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ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ดร. สำธิต วิทยำกร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร” หรือ “PRINC” ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
1. วันที่ยื่นคำเสนอซือ้
วันที่ 20 ตุลำคม 2559
2. ชื่อกลุ่มผูท้ ำคำเสนอซื้อ
2.1 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร (“นำงสำวสำธิตำ”)
2.2 ดร.สำธิต วิทยำกร (“ดร. สำธิต”)
2.3 พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้นท์”)
รวมเรียกว่ำ “กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ” โดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร (ต่อไปเรียกว่ำ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรแต่เพียงผู้เดียว
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ( “ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน” หรือ “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)
4. วัตถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซื้อ
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ของกิจกำร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 อนุมัติให้กิจกำรเข้ำทำ
รำยกำรซื้อหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) จำกนำงสำวสำธิตำ และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อชำระสิ่งตอบแทน ภำยหลังกำรทำรำยกำร กิจกำรจะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อำคำรเพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจของกิจกำรที่ต้องกำรเพิ่มทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
กิจกำร และเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2559 กิจกำรได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์สำหรับ
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นำงสำวสำธิตำจำนวน 1,682,201,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ นำงสำวสำธิตำ มีหน้ำที่ต้อง
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13
พฤษภำคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี้ ดร.สำธิ ต และ พี ค ดี เ วลลอปเม้ น ท์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ กำรจ ำนวน 972,199,200 หุ้ น และ
157,737,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.01 และร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วและจำนวนสิทธิออกเสียง
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ทั้งหมดของกิจกำรตำมลำดับ ได้เริ่มต้นควำมสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำกำรร่วมกัน (Concert Party) จึงต้องเข้ำร่วม
ทำกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะ
ควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 246
และมำตรำ 247 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อให้นำงสำว
สำธิตำ เป็นผู้แทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรในกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซือ้
ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กิจกำรมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว ได้แก่ หุ้นสำมัญ โดยกิจกำรมีหุ้นสำมัญที่ออกและเรียก
ชำระแล้ว จำนวน 3,240,087,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสำมัญต่อ 1 เสียง ทั้งนี้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อถือครองหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน 2,812,137,633
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำรและจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำร ดังนั้น คงเหลือหุ้นสำมัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวน 427,949,887 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 13.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงจำนวน
427,949,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.20 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร
ตำรำงสรุปกำรถือหุ้นในกิจกำร
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
1. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
2. ดร. สำธิต วิทยำกร
3. พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี
รวมกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมหุ้นทั้งหมดของกิจกำร

จำนวนหุ้น

1,682,201,404
972,199,200
157,737,029
2,812,137,633
427,949,887
3,240,087,520

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หลักทรัพย์ที่จำหน่ำยได้แล้ว สิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งหมดของกิจกำร
ของกิจกำร
51.92
30.01
4.87
86.80
13.20
100.0

51.92
30.01
4.87
86.80
13.20
100.0

6. รำคำเสนอซื้อ
รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 2.87 บำท (สองจุดแปดเจ็ดบำท) (“รำคำเสนอซื้อ”) โดยที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื้อ และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มใน
อัตรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว
ดังนั้น รำคำสุทธิของหุ้นสำมัญทีผ่ ู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับเท่ำกับ 2.862323 บำท (สองจุดแปดหกสองสำมสองสำม
บำท) ต่อหุ้น ซึง่ รำคำเสนอซือ้ ดังกล่ำว
() เป็นรำคำเสนอซื้อสุดท้ำยทีจ่ ะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตำมข้อ 8)
( ) ไม่ใช่รำคำเสนอซื้อสุดท้ำย ผู้ทำคำเสนอซื้ออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเสนอซื้อได้
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ในกำรคำนวณจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จำกัด (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำรำคำเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขำย แล้วนำมำ
ดำเนินกำรปัดเศษให้จำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยม
ตำแหน่งที่ 3 มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้ำน้อยกว่ำ 5 จะปัดทิ้ง
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่ไม่มี
อนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญำตำมอนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศ
ไทย แต่อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้บทบัญญัติแห่ง ประมวลรัษฎำกร ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้ำที่หัก
ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของผลกำไรจำกกำรขำยหุ้น (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและต้นทุน
แท้จริงที่ผู้แสดงเจตนำขำยได้จ่ำยไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย)
ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้องแจ้งต้นทุนในกำรซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำว พร้อมนำส่งหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนให้
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ (รำยละเอียดส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 และตำมเอกสำรแนบ 2.4 แบบฟอร์มแจ้งต้นทุนสำหรับ
หุ้นสำมัญที่นำมำเสนอขำย หรือเอกสำรแนบ 3.4 แบบแจ้งต้นทุนของ Non-Voting Depository Receipt; NVDR
ของหุ้นสำมัญ) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบุรำคำต้นทุนดังกล่ำวหรือมิได้แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำพร้อม
กับใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคิด
คำนวณภำษีจำกจำนวนเงินค่ำขำยหุ้นสำมัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กับบริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
7. ระยะเวลำรับซื้อ
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลำทั้งสิ้น 25 วันทำกำร ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำกำร
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวเป็น
( ) ระยะเวลำรับซื้อสุดท้ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8)
( ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื้อสุดท้ำย ผู้ทำคำเสนอซื้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื้อได้
8. เงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ
( ) ไม่มีเงื่อนไข
() มีเงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
( )

ผู้ทำคำเสนอซื้ออำจลดรำคำเสนอซื้อหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อ หำกมีเหตุกำรณ์ ร้ำยแรง
ต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ

( )

ผู้ทำคำเสนอซื้ออำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น
หำกมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ
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9. เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื้อ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ อำจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.1 มี เ หตุ ก ำรณ์ หรื อ กำรกระท ำใดๆ เกิ ด ขึ้ น ภำยหลั ง จำกยื่ น ค ำเสนอซื้ อ ต่ อ สำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน กลต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออำจเป็น
เหตุ ให้ เกิ ดควำมเสีย หำยอย่ ำงร้ำ ยแรงต่อ ฐำนะหรื อทรั พย์ สิน ของกิ จกำร ธุ รกิ จ ฐำนะทำงกำรเงิน โดยที่
เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือกำรกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ต้องรับผิดชอบ หรือ
9.2 กิจกำรกระทำกำรใดๆ ภำยหลังจำกยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงำน กลต. และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื้อ อันส่งผล
ให้มูลค่ำหุ้นของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือ
9.3 กิจกำรกระทำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลในทำงลบต่อกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยสำคัญ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง กำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรในประกำรที่น่ำจะมี
ผลต่อกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำร ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554
10. ระยะเวลำรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ของทุกวันทำกำร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 (หรือ
20 วันทำกำรนับจำกวันเริ่มทำคำเสนอซื้อ) โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรยกเลิกกำรตอบ
รับคำเสนอซื้อ ตำมเอกสำรแนบ 4.1
11. กำรจัด สรรกำรรั บ ซื้อ กรณี มี ผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำ หรื อน้ อ ยกว่ ำจ ำนวนที่ เสนอซื้ อ (เฉพำะกรณี
กำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร
12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอซื้อ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้น ทั้งหมดของกิจกำร จำนวน 427,949,887 หุ้น
มูลค่ำกำรเสนอซื้อหุ้นของกิจกำรตำมคำเสนอซื้อจะเท่ำกับ 1,228,216,175.69 บำท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอ
ซื้อครั้งนี้มำจำกเงินในบัญชีธนำคำร UBS AG สำขำ Hong Kong ในนำมของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ชำระค่ำหุ้น
และเป็นผู้รับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีกำรเสนอขำยภำยใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดย ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2559
บัญชีดังกล่ำวมีเงินจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 50,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 1,753,835,000 บำท อ้ำงอิงอัตรำ
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกรำคม – 6 ตุลำคม 2559 ในอัตรำ 1 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 35.0767 บำท
(อ้ำงอิงข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อให้คำรับรองว่ำ พร้อมที่จะโอนเงินเพื่อชำระรำคำใน
กำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 1,228,216,175.69 บำท ภำยในวันชำระรำคำ
บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครั้งนี้
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13. ชื่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
ชื่อ
สถำนที่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรสำร
วันชำระรำคำ

