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ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 

(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลำรับซื้อที่ระบุไว้ในค ำเสนอซื้อหลักทรัพยน้ี์เป็นข้อเสนอและระยะเวลำรับซื้อสุดท้ำยท่ีจะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก                         
เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8)  

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พร้ินซเิพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 

 ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  ดร. สำธิต วิทยำกร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี  ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด  (มหำชน) (“กิจกำร” หรือ “PRINC” )  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
สำระส ำคัญของค ำเสนอซื้อหลักทรัพย ์

1. วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ 

วันท่ี 20 ตุลำคม 2559 

2. ชื่อกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

2.1 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  (“นำงสำวสำธติำ”)   
2.2 ดร.สำธิต วิทยำกร  (“ดร. สำธิต”)  
2.3 พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี  (“พีค ดเีวลลอปเมน้ท”์) 

รวมเรียกว่ำ “กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ” โดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  (ต่อไปเรียกว่ำ “ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) จะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรแต่เพียงผู้เดียว   

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ ำกัด ( “ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน” หรือ “ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อ”) 

4. วัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของกิจกำร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 อนุมัติให้กิจกำรเข้ำท ำ
รำยกำรซื้อหุ้นของบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (“VB”) จำกนำงสำวสำธิตำ และพีค ดีเวลลอปเม้นท์  โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อช ำระส่ิงตอบแทน ภำยหลังกำรท ำรำยกำร กิจกำรจะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อำคำรเพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจของกิจกำรที่ต้องกำรเพิ่มทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
กิจกำร และเมื่อวันท่ี 10 ตุลำคม 2559 กิจกำรได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ส ำหรับ
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นำงสำวสำธิตำจ ำนวน 1,682,201,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วและจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท ำให้นำงสำวสำธิตำ มีหน้ำที่ต้อง
ท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลงวันที่ 13 
พฤษภำคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)   

นอกจำกนี้ ดร.สำธิต และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจกำรจ ำนวน  972,199,200  หุ้น และ 
157,737,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.01 และร้อยละ 4.87 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วและจ ำนวนสิทธิออกเสียง
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ทั้งหมดของกิจกำรตำมล ำดับ ได้เริ่มต้นควำมสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert Party) จึงต้องเข้ำร่วม
ท ำกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องก ำหนดลักษณะ
ควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 246 
และมำตรำ 247 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อให้นำงสำว
สำธิตำ เป็นผู้แทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว  

5. ประเภทหลกัทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซือ้ 

ณ วันท่ีท ำค ำเสนอซื้อ กิจกำรมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว ได้แก่ หุ้นสำมัญ โดยกิจกำรมีหุ้นสำมัญที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว จ ำนวน 3,240,087,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสำมัญต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ 
ณ วันท่ียื่นค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือครองหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวน 2,812,137,633 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.80 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำรและจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำร ดังนั้น คงเหลือหุ้นสำมัญที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อต้องเสนอซื้อหลักทรัพย์จ ำนวน 427,949,887 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 13.20 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงจ ำนวน 
427,949,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.20 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร  

ตำรำงสรุปกำรถือหุ้นในกิจกำร 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ 

หลักทรัพย์ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ท้ังหมดของกิจกำร 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำร 

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ    
1. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร 1,682,201,404 51.92 51.92 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร 972,199,200 30.01 30.01 
3. พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี 157,737,029 4.87 4.87 
รวมกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 2,812,137,633 86.80 86.80 

ผู้ถือหุ้นอื่น 427,949,887 13.20 13.20 
รวมหุ้นท้ังหมดของกิจกำร 3,240,087,520 100.0 100.0 

 
6. รำคำเสนอซื้อ  

รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 2.87 บำท (สองจุดแปดเจ็ดบำท) (“รำคำเสนอซื้อ”) โดยที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื้อ และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มใน
อัตรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว 

ดังนั้น รำคำสุทธิของหุ้นสำมัญทีผู้่แสดงเจตนำขำยจะได้รับเท่ำกบั 2.862323 บำท (สองจุดแปดหกสองสำมสองสำม
บำท) ต่อหุ้น ซึง่รำคำเสนอซือ้ดังกล่ำว 

() เป็นรำคำเสนอซื้อสุดทำ้ยทีจ่ะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจ้งไวต้ำมข้อ 8) 
(    ) ไม่ใช่รำคำเสนอซื้อสุดท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจมกีำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซื้อได้ 
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ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ที่จะต้องช ำระให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 
พลัส จ ำกัด (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์”) จะน ำรำคำเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย แล้วน ำมำ
ด ำเนินกำรปัดเศษให้จ ำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์เป็นจ ำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 3 มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้ำน้อยกว่ำ 5 จะปัดทิ้ง 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่ไม่มี
อนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญำตำมอนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศ
ไทย แต่อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้ำที่หัก
ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้น (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและต้นทุน
แท้จริงที่ผู้แสดงเจตนำขำยได้จ่ำยไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย) 

ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้องแจ้งต้นทุนในกำรซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำว พร้อมน ำส่งหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนให้
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ (รำยละเอียดส่วนท่ี 4 ข้อ 1.2 และตำมเอกสำรแนบ 2.4 แบบฟอร์มแจ้งต้นทุนส ำหรับ
หุ้นสำมัญที่น ำมำเสนอขำย หรือเอกสำรแนบ 3.4 แบบแจ้งต้นทุนของ Non-Voting Depository Receipt; NVDR 
ของหุ้นสำมัญ) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบุรำคำต้นทุนดังกล่ำวหรือมิได้แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำพร้อม
กับใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคิด
ค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินค่ำขำยหุ้นสำมัญทั้งจ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ  

หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 
เอเซีย พลัส จ ำกัด ในฐำนะตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ 

7. ระยะเวลำรับซื้อ 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลำทั้งสิ้น 25 วันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันท ำกำร 
ตั้งแต่วันท่ี 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2559 ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวเป็น 

( ) ระยะเวลำรับซื้อสุดทำ้ยที่จะไมข่ยำยระยะเวลำรับซื้ออกี (Final Period) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจง้ตำมข้อ 8) 
(     ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื้อสุดทำ้ย ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื้อได้ 

8. เงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซื้อ 

(    ) ไม่มีเงื่อนไข       
() มีเงื่อนไขในกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซื้อ ดงันี้ 

( ) ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจลดรำคำเสนอซื้อหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรง   
ต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ 

( ) ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น 
หำกมีบุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื้อ 
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9. เงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อ 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ อำจยกเลิกค ำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึ้นภำยหลังจำกยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน กลต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออำจเป็น
เหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน โดยที่
เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ หรือกำรกระท ำที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ
ต้องรับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ภำยหลังจำกยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน กลต. และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื้อ อันส่งผล
ให้มูลค่ำหุ้นของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือ 

9.3 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลในทำงลบต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง กำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมี
ผลต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำร ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2554 

10. ระยะเวลำรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ 
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ของทุกวันท ำกำร ตั้งแต่วันท่ี 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 (หรือ 
20 วันท ำกำรนับจำกวันเริ่มท ำค ำเสนอซื้อ) โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรยกเลิกกำรตอบ
รับค ำเสนอซื้อ ตำมเอกสำรแนบ 4.1 

11. กำรจัดสรรกำรรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพำะกรณี 
กำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554) 

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีน้ี เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซื้อท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร 

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอซื้อ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นทั้งหมดของกิจกำร จ ำนวน 427,949,887 หุ้น 
มูลค่ำกำรเสนอซื้อหุ้นของกิจกำรตำมค ำเสนอซื้อจะเท่ำกับ 1,228,216,175.69  บำท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอ
ซื้อครั้งนี้มำจำกเงินในบัญชีธนำคำร UBS AG สำขำ Hong Kong ในนำมของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ช ำระค่ำหุ้น
และเป็นผู้รับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีกำรเสนอขำยภำยใต้ค ำเสนอซื้อครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว  โดย ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2559 
บัญชีดังกล่ำวมีเงินจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 50,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 1,753,835,000 บำท อ้ำงอิงอัตรำ
แลกเปล่ียนเฉล่ียย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกรำคม – 6 ตุลำคม 2559 ในอัตรำ 1 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 35.0767 บำท 
(อ้ำงอิงข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย) โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อให้ค ำรับรองว่ำพร้อมที่จะโอนเงินเพื่อช ำระรำคำใน
กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 1,228,216,175.69  บำท ภำยในวันช ำระรำคำ  

