิน
คาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจอง
ซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อมีเหตุที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภายใน 14 วันนับแตสิ้นสุด
ระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลักทรัพยไมสามารถสงคืนใหผูลงทุนตามที่กําหนด บริษัทที่ออก
หลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบ
หุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุ นสามัญ ตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อ หุ นประเภทผูถือ หุนสามัญ ของบริษัท BWG
สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีตามขอ 5.10 (ก) หรือ 5.10 (ข) ก็ได ในขณะที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป นัก
ลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
จะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แลว
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทจะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออก
จากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่ง
จะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด

สวนที่ 3 หนาที่ 15