: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
: ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์
ชั้น 9 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุงเทพฯ 10120
: 0-2680-1321 0-2680-1327 และ 0-2680-1318
: 0-2680-1733
: ผู้เสนอขำยที่ไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์ที่
กำหนดจะได้รับชำระค่ำหลักทรัพย์ในวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำ
กำรทำคำเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 หรือในกรณีที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำรับซื้อ ผู้เสนอขำยจะได้รับชำระค่ำหลักทรัพย์ในวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวัน
สุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป
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ส่วนที่ 2
รำยละเอียดของผูท้ ำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซือ้
1.1 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
(1) ข้อมูลทั่วไป
อำยุ
ที่อยู่
โทรศัพท์
หมำยเลขบัตรประชำชน
ประวัติกำรศึกษำ

ประวัติกำรทำงำน
2559 – ปัจจุบัน
2556 – 2559

25 ปี
878/72 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
02-118-2005
1-1017-00096-44-1
 ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรเป็นผู้ประกอบกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยโทรอนโต ประเทศแคนำดำ
 ประกำศนียบัตรด้ำนธุรกิจวิศวกรรม มหำวิทยำลัยโทรอนโต ประเทศแคนำดำ
(หลักสูตรครอบคลุมพื้นฐำนกำรเงินและกำรบัญชี กำรตลำด และกลยุทธ์กำร
แข่งขัน)
รักษำกำรกรรมกำรผู้จดั กำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ
- ไม่มี (3) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
- ไม่มี 1.2 ดร.สำธิต วิทยำกร
(1) ข้อมูลทั่วไป
อำยุ
ที่อยู่
โทรศัพท์
หมำยเลขบัตรประชำชน
ประวัติกำรศึกษำ

53 ปี
47/62 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
02-714-2184
3-1016-00962-11-8
 ปริญญำเอก Joint Program of Bangkok University and University of
Nebraska-Lincoln, สหรัฐอเมริกำ
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA), Golden Gate University, สหรัฐอเมริกำ
 ปริ ญ ญำตรี วิ ศ วกรรมศำสตร์ สำขำวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หน้ำ 6
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 Senior Executive Program, สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
 Executive Education, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกำ
ประวัติกำรทำงำน
2556 – ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2556- ปัจจุบัน
2556- ปัจจุบัน
2537 – 2555

กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้บริหำร

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
บริษัท พิษณุเวช จำกัด
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จำกัด
บริษัท สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมกำรบริหำร
โรงพยำบำล จำกัด
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ
- ไม่มี (3) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
- ไม่มี 1.3 พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี
(1) ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ:
โครงสร้ำงทุน:
กรรมกำร:

เนริน แชมเบอร์ส พี.โอ. บ็อกซ์ 905 โรดทำวน์ ทอร์โทลำ หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands)
กำรลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,159,900,000 บำท แบ่งเป็น
หุ้นจำนวน 4,159,900 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท
เอเปคซ์ สตรำทีจี กรุ๊ป ลิมิเต็ด (Apex Strategy Group Limited) ซึ่งมีคุณ Ee Huey
Miin เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจดำเนินกำร
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(3) ภำระผูกพันที่มีนัยสำคัญ
- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
ชื่อ:
ที่อยู:่
โทรศัพท์:
โทรสำร:

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 11 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
02-680-4000
02-670-9291

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำกฎหมำย
ชื่อ:
ที่อยู:่
โทรศัพท์:
โทรสำร:

บริษัท สำนักกฎหมำยสำกล ธีรคุปต์ จำกัด
900 อำคำรต้นสนทำวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-252-1588 ต่อ 202
02-257-0440-1

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร
4.1 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนกำรยื่นคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่ำ
กำรทำสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรทำเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อ
หรือไม่ก็ตำม
สรุปเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญำซื้อขำยหุ้น VB
คู่สัญญำ
ผู้ซื้อ : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”)
ผู้ขำย : นำงสำว สำธิตำ วิทยำกร (“นำงสำวสำธิตำ”)
วันที่ลงนำมในสัญญำ
8 กันยำยน 2559
ทรัพย์สินที่กิจกำรซื้อ
หุ้นสำมัญของ VB จำนวน 583,599,998 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 49,490,000 หุ้น
กำรชำระสิ่งตอบแทน
กำรชำระค่ำหุ้นให้นำงสำวสำธิตำ
 กิจกำรจะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,682,201,404 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.87 บำท
มูลค่ำรวม 4,827,918,029.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน (คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุนและกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของกิจกำร หรือ PRINC-W1)
 กิจกำรจะออกตั๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 5 ฉบับ มูลค่ำรวม 510,509,850 บำท อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลำ 3 ปี
กำรชำระค่ำหุ้นให้พีค ดีเวลลอปเม้นท์
 กิจกำรจะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 157,737,029 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.87 บำท
มูลค่ำรวม 452,705,273.23 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน (คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุนและกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
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4.4 ควำมสัมพันธ์อื่นๆ
1. ภำยใต้สัญญำซื้อขำยหุ้น VB ระหว่ำงนำงสำวสำธิตำในฐำนะผู้ขำย และกิจกำร ได้ระบุข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรขำยคืนที่ดินในต่ำงจังหวัดจำนวน 5 แปลง ทีก่ ิจกำรได้มำจำกกำรซื้อหุ้น VB
 หำกกิจกำรหรือบริษัทย่อยต้องกำรจะพัฒนำโครงกำรบนที่ดินในต่ำงจังหวัด แปลงใดแปลงหนึ่งหรือ
ทั้งหมดจำนวน 5 แปลง บริษัทจะชำระคืนหนี้ตำมตั๋วสัญญำใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ1.75 ต่อปี
ให้แก่นำงสำวสำธิตำ
 นำงสำวสำธิตำไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัทขำยที่ดินคืนก่อนครบกำหนด 3 ปี
 ในกรณีที่กิจกำรหรือบริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนำโครงกำรบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด
กิจกำรมีสิทธิจะขำยคืนที่ดินแปลงดังกล่ำวให้แก่นำงสำวสำธิตำในรำคำต้นทุนที่บริษัทได้มำบวก
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยกิจกำรจะชำระคืนหนี้ตำมตั๋วสัญญำใช้เงินพร้อมอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่นำงสำวสำธิตำเพื่อให้นำงสำวสำธิตำนำเงินมำซื้อที่ดินคืนจำก
บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ กำร ทั้ ง นี้ นำงสำวสำธิ ต ำตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนที่ ดิ น
ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภำระภำษีของกิจกำรที่
เกิดขึ้นจำกกำรขำยคืนที่ดินเปล่ำดังกล่ำว (ถ้ำมี) แต่เพียงผู้เดียว
 เมื่ อนำงสำวสำธิ ตำได้ ซื้ อที่ ดิน เปล่ำ แปลงใดคื นแล้ว จะมี สิท ธิท ำประโยชน์บ นที่ ดิน เปล่ำ แปลง
ดั ง กล่ ำ วได้ เ ท่ ำ ที่ ไ ม่ เ ป็ น กำรขั ด ต่ อ ข้ อ ตกลงและหน้ ำ ที่ ต ำมสั ญ ญำซื้ อ ขำยหุ้ น หรื อ ขำยให้ แ ก่
บุคคลภำยนอกได้ โดยกรณีที่นำงสำวสำธิตำซื้อคืนที่ดินเปล่ำก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำ 3 ปี จะ
มีสิทธิขำยที่ดินให้บุคคลภำยนอกเมื่อ (1) พ้นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่มีกำรจดทะเบียนรับโอน
ที่ดิน หรือ (2) วันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ซื้อขำยหุ้น แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และ
กรณีซื้อคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 3 ปี จะมีสิทธิขำยที่ดินให้บุคคลภำยนอกได้ทันที
1.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้สิทธิกิจกำรซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“VMS”)
และบริษัท รัชดำ บิสสิเนส ดีสตริค จำกัด (“RBD”) ดังต่อไปนี้
 เมื่อกิจกำรต้องกำรซื้อหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของ VMS และ RBD นำงสำวสำธิตำและผู้ถือ
หุ้นอื่นของVMS และ RBD ตกลงที่จะขำยหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของ VMS และ RBD ให้แก่
กิจกำรในรำคำที่ตกลงร่วมกันแต่จะต้องไม่สูงกว่ำรำคำตลำดของหุ้น หรือทรัพย์สิน ซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำที่นำงสำวสำธิตำและกิจกำรเห็นชอบร่วมกัน โดยกิจกำรต้องแจ้งให้นำงสำวสำธิตำ
ทรำบไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และทั้ง 2 ฝ่ำยจะเข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุ้น หรือทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภำยใน
180 วัน (Call Option)
 หำกนำงสำวสำธิตำ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นอื่นของ VMS และ/หรือ RBD ประสงค์จะโอน หรือจำหน่ำยไป
ซึ่งหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของ VMS และ RBD หรือพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง
ตรำบเท่ ำ ที่ ไ ม่ เ ป็ น กำรประกอบธุ ร กิ จ แข่ ง ขั น กั บ กิ จ กำรและ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจกำรของผู้ซื้อหรือบริษัทย่อยของผู้ซื้อ ไม่
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ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม นำงสำวสำธิตำจะยื่นข้อเสนอให้แก่ กิจกำรก่อน และกิจกำรมีสิทธิซื้อ
ทรัพย์สินที่เสนอขำยก่อนบุคคลภำยนอกหรือก่อนกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว (Right of First
Refusal)
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจกำร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร
กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
ควำมสัมพันธ์
นำงสำว สำธิตำ วิทยำกร - เป็นบุตรของดร.สำธิต ซึง่ เป็นผู้ถอื หุ้นใหญ่ และกรรมกำรของกิจกำร
- เป็นหลำนของนำยแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร ซึ่งเป็นกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรในกิจกำร
ดร. สำธิต วิทยำกร
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของกิจกำร
- เป็นบุตรของนำยแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร ซึ่งเป็นกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรของกิจกำร
พีค ดีเวลลอปเม้นท์
- มีครอบครัว ดร.สำธิต เป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ำย
- ปัจจุบันสมำชิกครอบครัววิทยำกรที่มีควำมสัมพันธ์กับกิจกำรประกอบด้วย
1. นำยแพทย์ พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร กรรมกำรและประธำนกรรมกำรของกิจกำร
2. ดร. สำธิต วิทยำกร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของกิจกำร
3. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจกำร
3. กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกิจกำรและผู้ทำคำเสนอซื้อรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559
รำยกำรระหว่ำงกันสำหรับปี 2558 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ระหว่ำงกิจกำรกับผู้ทำคำ
เสนอซื้อ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีดังต่อไปนี้
รำยกำรระหว่ำงกิจกำร กับกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะรำยกำร
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (“VI”)
ควำมสัมพันธ์ นำงสำวสำธิตำ และ
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นทำงอ้อม
ใน VI ร้อยละ 92.18 และร้อยละ
7.82 ตำมลำดับ (ผ่ำนกำรถือหุ้นใน
VB)