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีแหล่ง
เงินทุนท่ีเพียงพอที่จะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครั้งนี้  
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13. ชื่อตวัแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 
สถำนท่ีติดต่อ : ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย ์

ชั้น 9 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร์ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์ : 0-2680-1321 0-2680-1327 และ 0-2680-1318 
โทรสำร : 0-2680-1733 
วันช ำระรำคำ : ผู้เสนอขำยที่ไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์ที่

ก ำหนดจะได้รับช ำระค่ำหลักทรัพย์ในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำ
กำรท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559  หรือในกรณีที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำรับซื้อ ผู้เสนอขำยจะได้รับช ำระค่ำหลักทรัพย์ในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวัน
สุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป  
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ส่วนที่ 2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.1 นำงสำวสำธติำ  วิทยำกร 

(1) ข้อมูลท่ัวไป 

อำย ุ 25 ปี 
ที่อยู ่ 878/72 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท ์ 02-118-2005  
หมำยเลขบัตรประชำชน 1-1017-00096-44-1 
ประวัติกำรศึกษำ  ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรเป็นผู้ประกอบกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  

 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยโทรอนโต ประเทศแคนำดำ  
 ประกำศนียบตัรดำ้นธุรกิจวิศวกรรม มหำวิทยำลัยโทรอนโต ประเทศแคนำดำ 

(หลักสูตรครอบคลุมพื้นฐำนกำรเงินและกำรบัญชี กำรตลำด และกลยุทธ์กำร
แข่งขัน) 

ประวัติกำรท ำงำน   
2559 – ปัจจุบัน รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง  จ ำกดั 
2556 – 2559 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง  จ ำกดั 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

- ไม่มี - 

(3) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิ้นสุด  

- ไม่มี - 

1.2 ดร.สำธิต วทิยำกร 

(1) ข้อมูลท่ัวไป 

อำย ุ 53 ปี 
ที่อยู ่ 47/62  ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ  10110                          
โทรศัพท ์ 02-714-2184 
หมำยเลขบัตรประชำชน 3-1016-00962-11-8 
ประวัติกำรศึกษำ  ปริญญำเอก Joint Program of Bangkok University and University of 

Nebraska-Lincoln, สหรัฐอเมรกิำ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA), Golden Gate University, สหรัฐอเมริกำ 
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเครื่องจักรกล จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย 
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 Senior Executive Program, สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 Executive Education, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกำ 
ประวัติกำรท ำงำน   

2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จ ำกัด 
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกัด  
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พิษณุเวช จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตรคิ จ ำกดั  
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ ำกัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมกำรบริหำร

โรงพยำบำล จ ำกัด 
2556- ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท คอนเวอรเ์จนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด 
2556- ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั 
2537 – 2555 ผู้บริหำร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 

และบริษัทย่อย 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

- ไม่มี - 

(3) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิ้นสุด  

- ไม่มี - 

1.3 พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทดี ี

(1) ข้อมูลท่ัวไป 

ที่อยู ่ เนริน แชมเบอร์ส พี.โอ. บ็อกซ์ 905 โรดทำวน์ ทอร์โทลำ หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands) 

ประเภทธุรกจิ: กำรลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

โครงสร้ำงทุน: 
 

พีค ดีเวลลอปเม้นท์ มีทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว 4,159,900,000 บำท  แบ่งเป็น
หุ้นจ ำนวน 4,159,900 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท 

กรรมกำร: เอเปคซ์ สตรำทีจี กรุ๊ป ลิมิเต็ด (Apex Strategy Group Limited) ซึ่งมคีุณ Ee Huey 
Miin เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร 
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���"	*�+,(-	��.(�: ����� 0���! ��1��������2
 �2�3�����!��� ��!���1� (Prime Property Development 
Limited) ������2*���
��C
�D��E�(กF�!������!,G�ก�H�����"�3������ (British 
Virgin Islands) ��P�+,(-	��.(������2�3 -	��.(�E����G3��(���H 100 ����.(��2*��ก
��H��2�ก"���H�
��!�����2� �2�3�����!(��� S��!2������33����ก���P�+,(��
+���HS�"��E�����.��(�� (Ultimate Beneficial Owner)/1 

   

��������: /1 �2*��Cก�����ก������!2�(����ก�E�ก����(�-C���ก�������2� �2�3�����!(��� �C*���P�������2*���
��C
���!กF�!��
����!,G�ก�H�����" �3������  S���2*��Cก�����ก������0�(����2��ก���	����(�!,�ก��-	��.(���G�H�����ก�2� �2�3�����!(��� ��H
�2*��Cก��กF�!�������.��[��   
/2 AsiaCitiTrust ��P�����2�2*!2������E�ก����������ก��������C*�!2������33����ก���P�+,(��+���HS�"�� 

(2) ��.�`��H���ก��������H+�ก������������ 

0!G!2�(�!,�  ��	*����ก�2� �2�3�����!(��� ��P�������2*���
���!กF�!������!,G�ก�H�����" �3������  �2*0!G!2
�(�ก�����E�(�(���������ก������  

�
��2
 �2� �2�3�����!(��� 0�(��ก��+G��+�����H��2������(�!,��2*�(������E���������	
���!��� 247-4 
��ก����ก��� ก��.  

��C*�  ��	*����ก�����3��[����H��P�+,(���	
��.(���H"���H�G��.(��2*+,(��������������H��������.(�E�ก�����
��������	
���ก�������
��2
��G��2��+,(��2�3 S�������3��[���!2��ก`�������3�!��2����������G������.� 

E�ก�������������	
���ก������
�����3�  ���
� ก��0!G����`��H���ก��������H+�ก����������������2� 
�2�3�����!(��� �C�0!G!2+�ก�H���G�ก�������������	
���ก�����E���
��2
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(3) ภำระผูกพันท่ีมีนัยส ำคญั 

- ไม่ม ี - 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้  

ชื่อ: บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซยี พลัส จ ำกดั 
ที่อยู:่ ชั้น 11 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศัพท:์ 02-680-4000 
โทรสำร: 02-670-9291 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำกฎหมำย 

ชื่อ: บริษัท ส ำนักกฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
ที่อยู:่ 900 อำคำรต้นสนทำวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท:์ 02-252-1588 ต่อ 202 
โทรสำร: 02-257-0440-1 

4. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกจิกำร 

4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อกระท ำขึ้นก่อนกำรยื่นค ำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ   ทั้งนี้ ไม่ว่ำ
กำรท ำสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ในค ำเสนอซื้อ
หรือไม่ก็ตำม  

สรุปเงื่อนไขท่ีส ำคัญในสัญญำซื้อขำยหุ้น VB 
คู่สัญญำ ผู้ซื้อ : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”) 

ผู้ขำย : นำงสำว สำธิตำ วิทยำกร (“นำงสำวสำธิตำ”) 
วันท่ีลงนำมในสัญญำ 8 กันยำยน 2559 
ทรัพย์สินท่ีกิจกำรซื้อ หุ้นสำมัญของ VB จ ำนวน 583,599,998 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จ ำนวน 49,490,000 หุ้น 
กำรช ำระสิ่งตอบแทน กำรช ำระค่ำหุ้นให้นำงสำวสำธิตำ 

 กิจกำรจะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,682,201,404 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.87 บำท 
มูลค่ำรวม 4,827,918,029.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน  (คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุนและกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของกิจกำร  หรือ PRINC-W1)   

 กิจกำรจะออกตั๋วสัญญำใช้เงินจ ำนวน 5 ฉบับ มูลค่ำรวม 510,509,850 บำท อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลำ 3 ปี  

กำรช ำระค่ำหุ้นให้พีค ดีเวลลอปเม้นท์ 
 กิจกำรจะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 157,737,029 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.87 บำท 

มูลค่ำรวม 452,705,273.23 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน  (คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุนและกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
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4.4 ควำมสัมพันธ์อื่นๆ 

1. ภำยใต้สัญญำซื้อขำยหุ้น VB ระหว่ำงนำงสำวสำธิตำในฐำนะผู้ขำย และกิจกำร ได้ระบุข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี ้

