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ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
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

[] บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

[] ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย

[]

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวนใน
การเสนอขายหุน ดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

[] ลานหุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[] ลานหุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอจํานวนรวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวางอยางเพียงพอแลว จึง
ไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
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ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้
ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่องหลัก เกณฑ เงื่อนไข และวิธีก ารจัดจําหนายหลัก ทรัพย ลงวัน ที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีก ารแกไข
เพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกัน
การจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปนหรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการที่จะชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จําหนาย และรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 และรวมถึงผูมีอุปการคุณของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริ ษั ทหลัก ทรัพ ยเ พื่ อเป น ทรัพ ยสิ น ของตนเอง หรือเพื่ อการบริ หารกองทุ น สวนบุค คล หรื อเพื่ อ การจัด การ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัทและ
ผูบริหารของบริษัทเชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูล
ทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และพนักงานของ
ผูมีอุปการคุณ ของบริษัทรวมถึงพนักงานของบริษัทในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุนและ/หรือผูบริหารและ/หรือ
พนักงานของบุคคลขางตน ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของ
กันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการ
จัดสรรหลัก ทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึง ที่มีก ารแกไขเพิ่มเติม) ซึ่ง จองซื้อหุน ผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่
จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทได
ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใหพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยเรื่อง การ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)
ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000
ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25.00 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1หนวย
การซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนราย
ยอยแลว บริษัทจะดําเนินการเพื่อใหตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุน
ของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผู
ถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และตามขอตกลงระหวางผูถือหุน) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25
ของจํานวนหุน ทั้งหมดที่ถูก สั่ง หามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวัน ที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูใน
บริษัทมีจํานวนมากกวารอยละสีส่ ิบเกา(49%) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายการใดที่จะทําใหอัตราสวน
การถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษทั มีสิทธิป์ ฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยนื ยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14
วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอ
ภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ราคา ไดมีการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทตาม
มูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จะสามารถ
อางอิงได (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to
Earning Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย []บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ
[] เทา โดยคํานวณมาจากผลประกอบการกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสยอนหลัง คือ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม
2557 ซึ่งเทากับ 161.36 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้ง
นี้ (Fully Diluted) จํานวน 714 ลานหุน ซึ่งไดเทากับ 0.23 บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอ
ขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ [] จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของผูประกอบการรายอื่น ที่มีขนาดมูลคา
หลัก ทรัพยตามราคาตลาดใกลเคียงกัน ของหมวดพัฒ นาอสังหาริมทรัพย ตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย เฉลี่ยในชวง
ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 15.77 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานและโครงการในอนาคต
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ESTAR*** พัฒนาอสัง หาริ มทรัพยเพื่อขาย หรื อ
ให เ ช า และธุ ร กิ จ สนามกอล ฟ ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง

ตลาดรองที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิจ

ราคา (บาท) *

P/E เฉลี่ย (เทา)**

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

0.92

20.57

NOBLE

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย รับจาง
กอสราง ใหเชาและใหบริการ และให
คําปรึกษาดานการกอสรางในประเทศ
ไทย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

7.86

14.78

LALIN

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

3.85

9.91
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MK

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การค า
ได แ ก จั ด สรรที่ ดิ น เปล า สร า งบ า น
สําเร็จรูปขายพรอมที่ดิน และรับเหมา
ก อ สร า งบ า นและคอนโดมิ เ นี ย ม
ตลอดจนใหเ ชาอาคาร และที่ จอดรถ
และธุรกิจสนามกอลฟ เปนตน

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

4.09

11.43

PRIN

พั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย ป ระเภ ท
หมูบานจัดสรร และประเภทอาคารชุด
พักอาศัย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

2.01

7.66

SENA

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ขาย ทั้ ง
แนวราบและแนวสูง

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

3.32

7.60

NCH

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การค า
ได แ ก จั ด สรรที่ ดิ น และปลู ก บ า น
สํ า เร็ จ รู ป และคอนโดมิ เ นี ย ม งาน
ก อ สร า ง การบริ ก ารและเช า ภายใน
สโมสรหมูบาน เปนตน