กิจกำรรับจ้ำง VI บริหำรอำคำร
บำงกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ (BBC) :
- ค่ำบริหำรอำคำรสำนักงำน
- ค่ำบริหำรค้ำงรับ
กิจกำรเช่ำพื้นที่สำนักงำนใน BBC :
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
(“VB”)
ควำมสัมพันธ์ นำงสำวสำธิตำ และ
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นร้อยละ
92.18 และร้อยละ 7.82 ตำมลำดับ
ใน VB

บริษัทย่อยของกิจกำรว่ำจ้ำงที่
ปรึกษำจำก VB
- ค่ำบริกำรที่ปรึกษำ
- ค่ำบริกำรค้ำงจ่ำย
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นอกจำกนี้ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย VB ร้อยละ 99.99 มีรำยกำรระหว่ำงกลุ่มผู้ทำคำ
เสนอซื้อดังต่อไปนี้
1. กำรให้เช่ำที่ดิน และอำคำรซอยสุขุมวิท 29 แก่บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“VMS”) ซึ่ง
นำงสำวสำธิตำเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยสัญญำเช่ำจะครบกำหนดในเดือนมิถุนำยน 2560
2. กำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรซอยสุขุมวิท 29 แก่บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จำกัด ซึ่งดร.สำธิต เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
99.99 โดยสัญญำเช่ำจะครบกำหนดในเดือนสิงหำคม 2561
ภำยหลังจำกกำรเข้ำซื้อหุ้น VB ทำให้ VB และบริษัทย่อย มีฐำนะเป็นบริษัทย่อยของกิจกำร ดังนั้น รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงกิจกำรกับกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้
ในช่วงระยะเวลำก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจกำรจะยังคงมีกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กั น อย่ ำ งไรก็ ต ำม รำยกำรระหว่ ำ งกั น ในอนำคตจะเป็ น รำยกำรที่ มี เ งื่ อ นไขเสมื อ นกำรท ำรำยกำรกั บ
บุคคลภำยนอก และจะไม่มีรำยกำรใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ

5. ข้อมูลอืน่ ที่เกี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
1) หุ้นสำมัญ
ชื่อ

จำนวนหุ้น

I. กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
นางสาวสาธิตา วิทยากร
ดร. สาธิต วิทยากร
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ
III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคล
ตำม I และ II
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตำม I
ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น
รวม

2,812,137,633
1,682,201,404
972,199,200
157,737,029

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของกิจกำร
86.80
51.92
30.01
4.87

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำร
86.80
51.92
30.01
4.87

-

-

-

-

-

-

2,812,137,633

86.80

86.80

2) หลักทรัพย์แปลงสภำพ
- ไม่มี –
5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในกำรเข้ำซื้อกิจกำร
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นทั้งหมดของกิจกำร จำนวน 427,949,887 หุ้น มูลค่ำ
กำรเสนอซื้อหุ้นของกิจกำรตำมคำเสนอซื้อจะเท่ำกับ 1,228,216,175.69 บำท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอซื้อ
ครั้งนี้มำจำกเงินในบัญชีธนำคำร UBS AG สำขำ Hong Kong ในนำมของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ชำระค่ำหุ้นและ
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เป็นผู้รับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีกำรเสนอขำยภำยใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดย ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2559 บัญชี
ดังกล่ำวมีเงินจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 50,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 1,753,835,000 บำท อ้ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกรำคม – 6 ตุลำคม 2559 ในอัตรำ 1 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 35.0767 บำท (อ้ำงอิงข้อมูล
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อให้คำรับรองว่ำพร้อมที่จะโอนเงินเพื่อชำระรำคำในกำรทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 1,228,216,175.69 บำท ภำยในวันชำระรำคำ
บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครั้งนี้
5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะขำยหรือโอนหุ้นของกิจกำรในจำนวนที่มีนัยสำคัญ
ภำยใน 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำรับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกำรมีคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์กำรดำรงสถำนะเป็น
บริษัทจดทะเบียน
5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร
1.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร” หรือ “PRINC”) จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 22 สิงหำคม 2543
และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2548 โดย ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 964.84 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 964.84
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร รวมถึงกำรบริหำร
อำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรเงินกำรบัญชี และกำรบริหำรอำคำรที่พักอำศัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ย่ำนศูนย์กลำง
ธุรกิจ อำทิ พื้นที่บริเวณสีลม สำทร สุขุมวิท และพื้นที่อื่นๆ ในย่ำนใจกลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร
กิจกำรมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ มี ทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 50 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 5 ล้ำนหุ้น หุ้นละ
10 บำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร
2) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำธุรกิจ มี ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็ม
จำนวนแล้ว จำนวน 10 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 10 บำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร และนำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ มี ทุนจดทะเบียน จำนวน 300
ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 30 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 10 บำท โดยเรียกชำระแล้วบำงส่วน จำนวน 75
ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร และนำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
1.2 สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ประเภทงบกำรเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว

31 ธันวำคม 2556
เฉพำะ
รวม
1,951.61 2,034.87
51.27 107.53
1,900.34 1,927.34
1,400.70 1,400.70
933.80 933.80