1.1  ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรขำยคืนที่ดินในต่ำงจังหวัดจ ำนวน 5 แปลง ทีก่ิจกำรได้มำจำกกำรซื้อหุ้น VB 

 หำกกิจกำรหรือบริษัทย่อยต้องกำรจะพัฒนำโครงกำรบนที่ดินในต่ำงจังหวัดแปลงใดแปลงหนึ่งหรือ
ทั้งหมดจ ำนวน 5 แปลง บริษัทจะช ำระคืนหนี้ตำมตั๋วสัญญำใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ1.75 ต่อปี 
ให้แก่นำงสำวสำธิตำ  

 นำงสำวสำธิตำไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้บริษัทขำยที่ดินคืนก่อนครบก ำหนด 3 ปี 

 ในกรณีท่ีกิจกำรหรือบริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนำโครงกำรบนท่ีดินแปลงใดแปลงหน่ึงหรือทั้งหมด 
กิจกำรมีสิทธิจะขำยคืนที่ดินแปลงดังกล่ำวให้แก่นำงสำวสำธิตำในรำคำต้นทุนที่บริษัทได้มำบวก
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยกิจกำรจะช ำระคืนหนี้ตำมตั๋วสัญญำใช้เงินพร้อมอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่นำงสำวสำธิตำเพื่อให้นำงสำวสำธิตำน ำเงินมำซื้อที่ดินคืนจำก
บริษัทย่อยของกิจกำร ทั้งนี้  นำงสำวสำธิตำตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนที่ดิน 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภำระภำษีของกิจกำรที่
เกิดขึ้นจำกกำรขำยคืนท่ีดินเปล่ำดังกล่ำว (ถ้ำมี) แต่เพียงผู้เดียว  

 เมื่อนำงสำวสำธิตำได้ซื้อที่ดินเปล่ำแปลงใดคืนแล้ว จะมีสิทธิท ำประโยชน์บนที่ดินเปล่ำแปลง
ดังกล่ำวได้เท่ำที่ไม่เป็นกำรขัดต่อข้อตกลงและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยหุ้น หรือขำยให้แก่
บุคคลภำยนอกได้  โดยกรณีที่นำงสำวสำธิตำซื้อคืนท่ีดินเปล่ำก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี จะ
มีสิทธิขำยที่ดินให้บุคคลภำยนอกเมื่อ (1) พ้นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่มีกำรจดทะเบียนรับโอน
ที่ดิน หรือ (2) วันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ซื้อขำยหุ้น แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และ
กรณีซื้อคืนเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี จะมีสิทธิขำยที่ดินให้บุคคลภำยนอกได้ทันที 

1.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรให้สิทธิกิจกำรซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด (“VMS”) 
และบริษัท รัชดำ บิสสิเนส ดีสตริค จ ำกัด (“RBD”) ดังต่อไปนี้  

 เมื่อกิจกำรต้องกำรซื้อหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยส ำคัญของ VMS และ RBD นำงสำวสำธิตำและผู้ถือ
หุ้นอื่นของVMS และ RBD ตกลงที่จะขำยหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยส ำคัญของ VMS และ RBD ให้แก่
กิจกำรในรำคำที่ตกลงร่วมกันแต่จะต้องไม่สูงกว่ำรำคำตลำดของหุ้น หรือทรัพย์สิน ซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำที่นำงสำวสำธิตำและกิจกำรเห็นชอบร่วมกัน โดยกิจกำรต้องแจ้งให้นำงสำวสำธิตำ
ทรำบไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และทั้ง 2 ฝ่ำยจะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยหุ้น หรือทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภำยใน 
180 วัน (Call Option) 

 หำกนำงสำวสำธิตำ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นอ่ืนของ VMS และ/หรือ RBD ประสงค์จะโอน หรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งหุ้น หรือทรัพย์สินที่มีนัยส ำคัญของ VMS และ RBD หรือพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง 
ตรำบเท่ำที่ไม่เป็นกำรประกอบธุรกิจแข่งขันกับกิจกำรและ/หรือบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของกิจกำรของผู้ซื้อหรือบริษัทย่อยของผู้ซื้อ ไม่
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ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม นำงสำวสำธิตำจะยื่นข้อเสนอให้แก่กิจกำรก่อน และกิจกำรมีสิทธิซื้อ
ทรัพย์สินที่เสนอขำยก่อนบุคคลภำยนอกหรือก่อนกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว (Right of First 
Refusal) 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซื้อและกิจกำร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร 

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ควำมสัมพันธ ์
นำงสำว สำธิตำ วิทยำกร - เป็นบุตรของดร.สำธิต ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ ่และกรรมกำรของกจิกำร 

- เป็นหลำนของนำยแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร ซึ่งเป็นกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรในกิจกำร  

ดร. สำธิต วิทยำกร - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่และกรรมกำรของกิจกำร 
- เป็นบุตรของนำยแพทย์ พงษศ์ักดิ์ วิทยำกร ซึ่งเป็นกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรของกจิกำร 

พีค ดีเวลลอปเม้นท ์ - มีครอบครัว ดร.สำธติ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ำย  
- ปัจจุบันสมำชิกครอบครัววิทยำกรท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกิจกำรประกอบด้วย 
1. นำยแพทย์ พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำรและประธำนกรรมกำรของกิจกำร 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร   ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของกิจกำร 
3. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ผู้ถือหุ้นใหญข่องกิจกำร 

3. กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกิจกำรและผู้ท ำค ำเสนอซื้อรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 

รำยกำรระหว่ำงกันส ำหรับปี 2558 และส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ระหว่ำงกิจกำรกับผู้ท ำค ำ
เสนอซื้อ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีดังต่อไปนี้  

รำยกำรระหว่ำงกิจกำร กับกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน  ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรส ำหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2559 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกัด (“VI”)   
ควำมสัมพันธ์ นำงสำวสำธิตำ และ
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นทำงอ้อม
ใน VI ร้อยละ 92.18 และร้อยละ 
7.82  ตำมล ำดับ (ผ่ำนกำรถือหุ้นใน  
VB) 

กิจกำรรับจ้ำง VI บริหำรอำคำร
บำงกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ (BBC) : 

  

- ค่ำบริหำรอำคำรส ำนักงำน 42.00 21.00 

- ค่ำบริหำรค้ำงรับ 3.75 3.75 
กิจกำรเช่ำพื้นท่ีส ำนักงำนใน BBC :   
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  3.44 1.95 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 
(“VB”) 

บริษัทย่อยของกิจกำรว่ำจ้ำงที่
ปรึกษำจำก VB 

  

ควำมสัมพันธ์ นำงสำวสำธิตำ และ
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 
92.18 และร้อยละ 7.82  ตำมล ำดับ
ใน VB  

- ค่ำบริกำรท่ีปรึกษำ - 0.15 
- ค่ำบริกำรค้ำงจ่ำย - 0.16 
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นอกจำกนี้ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย VB ร้อยละ 99.99 มีรำยกำรระหว่ำงกลุ่มผู้ท ำค ำ
เสนอซื้อดังต่อไปนี้ 

1. กำรให้เช่ำที่ดินและอำคำรซอยสุขุมวิท 29 แก่บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด (“VMS”) ซึ่ง
นำงสำวสำธิตำเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยสัญญำเช่ำจะครบก ำหนดในเดือนมิถุนำยน 2560  

2. กำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรซอยสุขุมวิท 29 แก่บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ ำกัด ซึ่งดร.สำธิต เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
99.99  โดยสัญญำเช่ำจะครบก ำหนดในเดือนสิงหำคม 2561 

ภำยหลังจำกกำรเข้ำซื้อหุ้น VB ท ำให้ VB และบริษัทย่อย มีฐำนะเป็นบริษัทย่อยของกิจกำร  ดังนั้น รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกิจกำรกับกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้
ในช่วงระยะเวลำก่อนครบก ำหนดสัญญำเช่ำ กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อและกิจกำรจะยังคงมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กัน อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตจะเป็นรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก และจะไม่มีรำยกำรใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ  

5. ข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวขอ้งตอ่กำรตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ  

1) หุ้นสำมัญ 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วท้ังหมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
สิทธิออกเสียง 

