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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

3.30 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

706.20 ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย

28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม และ วันที่ 4 สิงหาคม 2557

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวนใน
การเสนอขายหุน ดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจดั จําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

134 ลานหุน
80 ลานหุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอจํานวนรวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวางอยางเพียงพอแลว จึง
ไมมคี วามจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
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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 ทรั พย ลงวัน ที่ 1 กั นยายน 2552 (รวมถึงที่มีก ารแก ไข
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 ทรั พ ยเ พื่ อเป น ทรั พ ยสิ น ของตนเอง หรื อเพื่ 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)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
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/หรื อ
พนักงานของบุคคลขางตน ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของ
กันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการ
จัดสรรหลัก ทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึง ที่มีก ารแก ไขเพิ่มเติม) 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
ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรั พยแลวเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใหพิจารณารั บหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
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
ของบริษัทเริม่ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผู
ถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และตามขอตกลงระหวางผูถือหุน) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25
ของจํานวนหุน ทั้งหมดที่ถูก สั่ง หามขายเมื่อครบกํ าหนดเวลา 6 เดือนนับแตวัน ที่หุนของบริ ษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป

สวนที่ 3 หนาที่ 3

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูใน
บริษัทมีจํานวนมากกวารอยละสี่สิบเกา(49%) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายการใดที่จะทําใหอัตราสวน
การถือหุน ของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14
วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอ
ภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดมีการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทตาม
มูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จะสามารถ
อางอิงได (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุน
สามัญที่เสนอขาย 3.30 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 14.35 เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการ
กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสยอนหลัง คือ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเทากับ 161.36 ลานบาท หารดวยจํานวน
หุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 714 ลานหุน (Fully Diluted) ซึ่งได
กําไรสุทธิเทากับ 0.23 บาทตอหุน โดยที่อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของผูประกอบการรายอื่น ที่มีขนาดมูลคาหลักทรัพยตาม
ราคาตลาดใกลเคียงกันของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 11.76 เทา
ทั้ง นี้ อั ต ราส วนราคาต อ กํ าไรสุทธิ ดัง กล าวคํ า นวณจากผลประกอบการในอดี ต โดยที่ ยัง มิได พิ จารณาถึ ง ผลการ
ดําเนินงานและโครงการในอนาคต
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ESTAR*** พัฒ นาอสั งหาริ มทรั พย เพื่ อขาย 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

0.78

20.57

NOBLE

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย รับจาง
กอสราง ใหเชาและใหบริการ และให
คําปรึกษาดานการกอสรางในประเทศ
ไทย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

10.51

13.45

LALIN

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

4.08

8.15

SET/ พัฒนา

3.63

8.35

MK

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

อสังหาริมทรัพย

PRIN

พั ฒ น าอ สั ง หาริ มทรั พย ประเภ ท
หมูบานจัดสรร และประเภทอาคารชุด
พักอาศัย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

1.51

7.89

SENA

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

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

2.55

7.21

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

1.38

13.02

SAMCO

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย โ ดยเน น การ
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในลัก ษณะ
ของหมู บ า นจั ด สรร พร อ มทั้ ง การ
ใหบริการบํารุงรักษาโครงการภายหลัง
การขาย

SET/ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

2.70

15.46

ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : * เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน
** เปนคาเฉลี่ย P/E ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
*** ไมสามารถคํานวณหาคาเฉลี่ย P/E ไดทั้ง 12 เดือน เนื่องจากบางชวงเวลามี EPS ติดลบ

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
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เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11, 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 02-829-6999 หมายเลขโทรสาร 02-829-6513
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2205-7000 โทรสาร : 0-2205-7171
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทรศัพท : 0-2658-9000, 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท : 0-2638-5000 , 0-2287-6000 โทรสาร : 0-2287-6001

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2658-8888 โทรสาร : 0-2658-8000
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี, ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวง/ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
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
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อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ข) เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัย 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 ประกั น การจั ด จํา หน า ย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรั บประกั นการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิก การเสนอขายหุน และจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ 15.44 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5 วันนับแตวันปด
การเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 214,000,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 3.30 บาท รวม
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

706,200,000 บาท
15,440,000 บาท
690,760,000 บาท
3.23 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย*

564,960 บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

200,000 บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย*

50,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

357,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

15,440,000 บาท
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คาใชจายอื่นๆ ** โดยประมาณ