31 ธันวำคม 2557
เฉพำะ
รวม
2,001.57 2,039.98
58.47
83.38
1,943.10 1,956.60
1,400.70 1,400.70
947.72 947.72
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31 ธันวำคม 2558
เฉพำะ
รวม
2,069.14 2,087.29
77.00 101.47
1,992.14 1,985.82
1,400.70 1,400.70
957.98 957.98

30 มิถุนำยน 2559
เฉพำะ
รวม
2,079.67 2,085.70
73.70 102.94
2,005.97 1,982.76
1,400.70 1,400.70
964.84 964.84
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2) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ ภำยใต้สมมติฐำนที่ถือว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยตอบ
รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ยกเว้นผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลที่กระทำกำรร่วมกัน (Concert Party)
ชื่อ-นำมสกุล

กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ
1. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
2. ดร.สำธิต วิทยำกร
3. พีค ดีเวลล้อปเม้นท์ โฮลดิ้งส์
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ

2,110,151,291
972,199,200
157,737,029
3,240,087,520

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว สิทธิออกเสียงทั้งหมด
ทั้งหมดของกิจกำร
ของกิจกำร
65.12
30.01
4.87
100.0

65.12
30.01
4.87
100.0

1.4 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำรและที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังทำคำเสนอซื้อ
รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรก่อนวันทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รำยชื่อกรรมกำร ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ
นำยแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร
ดร.สำธิต วิทยำกร
นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ
นำงสำวภัทรพร จำรุพัฒน์
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชัย

ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยหลังกำรทำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำร
เพิ่มเติม
1.5 รำคำสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ปี

ไตรมำส

2556

ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.

2557
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ช่วงรำคำสูงสุดและต่ำสุด (บำท/หุ้น)
รำคำสูงสุด
รำคำต่ำสุด
2.72
1.80
4.64
1.94
4.04
1.91
2.84
2.04
2.78
2.48
3.76
2.52
4.86
3.14
5.20
3.20
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ปี

ไตรมำส

2558

ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.

2559

แบบ 247-4

ช่วงรำคำสูงสุดและต่ำสุด (บำท/หุ้น)
รำคำสูงสุด
รำคำต่ำสุด
7.05
3.96
4.44
2.96
4.04
2.96
3.94
3.20
3.64
3.04
3.24
2.22
3.40
2.38
2.82
2.56

ที่มำ: SETSMART
ข้อมูลถึง ณ วันที่ 13 ตุลำคม 2559

2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบงำกิจกำร
2.1 สถำนภำพของกิจกำร
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจกำรจะยังคงสภำพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ ”) กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื้อ
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุให้กิจกำรไม่สำมำรถดำรงสภำพกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
อนึ่ง กลุ่มผู้ท ำคำเสนอซื้ อ ถือหุ้ นรวมกัน ทั้ง หมด จำนวน 2,812,137,633 คิ ดเป็น ร้อยละ 86.80 ของหุ้น สำมัญ ที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 13.20 ซึ่งต่ำกว่ำสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์ดำรงสถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมำแสดงเจตนำ
ขำยหุ้น ก็จะทำให้กิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยลดลง อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรและกลุ่มผู้ทำคำเสนอ
ซื้อจะกำหนดแผนกำรกระจำยกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้วยวิธีกำรและในระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้กิจกำรมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมี
นัยสำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือน และยังคงมีควำมตั้งใจที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม อย่ำงไรก็
ตำม หำกมีควำมจำเป็น กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออำจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจกำร หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนัยสำคัญของสภำพทำงกำรเงินหรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ กลุม่ ผู้ทำ
คำเสนอซื้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ำงองค์กร บุคลำกร
โครงสร้ ำงทำงกำรเงิ น (รวมถึ งกำรจำหน่ ำยสิน ทรั พย์ ด ำเนิน งำนของกิจ กำร) เพื่ อให้มี ควำมเหมำะสมกั บกำร
ดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและเพื่ อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรดำเนินงำนของ
กิจกำรหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต นอกจำกนี้ หำกมีโอกำสในกำรลงทุนใดๆ ที่
เหมำะสม กิจกำรอำจพิจำรณำเข้ำลงทุน ในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกำร โดยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ จะต้อง
หน้ำ 18
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ได้ รับ กำรอนุมั ติจ ำกที่ป ระชุม คณะกรรมกำรและ/หรื อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ นของกิจ กำรเพื่อ ไปเป็ นไปตำมข้อ บัง คั บ
กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนัยสำคัญในระยะเวลำ
12 เดือน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ
กำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร แผนกำรดำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน
อย่ำงไรก็ดี หำกมีควำมจำเป็น หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรือ
สภำวะธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออำจปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของกิจกำรในอนำคต เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรหรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต นอกจำกนี้ ในกรณีที่กิจกำรมีสภำพคล่องทำงกำรเงินส่วนเกิน
และไม่มีควำมต้องกำรลงทุนใดๆ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออำจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของกิจกำร พิจำรณำจ่ำยเงินปันผล หรือ เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสม แล้วแต่ กรณี โดย ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2559 กิจกำรมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเท่ำกับ 135.59 ล้ำนบำท
2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน
ที่ผ่ำนมำ กิจกำรมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติที่มีนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับที่
ปฏิบัติกับบุคคลภำยนอก และกำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนกลต. และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญซึ่งนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้ทำ
คำเสนอซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ของกิจกำรเป็นหลัก กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทั้งในปัจจุบันและในอนำคตจะเป็น
รำยกำรที่ดำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ จะไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกิจกำร
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนกลต. และตลำด
หลักทรัพย์ โดยมีรำคำและเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ก่อนกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจกำรมี ค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรที่ปรึกษำกับ VB และมีรำยได้จำกค่ำบริหำร
อำคำรสำนักงำน และค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นที่สำนักงำนกับ VI ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม VB โดยนำงสำว
สำธิตำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกลุ่ม VB ทั้งนี้ นำงสำวสำธิตำและพีค ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ขำยหุ้นที่ถือใน VB ให้แก่
กิจกำร ทำให้กิจกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VB และ VB มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของกิจกำร ดังนั้น กำรทำธุรกรรม
ระหว่ำงกิจกำรกับ VB และบริษัทย่อยของ VB จะไม่ถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
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แบบ 247-4

ประจำตัวประชำชนของผู้จัดกำรมรดก และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรมรดก ที่ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดกำรมรดก
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ บิดำมำรดำต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เยำว์ พร้อมบิดำและมำรดำลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ : กรณี ผู้ แ สดงเจตนำขำยหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ใบหลั ก ทรั พ ย์ แบบตอบรั บ จะสมบู ร ณ์ เมื่ อ ใบ
หลักทรัพย์ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น หำกใบ
หลักทรัพย์ได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน
(2) กรณีที่ฝำกหุ้นไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)
ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นที่จะเสนอขำยฝำกอยู่
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (4) จำนวน 1 ชุด เพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้
-

-

ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติไทย
ชื่อบัญชี

:

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์

เลขที่บัญชี

:

008-000000014-8

ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติต่ำงด้ำว
ชื่อบัญชี

:

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER

เลขที่บัญชี

:

008-000000014-8

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขำยหุ้นสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ พร้อมเอกสำรแนบได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งแบบ
ตอบรับดังกล่ำวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป
(3) กรณี NVDR
ให้นำใบสำคัญแสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยที่มีอยู่กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อเข้ำบัญชี
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER ” เลขที่บัญชี 008-000000014-8
ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนำขำยนำใบสำคัญแสดงกำรโอน
NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ ำว มำยื่นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตำมข้อ 1.1
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อเนื่องจำกมีขั้นตอนที่ตัวแทนในกำรรับ
ซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินกำรโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด เพื่อดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกำรตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป
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(4) เอกสำรแสดงตัวตน
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน สำเนำบั ตรข้ำ รำชกำร หรื อ สำเนำบั ต รพนั กงำนรั ฐวิ สำหกิจ ที่ ยัง ไม่
หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี)
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ (กรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน)
บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชือ่ ที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
นิติบุคคลสัญชำติไทย


สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นและประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ



สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือ
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของ
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ

นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้ง นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่ ออก
โดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผู้มีอำนำจลงนำม ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล ที่ออกใหม่ไม่เ กิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทับตรำสำคัญของบริษัท
(ถ้ำมี) และ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือ
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้
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สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของ
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อม
ตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซื้อ
นิติบุคคลต่ำงประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญำ
ภำษี ซ้ อ นกั บ ประเทศไทย หรื อ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศที่ มี อ นุ สั ญ ญำภำษี ซ้ อ นกั บ ประเทศไทย แต่
อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นไม่ได้มีกำรยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำย
หุ้นในประเทศไทย
ผู้แสดงเจตนำขำยต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมำเสนอขำยในแบบยืนยันรำคำ
ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตำมเอกสำรแนบ 2.4 แบบฟอร์มแจ้งต้นทุนของหุ้นสำมัญที่
นำมำเสนอขำย หรือเอกสำรแนบ 3.4 แบบแจ้งต้นทุนของ NVDR เพื่อใช้ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 15 ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อสุทธิ และรำคำต้นทุน ถ้ำผู้แสดงเจตนำขำยไม่ได้แจ้ง
ต้นทุน ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 15 จำกจำนวนเงิน
ค่ำขำยหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับทั้งจำนวน
(5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญด้วยตนเองต้องมีหนังสือ
มอบอำนำจตอบรับคำเสนอซื้อตำมเอกสำรแนบ 2.3 หนังสือมอบอำนำจสำหรับตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น
สำมัญ และเอกสำรแนบ 3.3 หนังสือมอบอำนำจสำหรับ NVDR ซึ่งติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อม
หลักฐำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุในข้อ (4) ตำมแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง
(6) เอกสำรอื่นใดตำมแต่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ
หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณำติดต่อ
ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 9 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์
175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-680-1327 คุณสินีญำ นวลแจ่ม
02-680-1321 คุณคมคำย จรัญมหำวงศ์
02-680-1318 คุณเสำวณีย์ ศรีคงยศ
โทรสำร: 02-680-1733
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1.3 กำรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ
1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)
ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำรแนบตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับ ซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (6) ในระหว่ำงเวลำ
9.00 น. ถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ของทุกวันทำกำรของ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนำขำย
มำยื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันทำกำร ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลำรับซื้อ เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้ออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะติดต่อให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (6)
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะเร่งดำเนินกำรส่งใบหุ้นให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพ ย์ตรวจสอบ อย่ำงไรก็
ตำม หำกไม่สำมำรถทำกำรโอนสิทธิในหุ้นได้ภำยในเวลำรับซื้อหลักทรัพย์โดยเป็นควำมผิดของผู้แสดง
เจตนำขำย จะถือว่ำกำรเสนอขำยในกรณีเป็นโมฆะ
ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับกำรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อทำงไปรษณีย์
2) กรณีที่ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลั กทรัพ ย์ ที่ผู้แ สดงเจตนำขำยเปิ ดบั ญชี ซื้ อขำยหลัก ทรัพ ย์ไว้ นั้น ให้ บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์นั้ น เป็ น ผู้
ให้บริกำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ และเอกสำรประกอบมำยังตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญและเอกสำรประกอบ
ภำยในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรำยกำหนด เพื่อบริษัทหลักทรั พย์นั้นจะรวบรวมและนำส่งให้กั บ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้ทันภำยในระยะเวลำรับซื้อ
3) กรณี NVDR
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญสำหรับ NVDR ตำม
เอกสำรแนบ 3.1 ทั้งนี้ในทำงปฏิบัติกำรเสนอขำยในกรณีที่เป็น NVDR จะมีขั้นตอนกำรเปลี่ยน NVDR
เป็นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้นเพื่อนำมำเสนอขำยแก่ตัวแทนในกำรรับซื้อ หลักทรัพย์ ทำให้ใช้เวลำ
ดำเนินกำรมำกกว่ำกำรเสนอขำยในกรณีใบหุ้นหรือกรณีไร้ใบหุ้น ซึ่งตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่
สำมำรถรับซื้อ NVDR ได้หำกผู้ถือ NVDR ไม่สำมำรถดำเนินกำรเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสำมัญในระบบใบ
หุ้นได้ทันภำยในระยะเวลำรับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสำมำรถเสนอขำย NVDR ได้
ภำยในระยะเวลำรับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
3 (สำม) วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ
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4) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นสำมัญ หรือ NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำยติดจำนำหรือภำระผูกพัน ผู้แสดง
เจตนำขำยต้องดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรือภำระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซื้อ
5) กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย
ไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรับคำเสนอซื้อ
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำร
ดำเนินกำร ทั้งนี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม
2. วิธีกำรรับซื้อหลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนำขำยภำยใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ยกเลิกคำเสนอซื้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื้อที่ระบุไว้ในข้อ 9 ส่วนที่ 1
3. วิธีกำรชำระรำคำ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะทำกำรชำระรำคำให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยในวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 (“วันชำระรำคำ”)
ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในวันที่
18 พฤศจิกำยน 2559)
โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรชำระรำคำตำมที่ได้แจ้งในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญดังนี้
3.1 กำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของผู้แสดงเจตนำขำย โดยชื่อ
บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนำขำยที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ และเป็นรำยชื่อธนำคำรดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เลือกวิธีกำรชำระรำคำ โดยกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ต้องแนบสำเนำสมุดบัญชี
ออมทรัพย์หน้ำแรกหรือสำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุ
ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง10 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
จะโอนเงินค่ำหุ้นเข้ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 ซึ่งเป็นวันชำระรำคำ
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ในกรณีที่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีดังกล่ำวได้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่ำหุ้นเป็นเช็ค โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งไป
ยังผู้แสดงเจตนำขำยให้มำรับเช็คค่ำหุ้นดังกล่ำวตำมข้อ 3.2.1 ทั้งนี้กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็ค
ภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันชำระรำคำ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนำขำย
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงินของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโดย
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีที่มีกับธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนใดๆ ทั้งสิ้น
3.2 กำรรับชำระด้วยเช็ค
หำกผู้แสดงเจตนำขำยขอรับเป็นเช็ค ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ำยเป็นเช็คของธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
(มหำชน) สำขำสำทร ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยอยู่ในต่ำงจังหวัดจะใช้เวลำประมำณ 15 วันในกำรเรียก
เก็บเงินตำมเช็ค โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีรับเช็คได้ดังต่อไปนี้
3.2.1 รับเช็คด้วยตนเอง
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถรับเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้แสดงเจตนำขำยได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 (เฉพำะวันทำกำร) เวลำ 9.00-15.30 ตำมที่อยู่ในข้อ 1.2 (6)
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ให้บุคคลอื่นมำรับเช็คค่ำหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องมอบ
อำนำจให้บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ดำเนินกำรแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนำจพร้อมปิด อำกร
แสตมป์ 10 บำท และแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุ
ในข้อ 1.2 (4) ตำมแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องในวันที่ มำติดต่อขอรับเช็คจำก
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หำกไม่มีผู้มำรับเช็ค ดังกล่ำวภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันชำระรำคำ ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น
สำมัญ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันชำระรำคำ
3.2.2 จัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คค่ำหุ้นให้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบ
ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนำขำยที่ระบุให้จัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนอำจ
ได้รับค่ำหุ้นช้ำกว่ำวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ
กรณีทผี่ ู้แสดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะ
ชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว หำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ปฏิเสธใบหุ้นดังกล่ำว นำงสำวสำธิตำหรือ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
จะไม่ชำระเงินค่ำหุ้น และผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรแจ้งให้มำรั บเอกสำรทั้งหมดคืนจำกตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้น
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4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แล้ว
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่ำหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมวันชำระรำคำและ
วิธีกำรชำระรำคำที่ผู้แสดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3 หำกมีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซื้อ ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินกำรดังนี้
4.1 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดง
เจตนำขำยทุกรำย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนำขำยไว้ก่อนวันที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ประกำศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์จำนวน
ดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื้อเดิมก่อนกำรแก้ไข
4.2 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดง
เจตนำขำยทุกรำย
5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.1 ผู้แสดงเจตนำขำยที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำ
กำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 ในระหว่ำง
เวลำ 9.00 – 15.30 น.
5.2 วันสุดท้ำยที่ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือวันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื้อ
ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559
5.3 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.3.1 อ่ำน “ขั้นตอนกำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ” ตำมเอกสำรแนบ 4.1 อย่ำงละเอียด และ
กรอกข้อควำมใน “แบบคำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ” ตำมเอกสำรแนบ 4.2 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.3.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่
มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือ
นำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือ
ชื่อที่ ลงนำมในเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ งกั บกำรแสดงเจตนำขำยทุ กฉบั บ (กรณี ที่เ ป็นบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชนตลอดชี พ ให้ แ นบส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นหน้ ำ ที่ แ สดงเลขที่ บ้ ำ นและชื่ อ ที่ ต รงกั บ บั ต ร
ประจำตัวประชำชน)
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(2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดง
เจตนำขำยทุกฉบับ
(3) นิติบุคคลสัญชำติไทย
 สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นและประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำว
ต่ำงประเทศ ให้ใช้สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
(4) นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่
ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนำจลงนำม ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกใหม่ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทับตรำ
สำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำว
ต่ำงประเทศ ให้ใช้สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อม
ตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน
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ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซื้อ
กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบคำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญด้วยตนเองต้อง
กรอกข้อควำมในหนังสือมอบอำนำจสำหรับกำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อ หุ้นสำมัญตำมเอกสำรแนบ 4.3
ซึ่งติดอำกรแสตมป์ 10 บำท พร้อมหลักฐำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุในข้อ (3) ตำมแต่
กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
5.4 ยื่ น แบบค ำขอยกเลิ ก กำรตอบรั บ ค ำเสนอซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ซึ่ ง กรอกข้ อ ควำมอย่ ำ งครบถ้ ว น พร้ อ มเอกสำร
ประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นส่งแบบตอบรับคำ
เสนอซื้อหุ้นสำมัญ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งแบบคำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อ
หุ้นสำมัญดังกล่ำวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์
5.5 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอ
ซื้อหุ้นสำมัญ ตำมที่ระบุข้ำงต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรดังนี้
5.5.1 กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหุ้นหรือผู้รับมอบอำนำจภำยในเวลำทำกำรถัดจำกวันที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นหรือผู้รับ
มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยต้องมำรับด้วยตนเองที่สำนักงำนของตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์เท่ำนั้น
5.5.2 กรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100
บำท (หนึ่ ง ร้ อ ยบำท) โดยตั ว แทนในกำรรั บ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ จ ะโอนหุ้ น สำมั ญ คื น ผ่ ำ นศู น ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นหรือผู้รับมอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำย
กำรรับหุ้นสำมัญคืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ระบบ Scripless จะเป็นไปตำม
ลักษณะเดิมของหุ้นที่นำมำแสดงเจตนำขำย ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับ
หลักทรัพย์คืนได้
6. กำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
6.1 ที่มำของรำคำเสนอซื้อ
รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของกิจกำรในกำรทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ำกับหุ้นละ 2.87 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่ผู้ทำคำ
เสนอซื้อได้รับชำระค่ำขำยหุ้น VB จำกกิจกำรและเป็นรำคำสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มำในระยะเวลำ 90 วัน
ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ โดยรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ไม่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหุ้นของ
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กิจกำรที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติใน
กำรได้มำซึ่งหุ้น VB คือระหว่ำงวันที่ 13 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหำคม 2559
6.2 รำคำสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
รำคำสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นกิจกำรมำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงำน กลต.
เท่ำกับ 2.87 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับชำระค่ำหุ้น VB จำกกิจกำรในวันที่ 10 ตุลำคม
2559
7. กำรได้ หุ้ น ก่ อ นกำรท ำค ำเสนอซื้ อ (เฉพำะกรณี ก ำรเสนอซื้ อ หุ้ น บำงส่ ว นตำมหมวด 5 ของประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร
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เอกสารแนบ 1
หนังสือยืนยันแหล่งเงินทุนเพือ่ การทาคาเสนอซือ้