ท้ังหมดของกิจกำร 
I. กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 2,812,137,633 86.80 86.80 

นางสาวสาธิตา วิทยากร 1,682,201,404 51.92 51.92 
ดร. สาธิต วิทยากร 972,199,200 30.01 30.01 
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี 157,737,029 4.87 4.87 

II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท ำค ำเสนอซื้อ    

III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคล
ตำม I และ II 

- - - 

IV. ข้อตกลงอื่นท่ีจะท ำให้บุคคลตำม   I 
ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น 

- - - 

รวม 2,812,137,633 86.80 86.80 

2) หลักทรัพย์แปลงสภำพ 

- ไม่มี –  

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อใช้ในกำรเข้ำซื้อกิจกำร  

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นท้ังหมดของกิจกำร จ ำนวน 427,949,887 หุ้น มูลค่ำ
กำรเสนอซื้อหุ้นของกิจกำรตำมค ำเสนอซื้อจะเท่ำกับ 1,228,216,175.69  บำท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเสนอซื้อ
ครั้งนี้มำจำกเงินในบัญชีธนำคำร UBS AG สำขำ Hong Kong ในนำมของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ช ำระค่ำหุ้นและ
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เป็นผู้รับซื้อหุ้นท้ังหมดที่มีกำรเสนอขำยภำยใต้ค ำเสนอซื้อครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดย ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2559 บัญชี
ดังกล่ำวมีเงินจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 50,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 1,753,835,000 บำท อ้ำงอิงอัตรำแลกเปล่ียน
เฉล่ียย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกรำคม – 6 ตุลำคม 2559 ในอัตรำ 1 เหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ำ 35.0767 บำท (อ้ำงอิงข้อมูล
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย) โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อให้ค ำรับรองว่ำพร้อมที่จะโอนเงินเพื่อช ำระรำคำในกำรท ำค ำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 1,228,216,175.69  บำท ภำยในวันช ำระรำคำ 

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ ำกัด ในฐำนะผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีแหล่ง
เงินทุนท่ีเพียงพอท่ีจะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครั้งนี้  

5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซื้อ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะขำยหรือโอนหุ้นของกิจกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญ
ภำยใน 12  เดือน นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลำรับซื้อ เว้นแต่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ/หรือ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกำรมีคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

5.4 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดของกิจกำร 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 

1.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“กิจกำร” หรือ “PRINC”) จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 22 สิงหำคม 2543 
และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2548  โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 964.84 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 964.84 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรอำคำรส ำนักงำนแบบครบวงจร รวมถึงกำรบริหำร
อำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรเงินกำรบัญชี และกำรบริหำรอำคำรที่พักอำศัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ย่ำนศูนย์กลำง
ธุรกิจ อำทิ พ้ืนท่ีบริเวณสีลม สำทร สุขุมวิท และพื้นที่อื่นๆ ในย่ำนใจกลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร 

กิจกำรมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยทั้งส้ิน 3 บริษัท ได้แก่ 

1) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว จ ำนวน 50 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 5 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 
10 บำท   
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร 

2) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำธุรกิจ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระเต็ม
จ ำนวนแล้ว จ ำนวน 10 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 10 บำท 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด  ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร และนำยวีระ ศรีชนะชัยโชค 

3) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 300 
ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 30 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 10 บำท โดยเรียกช ำระแล้วบำงส่วน จ ำนวน 75 
ล้ำนบำท  
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 กิจกำรถือหุ้นในบริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมกำรร่วมกันคือ ดร.สำธิต วิทยำกร และนำยวีระ ศรีชนะชัยโชค 

1.2 สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
ประเภทงบกำรเงิน 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 30 มิถุนำยน 2559 
เฉพำะ รวม เฉพำะ รวม เฉพำะ รวม เฉพำะ รวม 

รวมสินทรัพย์ 1,951.61     2,034.87 2,001.57 2,039.98 2,069.14 2,087.29 2,079.67 2,085.70 
รวมหนี้สิน 51.27 107.53 58.47 83.38 77.00 101.47 73.70 102.94 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,900.34 1,927.34 1,943.10 1,956.60 1,992.14 1,985.82 2,005.97 1,982.76 
ทุนจดทะเบียน 1,400.70 1,400.70 1,400.70 1,400.70 1,400.70 1,400.70 1,400.70 1,400.70 
ทุนที่ออกและช ำระแลว้ 933.80 933.80 947.72 947.72 957.98 957.98 964.84 964.84 
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31 1�,��! 2556 31 1�,��! 2557 31 1�,��! 2558 30 !�56���� 2559 
�8��. �,! �8��. �,! �8��. �,! �8��. �,! 

���9�(�,! 227.35 295.56 246.69 373.77 274.14 433.02 133.48 161.89 
�+�;"(�+���,! (255.62) (296.75) (220.23) (360.81) (236.77) (415.49) (129.96) (175.25) 
ก��9� (����6�) �6�1� (28.27) (1.19) 26.46 12.96 37.37 17.53 3.52 (13.36) 
ก��9�(����6�)�+��6(��
��	
�<��(���) (0.06) (0.00) 0.03 0.01 0.04 0.02 0.00 (0.01) 
ก��9�(����6�) �+��6(������ (���) - - 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 (0.01) 
�����=�>��+��6(� (���) - - - - - - - - 
!?��+���!�@"A�+��6(� (���) 2.04 2.06 2.05 2.06 2.08 2.07 2.08 2.05 

�AB!�: ��ก���������ก��ก�� 

>?(5	��6(���!��5�?����.��A�����B!���!9�(��ก��� 56-1 ��.��ก�������AB>+��ก����,�������>?(����@"A9�(��ก 
website �������ก����I.ก��!ก��ก��ก���ก�������.������ก����� (www.sec.or.th) ��	�������ก�����
��+���.��N9�� (www.set.or.th) 

1.3 O�����(��>?(5	��6(����ก��ก�� 

1) ���"	B�>?(5	��6(��AB5	��6(��?��6� 10 �����ก��!���"	B�;��.��A��>?(5	��6(��+��6����ก��ก�� I ,��AB 23 ������! 
2559 �PB���Q�,��,��,!���"	B�>?(5	��6(� (Book Close Date) �+��6� 

"	B�-��!�ก6� ����,��6(��AB5	� �(���.�!	B���A��ก� 

����,��6(��AB�����+��9�(
��(,�
��!����ก��ก�� 

���1���ก��A���
��!�
���ก��ก�� 

1. ��.��1�� ,����ก� 650,842,200      67.34       67.34  
2. �������,� "��"A� 26,057,200       2.70        2.70  
3. ����A��� �6,��I�/�N�A 10,721,000       1.11        1.11  
4. �����,���/� ,����ก� 10,548,200       1.09        1.09  
5. OCBC Securities Private Funds  10,000,000       1.03        1.03  
6. �����,N6/��� "��"A� 9,504,380       0.98        0.98  
7. ������!� "���1� 8,719,500       0.90        0.90  
8. �����,�6�"�A ��B!����?��� 8,539,100       0.88        0.88  
9. ��������� ��!�ก� 5,810,000       0.60        0.60  
10. >?(5	��6(�����	B�a  225,820,120      23.36       23.36  

�,! 966,561,700 100.00 100.00 
�AB!�: N?�����b�ก��ก�������+���.��N9�� 
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2) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ  ภำยใต้สมมติฐำนที่ถือว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยตอบ
รับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ยกเว้นผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert Party)  

ชื่อ-นำมสกุล จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมดของกิจกำร 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจกำร 
กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ     
1. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร 2,110,151,291 65.12  65.12 
2. ดร.สำธิต วิทยำกร 972,199,200 30.01 30.01 
3. พีค ดีเวลล้อปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ 157,737,029 4.87 4.87 
รวม 3,240,087,520 100.0 100.0 

1.4 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำรและที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังท ำค ำเสนอซื้อ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรก่อนวันท ำค ำเสนอซื้อ ณ วันท่ี 28 กันยำยน 2559 ประกอบด้วย 

รำยชื่อกรรมกำร ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซื้อ ต ำแหน่ง 
1. นำยแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร ประธำนคณะกรรมกำร 
2. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ กรรมกำร 
4. นำงสำวภัทรพร จำรุพัฒน์ กรรมกำร 
5. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมกำร 
6. นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ กรรมกำร 
7. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
9. ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชัย กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ภำยหลังกำรท ำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงกรรมกำรของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำร
เพิ่มเติม  