10,000,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

26,661,960 บาท

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

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจัด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ตอ ขอรั บหนั ง สื อ ชี้ ช 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 ของสํานั ก 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) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน 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)
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บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 134 ลานหุน และ (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทจํานวน 80 ลานหุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอ
ขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท
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
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหน ายหลัก ทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหน ายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดย
จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปน
ตน โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
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การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนและเอกสารประกอบการจองซื้อหุนใหถูก ตองครบถวนและ
ชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

-

-

-

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูก ตอง หรื อในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน 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
ซือ้ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนั งสือรั บรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจ องซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนัง สือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนก อนวันจองซื้อ พรอมลงนามรั บรอง
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
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-

-

-

ลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรั พย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชี ซื้อขายหลัก ทรั พยหรื อเปดบัญชี อื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหน ายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
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 ใหแก ผู จัดจําหน ายและรั บประกั น การ
จําหนายที่จะทําการจองซื้อ
ทั้ง นี้ หากไมเปน ไปตามเงื่ อนไขที่ก ลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุใ น
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)) สามารถจองซื้อผานช องทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เทานั้น) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผูจัด
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
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ผูจองซื้อ (ยกเวนผูจองซื้อที่ประสงคหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลัก ทรัพย (Issuer Account) สมาชิ ก
เลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (ค)) สามารถจองซือ้ ผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant
(IC) ของผูจัดจําหนาย โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได (เฉพาะ บริษัทหลักทรัพย แอพพิล
เวลธ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ
(ประเทศไทย) จํากัด เทานั้น) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได
ดําเนิน การจัดทําแบบประเมินความสามารถรั บความเสี่ยง (Suitability Test) กั บผูจัดจําหน ายเปน ที่
เรียบรอยแลวกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามใน
ใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
(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 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซือ้ ในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 28
กรกฎาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลั ก ทรั พย กั บผูจั ดการการจั ดจํ าหน า ยและรั บ 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. ของวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

-

ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับ ประกันการจําหน าย ตามที่ระบุ ไว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรือ ผู จัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บมจ. ริ ชี่ เพลซ 2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากั ด
(มหาชน) สาขาจรัลสนิทวงศ
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(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 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(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
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

-

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนั งสือรั บรองนิติบุคคลที่ออกโดย
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 เดือนก อนวันจองซื้อ พรอมลงนามรั บรอง
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 “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรั พย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2557
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

-

หากทําการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 28
กรกฎาคม 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
หากทําการจองซื้ อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. ริชี่ เพลซ
2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจรัล
สนิทวงศ
(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 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดยใน
การจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหน ายและรับประกั น การจําหน าย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิก การจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูก ตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
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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 ประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนั ง สือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้ง แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริ คณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิ น 6 เดือนก อนวัน จองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พร อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรั บทราบผลการ
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 ทรั พย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูล
- การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชี ซื้อขายหลัก ทรั พยหรื อเปดบัญชี อื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหน ายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจัก ลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายแลว
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ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ โดยตองแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล เพื่อ ใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพย ใหแกผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายที่จะทําการจองซื้อ
ทั้ง นี้ หากไมเปน ไปตามเงื่ อนไขที่ก ลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล ตามที่ระบุใ น
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 28 กรกฎาคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2557
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 28 กรกฎาคม
2557 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลัก ทรั พยกั บผูจัดการการจัดจําหนายและรั บประกั นการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนิ นการแจง ความ
ประสงคใ หโ อนเงิน เพื่อชํ าระคาภาระผูก พันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดัง กลาวมีผลใช
บังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวัน ที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 31
กรกฎาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

-

ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด

(ง) ผูจองซื้ อที่ชําระเงิ นคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขี ดครอมสั่งจายผู จัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. ริชี่ เพลซ
2002” เลขที่บัญชี 020 – 2 – 53716 – 3 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจรัล
สนิทวงศ
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 - 16.00 น. ของวันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 โดย

สวนที่ 3 หนาที่ 16

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อ
(จ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
(ฉ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับจองซื้อหลักทรัพยผานระบบออนไลน (Online) และ ผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิ จของผูจัดการการจัดจําหน ายและรับประกัน การจําหน าย ตามที่ระบุไวใ นขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรั บประกั นการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรั บประกัน การจําหนาย หรือการมี
โอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย 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 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการสง
มอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
ไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผู
จองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด

สวนที่ 3 หนาที่ 17

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันทีไ่ ดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซือ้ ไดรับคืนเงินคา
จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง
ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะ
ดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้
กรณีที่ไมสามารถคืนเงิน คาจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นั บจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผูจัด การการจัด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ าหน า ย และ/หรื อ ผูจัด จํ าหน ายและรั บประกั นการจําหน า ย รายที่มี ห น า ที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวัน ที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผู
จองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปน ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน โดยจ ายเปนเช็ คขี ดคร อมเฉพาะสั่ง จายผูจองซื้อ ตามชื่ อที่ ระบุไวใ นใบจองซื้อ ใหแ กผูจองซื้ อที่ไมได รับการจั ดสรร
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเงินคาจองซื้อดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเงินคาจองซื้อดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
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(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 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 หรือไมสามารถสง มอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิก การจองซื้อหลัก ทรัพย ให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภายใน 14 วันนับแตสิ้นสุด
ระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลักทรัพยไมสามารถสงคืนใหผูลงทุนตามที่กําหนด บริษัทที่ออก
หลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบ
หุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
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จะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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 ของบริษั ท ทํา การซื้อ ขายได ในตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแ กผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรั บการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญ
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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) ซึง่ เปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบัน มีรัฐ บาลในหลายประเทศกํ าลังดําเนิ นการออกกฏหมายที่มีขอกํ าหนดและหลัก เกณฑ ในลัก ษณะที่คลายคลึง กั บ
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
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ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากผูจัดจําหน ายหลักทรั พยใดไมเขาผูก พันตนเพื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑ ของ
FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยนั้นจะ
ไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีผ่ ูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไดรับรายได ผลประโยชนหรือเงิน
จากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตั้งแตป
พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เขารวม
ผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน
ศูนยรับฝากหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่เปน NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ผูรับฝากทรัพยสิน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฎิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรื อ ยุติ ความสัม พัน ธทางธุรกิจกั บผูจัด จํา หน ายหลั ก ทรั พย ซึ่ ง อาจทํา ใหผูจัดจํ าหน ายหลั ก ทรั พย ไมส ามารถ
ดําเนินการตอไป และ/หรือดําเนินการไดอยางไมมีประสิทธิภาพรวมถึงอาจทําใหผูจองซื้อไมสามารถทํารายการ
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยอีกตอไป
เพื่อมิใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูจองซื้อ
โดยรวม ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจึงเขาผูกพันตนเพื่อปฎิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
และเพื่อใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถปฎิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของได ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ซึ่งรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานในผูจัดจําหนายหลักทรัพย) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี้
(1) รองขอใหผูจองซื้อที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมริ กัน จํานวนเงิ นลงทุน เงิ นปนผลที่ไดรับ เปน ตน) ที่มีอยูในบัญชี ทั้งหมดของผูจองซื้อกับผูจัด
จําหนายหลัก ทรัพยใ หกั บหน วยงานของรั ฐทั้ง ในและตางประเทศ ตามขอกํ าหนดของกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ
(2) รองขอใหนักจองซื้อนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไว
ในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไว
มีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงการนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายดังกลาว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือผูจองซื้อ รวมทั้งเพื่อให ผูจัดจําหนาย
หลัก ทรั พย หรื อผูจองซื้อโดยรวมไดรับผลประโยชน เพิ่มขึ้น หากมีก ารดําเนิน การที่สอดคลองกับกฏหมายตางประเทศที่
เกี่ ยวของข างตน โดยกรณีที่ ผูจองซื้อปฎิ เสธการดําเนิ นการหรื อไมแ สดงเจตนาตอบรั บภายในระยะเวลาที่ผู จัดจําหน าย
หลักทรัพยกําหนด ผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมโดยถือวาผูจองซื้อรับทราบ
(1) ไมรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อดังกลาว
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(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนตามมูลคาที่ผูจองซื้อไดชําระไวสําหรับจองซื้อหุน
ดังกลาว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผล/หรือเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนของผูจองซื้อรายนั้น
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฏหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนิน การอื่น ใดอัน เปน การปองกัน หรือลดผลกระทบ หรือทําให ผูจัดจําหนายหลัก ทรั พยหรือผูจองซื้อไดรั บ
ผลประโยชนมากขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปนและเปนการรักษาผลประโยชนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพราะเปน
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับขอบังคับของ FATCA และกฏหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวขางตน
ซึ่งในทางปฎิบัติผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูจองซื้อที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเปนบุคคลตามที่กฏหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) เทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฏหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยได
สงวนสิทธิไวขางตน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฏหมายภายในประเทศ
โดยอาจนําสงขอมูลของผูจองซื้อไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูจองซื้อ
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