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

1.53

11.95

SAMCO*** พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พยโ ดยเน น การ
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในลักษณะ
ของหมู บ า นจั ด สรร พร อ มทั้ ง การ
ใ ห บ ริ ก าร บํ า รุ ง รั ก ษ าโ ค รง ก า ร
ภายหลังการขาย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

2.56

42.29

ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : * เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยยอนหลัง 24 เดือน
** เปนคาเฉลี่ย P/E ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
*** ไมสามารถคํานวณหาคาเฉลี่ย P/E ไดทั้ง 24 เดือน เนื่องจากบางชวงเวลามี EPS ติดลบ

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11, 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 02-829-6999 หมายเลขโทรสาร 02-829-6513
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[]

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 214,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏ
ในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ แบบรับประกันผลการ
จําหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอีย ดและเงื่ อ นไขที่จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกัน การจั ด จํา หน า ย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิก การเสนอขายหุน และจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ [] บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5 วันนับแตวันปดการ
เสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัทจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 214,000,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ [] บาท รวม

[] บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย โดยประมาณ

[] บาท

จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

[] บาท

จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

[] บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ )
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย*
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย*

50,000 บาท
[] บาท
100,000 บาท
50,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

[] บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

[] บาท

คาใชจายอื่นๆ ** โดยประมาณ

[] บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[] บาท

หมายเหตุ : * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ด ต อ ขอรับ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่สํ า นัก งานและสาขาของผู จั ด การการจัด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ตอ ขอรั บหนัง สื อ ชี้ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํา นั ก งานและสาขาของผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติด ตอ ขอรั บหนั ง สือ ชี้ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํา นั ก งานและสาขาของผูจั ด การการจั ด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถทําการดาวน
โหลด (Download) หนัง สือชี้ช วนเพื่อศึ ก ษารายละเอียดการเสนอขายหุน สามัญ ในครั้ง นี้ได จากเว็บไซต ของสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ดังกลาวและ
จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และจะไมจดั สรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ตามที่กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง การจอง การจั ดจําหนา ย และการจัด สรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน [] ลานหุน และ (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทจํานวน [] ลานหุน ทั้งนี้ สัดสวนในการ
เสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกัน การจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน ที่จัดสรรใหแกนักลงทุน แตละ
ประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงค
จะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลัก ทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดย
จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธน
กิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนตน
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุน ของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้ อหุนและเอกสารประกอบการจองซื้อหุนใหถูก ตองครบถวนและ
ชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
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ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูก ตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณี
ที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนัง สือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก ตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
ตามขอ 5.10 (ค) มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ตามขอ 5.11 ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายไดจากการทํางาน หรือ
ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลัก ทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
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ระบุไวในขอ 5.2.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายแลว ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอก
รายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยตองแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรอง
กรณีนิ ติบุคคล เพื่ อ ใช เปน หลัก ฐานในการจองซื้อหลัก ทรั พย ใหแกผู จัดจําหนายและรั บประกัน การ
จําหนายที่จะทําการจองซื้อ
ทั้ง นี้ หากไมเปน ไปตามเงื่อนไขที่ก ลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD)
-

-

3. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
การจองซื้อหลักทรัพยผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อ (ยกเวนผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (ค)) สามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะ
[] เทา นั้น ) โดยผู จองซื้ อ จะตอ งเป นผูที่ มีบั ญชี ซื้อขายหลั ก ทรั พย หรือ บัญ ชี ประเภทอื่ น ๆ กับ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ
ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายกอนการ
จองซื้อ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือ
เอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Fact Sheet) เปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผาน
ระบบ (Online) โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อ (ยกเวนผูจองซื้อที่ประสงคหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลัก ทรัพย (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (ค)) สามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant
(IC) ของผูจัดจําหนาย โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได (เฉพาะ [] ) โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
รับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายเปนที่เรียบรอยแลวกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพท
บันทึก เทป โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [] และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลั ก ทรั พย กั บผูจั ดการการจั ดจํ าหนา ยและรับ ประกัน การจํา หนา ย ตามข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