1.5 รำคำสูงสุดและต่ ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ปี 
 

ไตรมำส 
 

ช่วงรำคำสูงสุดและต่ ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต่ ำสุด 
2556 ม.ค. – มี.ค. 2.72 1.80 

 เม.ย. – มิ.ย. 4.64 1.94 
 ก.ค. – ก.ย. 4.04 1.91 
 ต.ค. – ธ.ค. 2.84 2.04 

2557 ม.ค. – มี.ค. 2.78 2.48 
 เม.ย. – มิ.ย. 3.76 2.52 
 ก.ค. – ก.ย. 4.86 3.14 
 ต.ค. – ธ.ค. 5.20 3.20 
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ปี 
 

ไตรมำส 
 

ช่วงรำคำสูงสุดและต่ ำสุด (บำท/หุ้น) 

รำคำสูงสุด รำคำต่ ำสุด 
2558 ม.ค. – มี.ค. 7.05 3.96 

 เม.ย. – มิ.ย. 4.44 2.96 
 ก.ค. – ก.ย. 4.04 2.96 
 ต.ค. – ธ.ค. 3.94 3.20 

2559 ม.ค. – มี.ค. 3.64 3.04 
 เม.ย. – มิ.ย. 3.24 2.22 
 ก.ค. – ก.ย. 3.40 2.38 
 ต.ค. – ธ.ค. 2.82 2.56 

ที่มำ: SETSMART 

ข้อมูลถึง ณ วันที่ 13  ตุลำคม 2559 

2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเข้ำครอบง ำกิจกำร 

2.1 สถำนภำพของกิจกำร  

ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจกำรจะยังคงสภำพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ 
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุให้กิจกำรไม่สำมำรถด ำรงสภำพกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์    
และตลำดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

อนึ่ง กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นรวมกันทั้งหมด จ ำนวน 2,812,137,633 คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของหุ้นสำมัญที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 13.20 ซึ่งต่ ำกว่ำสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์ด ำรงสถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน  และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมำแสดงเจตนำ
ขำยหุ้น ก็จะท ำให้กิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยลดลง อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรและกลุ่มผู้ท ำค ำเสนอ
ซื้อจะก ำหนดแผนกำรกระจำยกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้วยวิธีกำรและในระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อใหก้ิจกำรมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป 

2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร 

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรด ำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือน และยังคงมีควำมตั้งใจที่จะมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม อย่ำงไรก็
ตำม หำกมีควำมจ ำเป็น  กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจปรับเปล่ียนแผนธุรกิจของกิจกำร หรือในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญของสภำพทำงกำรเงินหรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่นๆ กลุม่ผู้ท ำ
ค ำเสนอซื้ออำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้ำงองค์กร บุคลำกร 
โครงสร้ำงทำงกำรเงิน (รวมถึงกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ด ำเนินงำนของกิจกำร) เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต  นอกจำกนี้ หำกมีโอกำสในกำรลงทุนใดๆ ที่
เหมำะสม กิจกำรอำจพิจำรณำเข้ำลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกำร โดยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้อง
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ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำรเพื่อไปเป็นไปตำมข้อบังคับ 
กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องของส ำนักงำน  กลต. และตลำดหลักทรัพย์  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 
12 เดือน นับจำกวันส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ 
กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน  

อย่ำงไรก็ดี หำกมีควำมจ ำเป็น หรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรือ
สภำวะธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่นๆ กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจปรับเปล่ียนนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของกิจกำรในอนำคต เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรหรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต นอกจำกนี้ ในกรณีที่กิจกำรมีสภำพคล่องทำงกำรเงินส่วนเกิน 
และไม่มีควำมต้องกำรลงทุนใดๆ  กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของกิจกำร พิจำรณำจ่ำยเงินปันผล หรือ เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม แล้วแต่กรณี โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2559 กิจกำรมีก ำไรสะสมยังไม่จัดสรรเท่ำกับ 135.59 ล้ำนบำท  

2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน  

ที่ผ่ำนมำ กิจกำรมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติที่มีนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับที่
ปฏิบัติกับบุคคลภำยนอก และก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกลต. และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ทั้งนี้ ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญซึ่งนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้ท ำ
ค ำเสนอซื้อจะค ำนึงถึงประโยชน์ของกิจกำรเป็นหลัก กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันทั้งในปัจจุบันและในอนำคตจะเป็น
รำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติ จะไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกิจกำร 
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนกลต. และตลำด
หลักทรัพย์ โดยมีรำคำและเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 

ก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจกำรมีค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรที่ปรึกษำกับ VB และมีรำยได้จำกค่ำบริหำร
อำคำรส ำนักงำน และค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นที่ส ำนักงำนกับ VI  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม VB  โดยนำงสำว
สำธิตำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องกลุ่ม VB  ทั้งนี ้นำงสำวสำธิตำและพีค ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ขำยหุ้นที่ถือใน VB ให้แก่
กิจกำร ท ำใหก้ิจกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VB และ VB มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของกิจกำร ดังนั้น กำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงกิจกำรกับ VB และบริษัทย่อยของ VB จะไม่ถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป  



��������	
���ก������������� ���
������� ������� ���ก� (!��"�)  ��� 247-4 

��(� 20 

������� 4 


������������������ก����ก���������������ก�
���� 

1. ��"����
������������� 

*�ก���������������	
� *�(+,(-	���ก������./���0�����0��������1(���!2��ก��������ก��ก�� �0�(���3����
��!�
�������4�5��6
  

1.1 �4�� 9�
����ก���������������	
��1(���!2: ��!��ก������ 2.1 �������1(���!2 ��0��ก������ 3.1 
9�
����ก���������������	
��1(���!2 NVDR: ก��ก�(��@�!*� 9����������������	
��1(���!2: ��!
��ก������ 2.2  ���A���!�������1(���!2 ��	� 9����������������	
��1(���!2  NVDR:  ��!��ก���
��� 3.2 *�(-,ก�(�� ���-(@���0"���� ��(�!�����!	�"	/�+,(������������  

1.2 �����ก�����0ก��ก��������� ���4�5��6
 

(1) ก�B6�6/��C�*��1(�  

*�(+,(�����������������!	�"	/���ก���*��1(���	/�D��*�"4�� 9�����!	�"	/�+,(D��: *��(��������*�
�1(� (�@���*�ก�����	
��1(��0�����ก���E��0*��1(��6/!6"	/����ก�+,(��������������	�+,(-	��1(��6/
���ก3"	/���*��1(���0!6��ก�����0ก��ก��D���6/-,ก�(���!�,�B����+,(��������������(@��4��
�) 
��(�!�����ก�����กF�����������+,(����������������@� 2 "1� ��!�6/�0�1*��(� 1.2 (4) ��!��4
ก�B6 

������*��1(��0�(���	/�����������!�(� 1.1 �4@���(���4���(�� 2 @����ก��ก4��@��1��(�����
�0�0�@�����	
���ก����� ��	/����ก�@���*�ก�����	
���ก������0�(�����*��1(�5���@������0
G�ก5@(ก������ H,�����G�ก��ก����� (��0��H5��) ���ก� (9#$���
��%�ก��ก�
����:) �./���C����
�0��6����ก����� ��ก*��1(�5�(��ก���3���Iก����G�ก��กH,�����G�ก��ก����� �@���*�ก����
�	
���ก������0�������ก����(�*�(+,(������������!�����4���*��1(��
��	�  

*�ก�B6�6/��C������0����@��0"�"�����"6� *�(����������0��6���(����(��6/��������6/�(����0"	/�
�6/���ก������0����@��0"�"� 