เอกสารแนบ 2
การตอบรับคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญ (Tender Offer Acceptance for Ordinary Share)
ขั้นตอนการตอบรับคาเสนอซื้อหุน้ สามัญ
แบบตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
หนังสือมอบอานาจสาหรับตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นามาเสนอขาย

เอกสารแนบ 2.1
ขั้นตอนการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหุ้น
(Share Certificate)

กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(Scripless Share)

I

กรอกแบบใบตอบรับคำเสนอซื้อ

I

กรอกแบบใบตอบรับคาเสนอซื้อ

II

ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอย

II

แจ้งความประสงค์กบั บริษทั หลักทรัพย์ที่ท่านมีหุ้นและมีบญ
ั ชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชี ดังนี้
กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
“บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์”
เลขที่บัญชี 008-000000014-8
กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER
OFFER” เลขที่บัญชี 008-000000014-8

III

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องดังนี้
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชน
(หากเป็นบัตรแบบตลอดชีพให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย) หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการ (แนบสาเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แนบสาเนาทะเบียนบ้าน)
2. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
3. นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ลงนาม
รับรองโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการ ผู้มีอานาจลง
นามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจตามที่ระบุ
ข้างต้น

4. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
4.1 สาเนาหนั งสือสาคั ญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ
หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
5. กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจการใน ประเทศ
ไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ
ไทย หรือ มีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้น
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกาไรจากการขายหุ้นในประเทศ
ไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ที่
นามาเสนอขายใน “แบบแจ้ งต้ นทุนของหุ้ นสามัญ ที่นามาเสนอขาย”
หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนและมิได้แนบหลักฐานแสดง
ราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นามาเสนอขาย
ตัวแทนในการรับซื้อหลัก ทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณภาษี
จากจานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจานวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ คุณสินีญา นวลแจ่ม คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์ และคุณเสาวณีย์ ศรีคงยศ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสาร 02-680-1733
หรือส่งเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2.2
แบบตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
เรียน
ผู้ทาคาเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)
วันที่ .......................................................
เลขที่ใบตอบรับ .......................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ………………………………………… ..………………..……เพศ………..……สัญชาติ…. ……………………
ที่อยู่ ……………………………….……… ซอย …………………..…...…..…… ถนน ……….………………………….………….……………..…..
ตาบล …………………………………..……… เขต ………………………………….…………….. จังหวัด ……....……………………………….
รหัสไปรษณีย์ ……………….……….….. โทรศัพท์ .…………………...…...………. โทรสาร .……………...……….………..
ประเภทผู้เสนอขาย
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่ ……………..…………
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางเลขที่ ……………………………………………………
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ …………………………………………………………………………….…………
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ …………………………………………………………………………….…………
ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) จานวน ……………….. หุ้น (………………….………………….....) ในราคาหุ้นละ 2.87
บาท (สองจุดแปดสิบเจ็ดบาท) โดยหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอขาย และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมใน
การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ คิ ด เป็ น ราคาสุ ท ธิ ที่ ผู้ เ สนอขายจะได้ รั บ หุ้ น ละ 2.862323 บาท (สองจุ ด แปดหกสองสามสองสามบาท) รวมเป็ น เงิ น
ทั้งสิ้น ………………………... บาท (…………………………………………………….) ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เป็นผู้รับมอบอานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้น รวมทั้งการรับชาระค่าขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชาระค่าขายหุ้นแทนข้าพเจ้า
จานวนหุ้น
 กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น
 กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก
ชื่อผู้ถือหุ้น
ใบหุ้นเลขที่
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์
เลขที่โอน
วันที่โอน
รับฝากเลขที่