-

ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกั นการจําหน าย ตามที่ ร ะบุไวในข อ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา ถนนจรัลสนิทวงศ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ
13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []โดยในการจองซื้อ เจา หนา ที่ที่รั บจองซื้อ จะลงลายมือ ชื่อรั บจองเพื่ อเป น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(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
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
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ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนัง สือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก ตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
ตามขอ 5.10 (ค) มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ตามขอ 5.11 ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายไดจากการทํางาน หรือ
ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล

-

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [](ค)
ผู จ อ ง
ซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อจะตองชําระ
เงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ []และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพือ่ ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
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-

หากทําการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) เพื่อจอง
ซื้อหุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนจรัลสนิท
วงศ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะ
ลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิก การจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูม ีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูม ีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูก ตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
- ผูจองซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
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พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้ง แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
- ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
ตามขอ 5.10 (ค) มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ตามขอ 5.11 ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายไดจากการทํางาน หรือ
ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลัก ทรัพย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล
- การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลัก ทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายแลว
ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยตองแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล เพื่อ ใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย ใหแกผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายที่จะทําการจองซื้อ
ทั้ง นี้ หากไมเปน ไปตามเงื่อนไขที่ก ลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD)
3. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ []
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(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยให
ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ []และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลัก ทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง ความ
ประสงคใหโ อนเงิน เพื่อชําระคาภาระผูก พันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดัง กลาวมีผลใช
บังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อ
ดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