*�ก�B6�6/"	/� ��������(�"	/� ��	���!�ก1����+,(-	���ก�������*��1(�5!4�����	��0ก�5!4���ก����
��0����@��0"�"� ��	�����(���"ก�� ��	������ก����F@����ก�� ��	�*��4���(�@ ��	�����	�
������� *�(+,(-	���ก�����ก��ก 9���������ก(5��(�!,�+,(-	���ก�����: ��� H,�����G�ก��ก����� 
��!��ก������ 5 D���0�1�(�!,�*�!4*�(���ก������0����@��0"�"� ��	�����(���"ก�� ��	����
��ก����F@����ก�� ��	�*��4���(�@ ��	�����	�������� ��(�!�����ก����6/�ก6/�@ก�ก���ก(5����/!���! 
�"4� ����������	�����2ก�����6/��"	/��@-��!�ก1� *�����2ก���!�� *�����2ก����4� ��C��(� D�� 
����!�����������-,ก�(���1กE�� 

*�ก�B6�6/��C�+,(��ก��!��ก �(���	/�����������/�H���6/��4��
�*�(��C�+,(��ก��!��ก�6/��ก*�(5!4�ก�� 12 
��	�� ����-.�@��6/�	/�����������������	
��1(���!2 ��(�!�(@�������!�B��� ���������



ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 247-4 

หน้ำ 21 

ประจ ำตัวประชำชนของผู้จัดกำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรมรดก ที่ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดกำรมรดก 

ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ บิดำมำรดำต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เยำว์ พร้อมบิดำและมำรดำลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

หมำยเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์เป็นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบ
หลักทรัพย์ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น หำกใบ
หลักทรัพย์ได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อห ลักทรัพย์จะ         
ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน 

(2) กรณีที่ฝำกหุ้นไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ 
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (4) จ ำนวน 1 ชุด เพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์นั้นท ำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ 

- ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติไทย  

ชื่อบัญชี  : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์ 

เลขที่บัญชี  : 008-000000014-8 

- ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติต่ำงด้ำว 

ชื่อบัญชี  :  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER   

เลขที่บัญชี  : 008-000000014-8 

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะขำยหุ้นสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ พร้อมเอกสำรแนบได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้รวบรวมและน ำส่งแบบ
ตอบรับดังกล่ำวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป 

(3) กรณี NVDR  

ให้น ำใบส ำคัญแสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยที่มีอยู่กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อเข้ำบัญชี 
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER  ” เลขที่บัญชี 008-000000014-8 
ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนำขำยน ำ ใบส ำคัญแสดงกำรโอน 
NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อเนื่องจำกมีขั้นตอนที่ตัวแทนในกำรรับ
ซื้อหลักทรัพย์ต้องด ำเนินกำรโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์  จ ำกัด เพื่อด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกำรตอบรับค ำเสนอซื้อต่อไป 
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(4) เอกสำรแสดงตัวตน 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) ใบแจ้งเปล่ียนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ (กรณีที่เป็นบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและชื่อที่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน) 

บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชือ่ที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ 

นิติบุคคลสัญชำติไทย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นและประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือ
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้
ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ 

นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่ออก
โดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล ที่ออกใหม่ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
(ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือ
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้
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ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ 

ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อม
ตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดท ำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซื้อ 

นิติบุคคลต่ำงประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญำ
ภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย แต่
อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นไม่ได้มีกำรยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำย
หุ้นในประเทศไทย  

ผู้แสดงเจตนำขำยต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่น ำมำเสนอขำยในแบบยืนยันรำคำ
ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย ตำมเอกสำรแนบ 2.4 แบบฟอร์มแจ้งต้นทุนของหุ้นสำมัญที่
น ำมำเสนอขำย หรือเอกสำรแนบ 3.4  แบบแจ้งต้นทุนของ NVDR เพื่อใช้ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 15 ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อสุทธิ และรำคำต้นทุน ถ้ำผู้แสดงเจตนำขำยไม่ได้แจ้ง
ต้นทุน ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะท ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 15 จำกจ ำนวนเงิน
ค่ำขำยหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับท้ังจ ำนวน 

(5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญด้วยตนเองต้องมีหนังสือ
มอบอ ำนำจตอบรับค ำเสนอซื้อตำมเอกสำรแนบ 2.3 หนังสือมอบอ ำนำจส ำหรับตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้น
สำมัญ และเอกสำรแนบ 3.3  หนังสือมอบอ ำนำจส ำหรับ NVDR  ซึ่งติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อม
หลักฐำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจตำมที่ระบุในข้อ (4) ตำมแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

(6) เอกสำรอื่นใดตำมแต่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับค ำเสนอซื้อ กรุณำติดต่อ 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 
ชั้น 9 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ 
175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท:์  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 กำรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อ 

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)  

ให้ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำรแนบตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น ณ สถำนที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (6) ในระหว่ำงเวลำ 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ของทุกวันท ำกำรของ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนำขำย
มำยื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำร ก่อนส้ินสุด
ระยะเวลำรับซื้อ เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื้ออกไป ซึ่งผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ต้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะติดต่อให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถำนท่ีท ำกำรของตัวแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 (6) 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะเร่งด ำเนินกำรส่งใบหุ้นให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ตรวจสอบ อย่ำงไรก็
ตำม หำกไม่สำมำรถท ำกำรโอนสิทธิในหุ้นได้ภำยในเวลำรับซื้อหลักทรัพย์โดยเป็นควำมผิดของผู้แสดง
เจตนำขำย จะถือว่ำกำรเสนอขำยในกรณีเป็นโมฆะ 

ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับกำรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อทำงไปรษณีย์ 

2) กรณทีี่ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้
ให้บริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ และเอกสำรประกอบมำยังตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญและเอกสำรประกอบ
ภำยในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรำยก ำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมและน ำส่งให้กับ
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้ทันภำยในระยะเวลำรับซื้อ 

3) กรณี NVDR  

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญส ำหรับ NVDR ตำม
เอกสำรแนบ 3.1 ทั้งนี้ในทำงปฏิบัติกำรเสนอขำยในกรณีที่เป็น NVDR จะมีขั้นตอนกำรเปล่ียน NVDR 
เป็นหุ้นสำมัญในระบบไร้ใบหุ้นเพื่อน ำมำเสนอขำยแก่ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ท ำให้ใช้เวลำ
ด ำเนินกำรมำกกว่ำกำรเสนอขำยในกรณีใบหุ้นหรือกรณีไร้ใบหุ้น ซึ่งตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่
สำมำรถรับซื้อ NVDR ได้หำกผู้ถือ NVDR ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียน NVDR เป็นหุ้นสำมัญในระบบใบ
หุ้นได้ทันภำยในระยะเวลำรับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสำมำรถเสนอขำย NVDR ได้
ภำยในระยะเวลำรับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรท่ีจะยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
3 (สำม) วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ 
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4) ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นสำมญั หรือ NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำยติดจ ำน ำหรือภำระผูกพัน ผู้แสดง
เจตนำขำยต้องด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพัน ก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ 

5) กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย
ไม่ครบถ้วน ผู้ท ำค ำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินกำร ทั้งนี้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม 

2. วิธีกำรรับซื้อหลกัทรัพย ์

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนำขำยภำยใต้ค ำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ
ยกเลิกค ำเสนอซื้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อที่ระบุไว้ในข้อ 9  ส่วนท่ี 1 

3. วิธีกำรช ำระรำคำ  

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะท ำกำรช ำระรำคำให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยในวันท ำกำรท่ี 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ ซึ่งตรงกับวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 (“วันช ำระรำคำ”) 
ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในวันที่ 
18 พฤศจิกำยน 2559) 

โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระรำคำตำมที่ได้แจ้งในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญดังนี้  

3.1 กำรโอนเงินเข้ำบัญชี 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของผู้แสดงเจตนำขำย โดยชื่อ
บัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนำขำยที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อ และเป็นรำยชื่อธนำคำรดังนี้ 

(1) ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
(2) ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
(3) ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
(4) ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
(5) ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
(6) ธนำคำร ยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
(7) ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
(8) ธนำคำร ซีไอเอ็มบี จ ำกัด (มหำชน) 
(9) ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เลือกวิธีกำรช ำระรำคำ โดยกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ต้องแนบส ำเนำสมุดบัญชี
ออมทรัพย์หน้ำแรกหรือส ำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุ
ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง10 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
จะโอนเงินค่ำหุ้นเข้ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 ซึ่งเป็นวันช ำระรำคำ 
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ในกรณีท่ีตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีดังกล่ำวได้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ตัวแทนในกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิท่ีจะช ำระค่ำหุ้นเป็นเช็ค โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งไป
ยังผู้แสดงเจตนำขำยให้มำรับเช็คค่ำหุ้นดังกล่ำวตำมข้อ 3.2.1 ทั้งนี้กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็ค
ภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันช ำระรำคำ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนำขำย
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ  