การรับชาระเงิน

รวม

 โอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ธนาคาร..............................................................................(ตามรายละเอียดส่วนที่ 4 ข้อ 3.1)
สาขา........................................................ประเภทบัญชี..................................................เลขที่ บัญชี.......................................................
 รับเช็ค  ด้วยตนเอง  ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่ ้างต้น
ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้
 ข้าพเจ้า
 อื่นๆ.....
พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดาเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือเอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ
หลักฐานการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ”บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี 008-000000014-8 สาหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขที่บัญชี 008-000000014-8 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มีสัญชาติไทย และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีนิติบุคคล) มาแล้วด้วย
ข้ า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้มี ก รรมสิท ธิ์ ถู ก ต้ องตามกฎหมายในบรรดาหุ้ น ที่ ข ายโดยปราศจากการจ าน าหรื อ ภาระติ ดพั น ใดๆ หรื อสิ ทธิ ข อง
บุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) ข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ……………………………..………… ผู้รับมอบอานาจ
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ขาย
(
)
(
)
หลักฐานการรับแบบตอบรับคาเสนอซือ้
วันที่…………………………………………………..
เลขที่ใบรับ. …………………….…………….
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ได้รับใบหุ้นหรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมแบบตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) จานวน………………หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………...……...….……...…......….……………..…
ไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอขายจะขอรับเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร...........................ประเภทบัญชี.........................เลขที่บัญชี.....................................
 รับเช็คด้วยตนเอง
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ลงชื่อ …………………………....…………… ผู้รับ
(
)
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินีญำ นวลแจ่ม คุณคมคำย จรัญมหำวงศ์ และคุณเสำวณีย์ ศรีคงยศ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ฝ่ำยปฏิบัตกิ ำรหลักทรัพย์ ชั้น 9 อำคำรสำธรซิตี้ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสาร 02-680-1733

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนติ ี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES
ธนำคำร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245
329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เอกสารแนบ 2.3
หนังสือมอบอานาจ
(สาหรับการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ)

ติดอำกร
แสตมป์
30 บำท

เขียนที่.……………….……………………................
วันที.่ …………………………………………………..

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ................................................................................ อายุ ................ ปี สัญชาติ ..... ……...…...................
ที่อยู่เลขที่ ................................. ถนน ............................... ตาบล / แขวง ..............................อาเภอ / เขต ......................................
จั ง หวั ด ........................................รหั ส ไปรษณี ย์ ..................... เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท พริ้ น ซิ เ พิ ล แคปิ ต อล จ ากั ด (มหาชน)
จานวน ................................ หุ้น ขอมอบอานาจให้ .............................................................. อายุ ............. ปี สั ญชาติ ….............................
ที่อยู่เลขที่ ...................................... ถนน .................................. ตาบล / แขวง ............................... อาเภอ / เขต ......................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................... เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในการ
 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า
 รับเช็คชาระค่าขายหุ้นดังกล่าวที่สานักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
โดยดาเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด รวมตลอดจนการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาการภายในขอบเขตอานาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ

ลงชื่อ ………………………………..……….. ผู้มอบอานาจ
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..………………………………….. ผู้รับมอบอานาจ
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..………………………………….. พยาน
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..…………………………………. พยาน
(…….………..……………………………)

หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลและผู้รับมอบอานาจ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี้

เอกสารแนบ 2.4
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นามาเสนอขาย
(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
วันที่ ..................................................
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี
ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายดังนี้
เลขที่ใบหุน้ /เลขที่ใบโอน

ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน

จานวนหุ้น

(ถ้ามี)

ต้นทุนหุ้นละ (บาท)

รวมทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ
ราคาต้นทุนของหุ้นประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รวม

ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..........................................................ผู้เสนอขาย
(..........................................................)

หมายเหตุ :

หากผู้เสนอขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยไม่ ได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน
ราคาต้นทุนหุ้นสามัญ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคานวณ ภาษีจากจานวนเงินค่าขายหุ้นทั้งจานวนที่ผู้
เสนอขายจะได้รับ

เอกสารแนบ 3
การตอบรับคาเสนอซือ้ NVDR (Tender Offer Acceptance for NVDRs)
ขั้นตอนการตอบรับคาเสนอซื้อหุน้ สามัญ NVDR (Tender Offer Acceptance Procedure)
แบบตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ NVDR (Tender Offer Acceptance Form)
หนังสือมอบอานาจสาหรับตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ NVDR (Power of Attorney)
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นามาเสนอขาย NVDR (Confirmation of Securities Cost Form)

เอกสารแนบ 3.1
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs
NVDR Holders of Principal Capital Public Company Limited
Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form
Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER”
Account Number 008-000000014-8
Enclose the evidence of transferring NVDRs as specified above
Enclose the following documents with certified true copy
4. Foreign Juristic Person
1. Thai Individual
4.1 A copy of the Certificate of Incorporation, Memorandum of
A copy of ID Card (with a copy of House Registration for the ID card
Association and Company Affidavit issued not more than
with no expiry date) or
12 months from the last day of the purchasing period
A copy of Civil Servant ID Card (with a copy of house registration) or
4.2 Copies of documents specified in No. 1 or 2 of the
A copy of State Enterprise Official ID Card (with a copy of House
director who is duly authorized by the company to certify
Registration)
true copy of document in 4.1 above
2. Foreign Individual
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the Notary
A copy of Passport or a copy of Alien Certificate
Public Officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the
3. Thai Juristic Person
country where the documents are prepared not exceeding 12
3.1 A copy of Company Affidavit issued by MOC with a tenor not more
months.
than 12 months, signed certifying by the authorized person and
5. Foreign Juristic Person has to declare cost of ordinary shares
affixed seal (if any)
by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together
3.2 Copies of documents stated in No. 1 or 2 of the director who is
duly authorized by the company to certify true copy of document with the evidence demonstrates the cost. If the Offeree fails to
declare the cost basis and to submit proper evidence of the
in 3.1 above
cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire
In case of security holder’s authorized representative
proceed of the sale of the ordinary shares.
1. Power of Attorney affixed with Baht 30 stamp duty
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above
Submit all documents to
Khun Sineeya Nualjaem Khun Komkai Jarungmahawong, and Khun Saowanee Srikongyos
Asia Plus Securities Public Company Limited, Operation Department
th
9 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Telephone 02-680-1327, 02-680-1321 or 02-680-1318 Fax 02-680-1733
(Or send to your broker that you have the trading account)

All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last Tender Offer date.

เอกสารแนบ 3.2
Tender Offer Acceptance Form - NVDRs of Principal Capital Public Company Limited
To : The Tender Offeror and Asia Plus Securities Public Company Limited (”Tender Offer Agent”)
Date ……………………………
Acceptance Form No…………………
Mr./Mrs./Miss/Company………………………………………….…………………Sex……………………Nationality…..………………………..….
Contact address ……………………………………………………………………………………………………….…..…....……………………….
Postal Code ….……………….. Country ……...……………… Telephone .…………………...…...………. Facsimile .……………...……….…
Please specify type of seller
 Natural Person of Thai Nationality
ID Card/Civil Servant Identification No…………….....….....
 Natural Person of Foreign Nationality
Alien Card/Passport No…………………………... ………
 Juristic Person of Thai Nationality
Company Registration No…………………………………
 Juristic Person of Foreign Nationality
Company Registration No…………………………………
I/We hereby accept the Tender Offer to sell …………………units (…………………….……………………………) of NVDR of the ordinary
shares of Principal Capital Public Company Limited at the price of Baht 2.87 (Two point Eight Seven Baht) per share and the net price
after a brokerage fee (0.25% of the offer price) and VAT (7% of commission fee) will equal to Baht 2.862323 (Two point Eight Six Two
Three Two Three Baht) per share or total value of Baht………………..... (………………………………………….……………..), subject to
the terms and conditions stated in the Tender Offer document. I/We hereby appoint Asia Plus Securities Public Company Limited as
my/our authorized person to sell, transfer and deliver the shares, and to receive the payment of such shares, as well as to take any
actions relating to the sale and receipt of the share price on my/our behalf/behalves.
 Transfer Scripless NVDR
TSD Participant No.

Transfer slip no.