-

ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินค าจองซื้อหุนด วยเช็ค หรือแคชเชี ยรเช็ค หรือดราฟท ใหขี ดคร อมสั่ งจายผูจัดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) เพื่อจอง
ซื้อหุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนจรัลสนิท
วงศ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะ
ลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิก การจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
(ช) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับจองซื้อหลักทรัพยผานระบบออนไลน (Online) และ ผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
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การมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมี
การสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรบั การจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืน เงิน คาจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวัน สิ้น สุด
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ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซือ้ จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผล
มาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเงินคาจองซื้อดังกลาวคืนจากผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้ อ หุ น หากผู จองซื้ อ ไม ทํ า การติ ด ต อ ขอรั บเงิ น ค า จองซื้อ ดั ง กล าว ผูจั ด การการจั ด จํา หน า ยและ
รับประกัน การจํา หนา ย และ/หรื อ ผู จัด จําหน ายและรั บ ประกัน การจํ า หน า ยรายที่เ ป นผูรั บจองซื้ อ จะจั ด สง เช็ค ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
รายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ร ะบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตาม(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจอง
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ซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อมีเหตุที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภายใน 14 วันนับแต
สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลัก ทรัพยไมสามารถสงคืนใหผูลงทุนตามที่กําหนด
บริษัทที่ออกหลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุน ประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุน ไดในตลาดหลักทรัพย
จนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
จะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรบั อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทจะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลัก ทรั พยไดทั นที ที่ตลาดหลัก ทรั พยอ นุญ าตใหหุน ของบริษัท ทํา การซื้อ ขายได ในตลาด
หลักทรัพย
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ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซือ้ ตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูน ยรับฝากหลัก ทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับ
จัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตามจํานวนที่ผู
จองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลัก ทรัพ ยได ทัน ที ที่ตลาดหลัก ทรัพ ยอ นุ ญาตให หุ นของบริ ษัท ทํ าการซื้อ ขายได ในตลาด
หลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
สามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด
5.11 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ.2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปนี้
จะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฏหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่
ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล สัญชาติอเมริกา ผูซึ่งมีที่อยู
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบัน มีรัฐ บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฏหมายที่มีขอกําหนดและหลัก เกณฑในลัก ษณะที่คลายคลึง กับ
FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฏหมายดังกลาววา “กฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ”)
ศูนยรับฝากหลักทรัพยและผูจัดจําหนายหลักทรัพย ถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตอง
ผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่รายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สั ญ ชาติอ เมริ ก าและบุ ค คลที่ มีลัก ษณะตามหลัก เกณฑ ที่ FATCA กํ า หนดหน า ที่ใ นการตรวจสอบข อ มู ล ลู ก คา เพื่อ หา
ความสัมพันธของลูก คากับประเทศสหรัฐ อเมริกาและรวมถึง หนาที่ในการกําหนดใหลูก คาบางประเภทตองจัดทําเอกสาร
ยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากผูจัดจําหนายหลักทรัพยใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยนั้นจะไดรับ
ผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีผ่ ูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไดรับรายได ผลประโยชนหรือเงิน
จากการขายทรัพ ย สิ น ทางการเงิ น ในประเทศสหรัฐ อเมริก า (เงิ น ลงทุน ทางตรง) ซึ่ ง เริ่ ม ต น ตั้ง แต วัน ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
จะเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูก พันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ
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ไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ศูนยรับฝากหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จาย
ดังกลาวกอนชําระใหกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ผูรับฝากทรัพยสิน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฎิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมสามารถ
ดําเนินการตอไป และ/หรือดําเนินการไดอยางไมมีประสิทธิภาพรวมถึงอาจทําใหผูจองซื้อไมสามารถทํารายการ
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยอีกตอไป
เพื่อมิใหผูจัดจําหนายหลัก ทรัพยไดรับผลกระทบในการดําเนิน งานรวมทั้งเพื่อเปนการรัก ษาประโยชนของผูจองซื้อ
โดยรวม ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจึงเขาผูกพันตนเพื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ และเพื่อให ผูจัดจํ าหนายหลัก ทรัพ ยสามารถปฎิบัติต ามภาระผูก พัน ภายใต ขอกํา หนดและหลัก เกณฑของ
กฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ซึ่งรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานในผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) รองขอใหผูจองซื้อที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐ อเมริกัน จํานวนเงิ น ลงทุน เงินปน ผลที่ ไดรับ เป นตน ) ที่มี อยูในบัญชีทั้ง หมดของผูจองซื้อกั บผูจั ด
จําหนา ยหลัก ทรั พยใ หกั บหนวยงานของรัฐ ทั้ง ในและต างประเทศ ตามขอ กํา หนดของกฏหมายต างประเทศที่
เกี่ยวของ
(2) รองขอใหนักจองซื้อนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวใน
แบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมี
การเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงการนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายดังกลาว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือผูจองซื้อ รวมทั้งเพื่อให ผูจัดจําหนาย
หลั ก ทรั พ ย ห รื อ ผู จ องซื้ อ โดยรวมได รั บ ผลประโยชน เ พิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารดํ า เนิ น การที่ ส อดคล อ งกั บ กฏหมาย
ตา งประเทศที่ เกี่ ย วข อ งข า งต น โดยกรณี ที่ผูจ องซื้ อ ปฎิเ สธการดํ า เนิ น การหรือ ไมแ สดงเจตนาตอบรั บ ภายใน
ระยะเวลาที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยกําหนด ผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยถือวาผูจองซื้อรับทราบ
(1) ไมรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อดังกลาว
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนตามมูลคาที่ผูจองซื้อไดชําระไวสําหรับจองซื้อหุน
ดังกลาว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผล/หรือเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนของผูจองซื้อราย
นั้น เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฏหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือผูจองซื้อไดรับ
ผลประโยชนมากขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน
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การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปนและเปนการรักษาผลประโยชนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพราะ
เปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับขอบังคับของ FATCA
และกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชี
ธนาคารตามที่กลาวขางตน ซึ่งในทางปฎิบัตผิ ูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูจองซื้อที่เขาขายเปน
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) เทานั้น
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ก ฏหมายไทยมี ก ารแกไ ขเพิ่ม เติม ข อ กํา หนดเพื่ อรองรับ การดํ า เนิ น การตามที่ ผูจัด จํ าหน าย
หลักทรัพยไดสงวนสิทธิไวขางตน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของ
กฏหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูจองซื้อไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด
โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูจองซื้อ
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