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงินของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะน ำให้ผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโดย
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีที่มีกับธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2 กำรรับช ำระด้วยเช็ค 

หำกผู้แสดงเจตนำขำยขอรับเป็นเช็ค ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ำยเป็นเช็คของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำสำทร ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยอยู่ในต่ำงจังหวัดจะใช้เวลำประมำณ 15 วันในกำรเรียก
เก็บเงินตำมเช็ค โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีรับเช็คได้ดังต่อไปนี้  

3.2.1  รับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถรับเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยผู้แสดงเจตนำขำยได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
จ ำกัด ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 (เฉพำะวันท ำกำร) เวลำ 9.00-15.30 ตำมที่อยู่ในข้อ 1.2 (6) 

ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ให้บุคคลอื่นมำรับเช็คค่ำหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องมอบ
อ ำนำจให้บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท และแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจตำมที่ระบุ
ในข้อ 1.2 (4) ตำมแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องในวันที่มำติดต่อขอรับเช็คจำก
ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ หำกไม่มีผู้มำรับเช็คดังกล่ำวภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันช ำระรำคำ ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรส่งเชค็ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้น
สำมัญ ภำยใน 15 วันท ำกำรนับจำกวันช ำระรำคำ  

3.2.2  จัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ 

ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คค่ำหุ้นให้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบ
ตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนำขำยที่ระบุให้จัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนอำจ
ได้รับค่ำหุ้นช้ำกว่ำวันท ำกำรท่ี 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ 

กรณีทีผู้่แสดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะ
ช ำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยก็ต่อเมื่อใบหุ้นน้ันได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว หำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ปฏิเสธใบหุ้นดังกล่ำว นำงสำวสำธิตำหรือตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์
จะไม่ช ำระเงินค่ำหุ้น และผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรแจ้งให้มำรับเอกสำรทั้งหมดคืนจำกตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้น 
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4. สิทธขิองผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แลว้ 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระเงินค่ำหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตำมวันช ำระรำคำและ
วิธีกำรช ำระรำคำที่ผู้แสดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3 หำกมีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีกำร
เปล่ียนแปลงในรำคำเสนอซื้อ ตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรดังนี้ 

4.1 ในกรณีท่ีมีกำรปรับรำคำเสนอซื้อลดลง ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดง
เจตนำขำยทุกรำย เว้นแต่หลักทรัพย์จ ำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนำขำยไว้ก่อนวันที่ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ
ประกำศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำหลักทรัพย์จ ำนวน
ดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื้อเดิมก่อนกำรแก้ไข 

4.2 ในกรณีท่ีมีกำรปรับรำคำเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สูงขึ้นน้ันแก่ผู้แสดง
เจตนำขำยทุกรำย 

5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

5.1 ผู้แสดงเจตนำขำยที่ตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ท ำ
กำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ี 21 ตุลำคม 2559 ถึงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 ในระหว่ำง
เวลำ 9.00 – 15.30 น.  

5.2 วันสุดท้ำยที่ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือวันท ำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื้อ  
ซึ่งตรงกับวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559  

5.3 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.3.1 อ่ำน “ขั้นตอนกำรยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ” ตำมเอกสำรแนบ 4.1 อย่ำงละเอียด และ
กรอกข้อควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ” ตำมเอกสำรแนบ 4.2 ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.3.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่
มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) ใบแจ้งเปล่ียนชื่อหรือ
นำมสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือ
ชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ (กรณีที่เป็นบัตรประจ ำตัว
ประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและชื่อที่ตรงกับบัตร
ประจ ำตัวประชำชน) 
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(2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกต้องโดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดง
เจตนำขำยทุกฉบับ 

(3) นิติบุคคลสัญชำติไทย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นและประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร 
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน  13 หลัก 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำว
ต่ำงประเทศ ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  โดยลำยมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ 

(4) นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่
ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรับรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกใหม่ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทับตรำ
ส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร 
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน  13 หลัก 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นชำว
ต่ำงประเทศ ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  โดยลำยมือชื่อนั้น
จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ 

ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นท้ังหมดที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อม
ตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน
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ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดท ำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซื้อ 

กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญด้วยตนเองต้อง
กรอกข้อควำมในหนังสือมอบอ ำนำจส ำหรับกำรยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญตำมเอกสำรแนบ 4.3 
ซึ่งติดอำกรแสตมป์ 10 บำท พร้อมหลักฐำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจตำมที่ระบุในข้อ (3) ตำมแต่
กรณ ีพร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง  

5.4 ยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ทีบ่ริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นส่งแบบตอบรับค ำ
เสนอซื้อหุ้นสำมัญ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้รวบรวมและน ำส่งแบบค ำขอยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อ
หุ้นสำมัญดังกล่ำวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรือตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์ 

5.5 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอ
ซื้อหุ้นสำมัญตำมที่ระบุข้ำงต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรดังนี้ 

5.5.1 กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะน ำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหุ้นหรือผู้รับมอบอ ำนำจภำยในเวลำท ำกำรถัดจำกวันที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยต้องมำรับด้วยตนเองที่ส ำนักงำนของตวัแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์เท่ำนั้น 

5.5.2 กรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100 

บำท (หนึ่งร้อยบำท) โดยตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นสำมัญคืนผ่ำนศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอยกเลิกกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญ 
ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นหรือผู้รับมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำย 

กำรรับหุ้นสำมัญคืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ระบบ Scripless จะเป็นไปตำม
ลักษณะเดิมของหุ้นที่น ำมำแสดงเจตนำขำย ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรรับ
หลักทรัพย์คืนได้  

6. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

6.1 ที่มำของรำคำเสนอซื้อ 

รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ำกับหุ้นละ 2.87 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่ผู้ท ำค ำ
เสนอซื้อได้รับช ำระค่ำขำยหุ้น VB จำกกิจกำรและเป็นรำคำสูงสุดที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้มำในระยะเวลำ 90 วัน
ก่อนวันยื่นค ำเสนอซื้อ โดยรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักที่ไม่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหุ้นของ



ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 247-4 

หน้ำ 30 

กิจกำรที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท ำกำรก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติใน
กำรได้มำซึ่งหุ้น VB  คือระหว่ำงวันท่ี 13 กรกฎำคม 2559 ถึงวันท่ี 4 สิงหำคม 2559  

6.2 รำคำสูงสุดที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นค ำเสนอซื้อต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

รำคำสูงสุดที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้หุ้นกิจกำรมำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน กลต.
เท่ำกับ 2.87 บำทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นรำคำที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้รับช ำระค่ำหุ้น VB จำกกิจกำรในวันที่ 10 ตุลำคม 
2559 

7. กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554)  

ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซื้อท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร 
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เอกสารแนบ 1 

หนังสือยนืยันแหล่งเงนิทนุเพือ่การท าค าเสนอซือ้ 

  





  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
การตอบรับค าเสนอซือ้หุน้สามัญ (Tender Offer Acceptance for Ordinary Share) 

ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อหุน้สามัญ 
แบบตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามญั 

หนังสือมอบอ านาจส าหรับตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ 
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามญัที่น ามาเสนอขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   

เอกสารแนบ 2.1 
ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

กรณีส่งมอบใบหุ้น 
(Share Certificate) 

กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(Scripless Share) 

กรอกแบบใบตอบรับค ำเสนอซื้อ 

ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพ่ือโอนลอย แจ้งความประสงค์กบับริษทัหลักทรัพยท์ี่ท่านมีหุ้นและมีบญัชีซื้อ 
ขายหลักทรัพย์อยู่เพ่ือโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเพ่ือเข้าบัญชี ดังนี้ 
กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  
“บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด เพ่ือเทนเดอร์ออฟเฟอร์”  
เลขที่บัญชี 008-000000014-8 
กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาตติ่างด้าว  
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER 
OFFER” เลขที่บัญชี 008-000000014-8  
 

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องดังนี ้
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