Transfer date

No. of NVDR

Total NVDR
Payment Condition
 Automatic transfer payment to Bank..............................................................................(as specified in Part 4 clause 3.1)
Branch………………………………………..Type of Account…………………………………Account Number…………………………………..
 Receive Cheque
 In-Person
 By Registered Mail
I/We hereby attach the following document for selling transaction including endorse the document of NVDR transfer to the account of
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” Account Number 008-000000014-8 and certified copy of the
securities holders’ ID card and/or Company Registration (in case of juristic person).
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs free from any mortgage,
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s)
thereof free from any and all Encumbrances.
Signed ……………………………………. Proxy
Signed ……………………………………. Tender Offeree
(……………………………………)
(……………………………………)
Receipt for Transfer Scripless NVDRs and Tender Offer Acceptance Form
Date …………………………………
Receipt no. …………………….…
Asia Plus Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer acceptance form of Principal
Capital Public Company Limited, totaling …………………………units (………...………………………….…………………) of NVDR from
Mr / Mrs / Miss / Company ………………………………………………….
The Tender offeree will receive the payment by:
 Automatic transfer to Bank…………………Type of Account……………………..…..Account Number……………………………
 Receive cheque in-person
 Receive cheque by registered mail
Signed ………………..……………Recipient
(………………………………...)
For more information please contact
Khun Sineeya Nualjaem Khun Komkai Jarungmahawong, and Khun Saowanee Srikongyos
Asia Plus Securities Public Company Limited, Operation Department
9th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Telephone 02-680-1327, 02-680-1321 or 02-680-1318 Fax 02-680-1733

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนติ ี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES
ธนำคำร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245
329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เอกสารแนบ 3.3
Power of Attorney
(Tender Offer Acceptance for NVDRs)

Stamp Duty
30 Baht

Written at ….…………………….….…….
Date ….…………………………….……..
By this Power of Attorney, I / We ……………………………..………………………………………… Age …………years
Nationality…….…………......... Address ……..…………………………………………………………………….…………..………… Postal
Code ………….…...… Country …..……………, as a shareholder of Principal Capital Public Company Limited holding …………………….
NVDR,
NVDR
Certificate
No.(s)
............................................................,
hereby
appoint
Mr./Miss/Mrs.
………………………..........................…......
Age
…………..years
Nationality
….……..….
Address …………………………………………………..………………………………….....…. Postal Code ………………………..…
Country …….……… to act as my/our Authorized Agent on my/our behalf to
 sell, transfer, and deliver the NVDRs of Principal Capital Public Company Limited
 provide assistance in the payment collection process
through Asia Plus Securities Public Company Limited, and/or do and execute all such other matter in connection with the aforesaid on
my/our behalf until its completion.
All acts done by my/our Authorized Agent under this Power of Attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in
all respect.
In witness whereof, this power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above
written.

Signed ………………………………..……….. Grantor
(…….………..……………………………)
Signed ……..………………………………….. Authorized Agent
(…….………..……………………………)
Signed ……..………………………………….. Witness
(…….………..……………………………)
Signed ……..………………………………….. Witness
(…….………..……………………………)
Note: Please attach herewith a certified copy of an Identification Card of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of
Identification Card of the authorized person in the case of a Juristic Person and a copy of Identification Card of Authorized
Agent.

เอกสารแนบ 3.4
Confirmation of Securities Cost Form for NVDRs
(For Foreign Juristic Person not operating business in Thailand)
Date .......................................................
To

Asia Plus Securities Public Company Limited (”the Tender Offer Agent”)

I/We..........................................................................................................................Nationality ......................................
..
TAX ID No. (if any) ......................................... would like to declare the cost of NVDRs of Principal Capital Public
Company Limited, which are NVDRs being offered hereto as follows:
Transfer Date

NVDR Certificate No./
Transfer Slip No.

No. of NVDR Shares

Cost per Share (Baht)

Total
I/We hereby, attached ……………………..................................................................................................................
totally ................................. page(s) as evidence(s) of cost for withholding tax calculation.
I/We hereby certify that the above statements are true.

Signed ................................................................Tender Offeree
(
)

Note: If the Tender Offeree, as a Foreign Juristic Person, fails to declare the cost basis and to submit proper evidence of
the cost basis and the Confirmation of Securities Cost Form, the Tender Offer Agent will determine the withholding
tax based on the entire proceeds of the sale of the shares.

เอกสารแนบ 4
การยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อ (Tender Offer Cancellation for Ordinary Shares/ NVDRs)
ขั้นตอนการยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
แบบคาขอยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
หนังสือมอบอานาจสาหรับการยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

เอกสารแนบ 4.1
ขั้นตอนการยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อ
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)

กรอกแบบคาขอยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อ
พร้อมด้วยหลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบ
ตอบรับคาเสนอซื้อ

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องดังนี้
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชน
(หากเป็นบัตรแบบตลอดชีพให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย) หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการ (แนบสาเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แนบสาเนาทะเบียนบ้าน)
2. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง
3. นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ลงนาม
รับรองโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1

4. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
4.1 สาเนาหนั งสือสาคั ญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ
หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน
12 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจตามที่ระบุข้างต้น

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่
คุณสินีญา นวลแจ่ม คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์ และคุณเสาวณีย์ ศรีคงยศ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสาร 02-680-1733
หรือส่งเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 4.2
แบบคาขอยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและ NVDR ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
เรียน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)
เลขที่ใบยกเลิก .........................................

วันที่ .....................................................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………………… …………..………………..……เพศ………..……….
ที่ อ ยู่ ……………………………….……… ซอย …………………..…..…….…..…… ถนน ……….…………………..………….……………..….
ตาบล ……………………………………..……… เขต ……………………….……….…………….. จั ง หวั ด ……....……………………………….
รหัสไปรษณีย์ ………………………..………….….. โทรศัพท์ .……………………..…...…...………. โทรสาร .……………...…………………..
ข้าพเจ้าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
 หุ้นสามัญจานวน .................................................... หุ้น
 NVDR จานวน .................................................... หน่วย
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ...................................................................... เลขทีใ่ บตอบรับ ..............................................................
ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยขอรับเป็น
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 โอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

-

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..................................................................................................
หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.......................................................................................
ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....................................................................................................
หมายเลขบัญชีผู้รับโอน..........................................................................................

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นคืนข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(
)
หลักฐานการรับแบบคาขอยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และ NVDR ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ใบยกเลิก..................................................
วันที่......................................................
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ได้รับแบบคาขอยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................................
 หุ้นสามัญจานวน .................................................. หุ้น
 NVDR จานวน .................................................... หน่วย
เลขที่ใบตอบรับ .............................................................
หุ้นที่ทาการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 โอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- ชื่อสมาชิกผู้รับโอน.............................................................................................
- หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน..................................................................................
- ชื่อบัญชีผู้รับโอน.................................................................................................
- หมายเลขบัญชีผู้รับโอน......................................................................................
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ ับ
(
)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินีญำ นวลแจ่ม คุณคมคำย จรัญมหำวงศ์ และคุณเสำวณีย์ ศรีคงยศ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์ ชัน้ 9 อำคำรสำธรซิตี้ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสำร 02-680-1733

เอกสารแนบ 4.3
หนังสือมอบอานาจ
(สาหรับการยกเลิกการตอบรับคาเสนอซื้อ)

อากรแสตมป์
10 บาท

เขียนที่ .……………….…………………….............
วันที่ .…………………………………………………

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ............................................................................. อายุ ................ ปี สัญชาติ ....... ........ ..........................
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน ................................ ตาบล / แขวง ....................................อาเภอ / เขต ......... ........ ......................................
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ..................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน)จานวน ............................. หุ้น
ขอมอบอานาจให้ ............................................................................. อายุ ................ ปี สัญชาติ ..................... ..................... .....................
เลขที่ .................................. ถนน .................................. ตาบล / แขวง ............................................. อาเภอ / เขต ......................................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... เป็นผู้รับมอบอานาจของข้าพเจ้ามีอานาจในการยกเลิกการขายหุ้นสามัญของ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) โดยดาเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ตลอดจนกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาการภายในขอบเขตอานาจดังกล่าว ให้ถอื เสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ………………………………..……….. ผู้มอบอานาจ
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..………………………………….. ผู้รับมอบอานาจ
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..………………………………….. พยาน
(…….………..……………………………)
ลงชื่อ ……..…………………………………. พยาน
(…….………..……………………………)

หมายเหตุ:

โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบุคคลและผู้รบั มอบอานาจ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี้

เอกสารแนบ 5
แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 6
แผนที่ตวั แทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