ส าเนาบัตรประชาชน 
(หากเป็นบัตรแบบตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย) หรือ 
ส าเนาบัตรข้าราชการ (แนบส าเนาทะเบยีนบ้าน) หรือ             
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แนบส าเนาทะเบียนบ้าน) 

2. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุ

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย  
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไมเ่กิน 12 เดือน ลงนาม

รับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
3.2  ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณ ีของกรรมการ ผู้มีอ านาจลง

นามรับรองท่ีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
 

 

 

  
 

  
 

I I 

II II 

III 
 4. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 

4.1 ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ
หนังสือรับรองท่ีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน   

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามรับรองท่ีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public 
และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร
ดังกล่าวได้จัดท าท่ีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน 

5.  กรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลท่ีมิได้ประกอบกิจการใน ประเทศ
ไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ
ไทย หรือ มีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันไม่ได้ยกเว้น
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีจัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นในประเทศ
ไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ท่ี
น ามาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญท่ีน ามาเสนอขาย” 
หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนและมิได้แนบหลักฐานแสดง
ราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญท่ีน ามาเสนอขาย 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษี
จากจ านวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวนท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

 

 

  
 

  
 

กรอกแบบใบตอบรับค าเสนอซื้อ 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (พร้อมติดอากรแสตมป ์30 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจตามท่ีระบุ

ข้างต้น 
 
 

 

  
 

  
 

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ คุณสินีญา นวลแจ่ม  คุณคมคาย จรัญมหาวงศ์ และคณุเสาวณีย์ ศรคีงยศ 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ฝา่ยปฏิบัติการหลักทรัพย ์

ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี ้175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสาร 02-680-1733 

หรือส่งเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรัพยท์ี่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ์
 

 
 

 



  

   

เอกสารแนบ 2.2 
แบบตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

เรียน ผู้ท าค าเสนอซ้ือ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) 
วันท่ี .......................................................  เลขท่ีใบตอบรับ ....................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ………………………………………… ..………………..……เพศ………..……สัญชาติ…. …………………… 
ท่ีอยู่ ……………………………….……… ซอย …………………..…...…..…… ถนน ……….………………………….………….……………..….. 
ต าบล …………………………………..……… เขต ………………………………….…………….. จังหวัด ……....………………………………. 
รหัสไปรษณยี ์……………….……….….. โทรศัพท์ .…………………...…...………. โทรสาร .……………...……….……….. 
ประเภทผู้เสนอขาย 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เลขท่ี ……………..………… 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางเลขท่ี …………………………………………………… 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบยีนบริษัทเลขท่ี …………………………………………………………………………….………… 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนบริษัทเลขท่ี …………………………………………………………………………….…………   
ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………….. หุ้น (………………….………………….....) ในราคาหุ้นละ 2.87 
บาท (สองจุดแปดสิบเจ็ดบาท) โดยหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอขาย และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมใน
การเสนอขายหลักทรัพย์  คิดเป็นราคาสุทธิ ท่ีผู้ เสนอขายจะได้รับ หุ้นละ   2.862323 บาท  (สองจุดแปดหกสองสามสองสามบาท) รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ………………………... บาท (…………………………………………………….) ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดท่ีระบุในค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้น รวมท้ังการรับช าระค่าขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการ
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการขายและการรับช าระค่าขายหุ้นแทนข้าพเจ้า 

 กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น  กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก จ านวนหุ้น 
 ชื่อผู้ถือหุ้น 

 
ใบหุ้นเลขท่ี 

 
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์

รับฝากเลขท่ี 
เลขท่ีโอน 

 
วันท่ีโอน 

 
      
      
การรับช าระเงิน    รวม  

 โอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ธนาคาร..............................................................................(ตามรายละเอียดส่วนท่ี 4 ข้อ 3.1) 
สาขา........................................................ประเภทบัญชี..................................................เลขท่ีบัญชี....................................................... 

 รับเช็ค       ด้วยตนเอง      ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูข่้างต้น 
ผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของการตอบรับค าเสนอซ้ือหุ้นสามัญครั้งนี้  ข้าพเจ้า  อื่นๆ..... 

พร้อมกันน้ีได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ดังน้ี ใบหุ้นท่ีสลักหลังแล้ว และ /หรือเอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ 
หลักฐานการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ”บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จ ากัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขท่ีบัญช ี008-000000014-8 ส าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ 
“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขท่ีบัญชี 008-000000014-8 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมิได้มีสัญชาติไทย และส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีนิติบุคคล) มาแล้วด้วย  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นท่ีขายโดยปราศจากการจ าน าหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของ
บุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) ข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ท้ังสิ้น  
ลงชื่อ……………………………..…………  ผู้รับมอบอ านาจ  ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ขาย 
       (                 )                        (              ) 

หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซือ้  
วันท่ี………………………………………………….. เลขท่ีใบรับ. …………………….……………. 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั ได้รับใบหุ้นหรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรพัย ์ พร้อมแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของ            
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน………………หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………...……...….……...…......….……………..… 
ไว้เรยีบร้อยแล้ว ผู้เสนอขายจะขอรับเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร...........................ประเภทบัญชี.........................เลขท่ีบัญชี..................................... 
         รับเช็คด้วยตนเอง             รับเช็คทางไปรษณีย์  

  ลงชื่อ …………………………....…………… ผู้รับ      
       (                                           )   

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณสินีญำ นวลแจ่ม  คณุคมคำย จรญัมหำวงศ์ และคณุเสำวณยี์ ศรีคงยศ 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ำกัด ฝ่ำยปฏบิัตกิำรหลกัทรพัย์ 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. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก ้จ ำกัด   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด  (มหำชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ำกัด  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท ์จ ำกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกัด 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกัด 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนติี ้จ ำกัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย ์จ ำกัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ำกัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกัด (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย์กรงุศร ีจ ำกัด (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตี้แบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คัสโตเด้ียน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนำคำร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  



  

   

เอกสารแนบ 2.3 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ส าหรับการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามญั) 

 
 
   เขียนที่.……………….……………………................ 
   วันที.่………………………………………………….. 
 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ................................................................................ อายุ ................ ปี สัญชาติ ..... ……...…...................          
ที่อยู่เลขที่ ................................. ถนน ............................... ต าบล / แขวง ..............................อ าเภอ / เขต ...................................... 
จังหวัด  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................รหัสไปรษณีย์  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริ้นซิ เพิล  แคปิตอล จ ากัด  (มหาชน) 
จ านวน ................................ หุ้น ขอมอบอ านาจให้ .............................................................. อายุ ............. ปี สัญชาติ ….............................             
ที่อยู่เลขที่ ......................................   ถนน .................................. ต าบล / แขวง ............................... อ าเภอ / เขต ...................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................... เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในการ 
 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า 
 รับเช็คช าระค่าขายหุ้นดังกล่าวที่ส านักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 

โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด รวมตลอดจนการกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

  

 
 ลงช่ือ ………………………………..………..  ผู้มอบอ านาจ  
       (…….………..……………………………) 

  
 ลงช่ือ ……..…………………………………..  ผู้รับมอบอ านาจ  

       (…….………..……………………………) 
  
 ลงช่ือ ……..…………………………………..  พยาน 

       (…….………..……………………………) 
 

 ลงช่ือ ……..…………………………………. พยาน 
       (…….………..……………………………) 
 

 
หมายเหตุ :  โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชน ของ

ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอ านาจน้ี 
 
 
 
 

ติดอำกร
แสตมป์ 
30 บำท 



  

   

เอกสารแนบ 2.4 
 

แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่น ามาเสนอขาย 
 (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

  
         วันที่ .................................................. 
 
เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”์) 
 

ข้าพเจ้า                                                                     สัญชาติ                   เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี                                         (ถ้ามี)   
ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายดังนี้ 
 

เลขที่ใบหุน้/เลขที่ใบโอน ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน จ านวนหุ้น ต้นทุนหุ้นละ (บาท) 
    
    
    
 รวมท้ังส้ิน   

  
 

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ                                                                                   รวม                               ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดง
ราคาต้นทุนของหุ้นประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกลา่วขา้งต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ..........................................................ผู้เสนอขาย 
 (..........................................................) 
  
 
หมายเหตุ :  หากผู้เสนอขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยไม่ได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน 

ราคาต้นทุนหุ้นสามัญ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดค านวณ ภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหุ้นทั้งจ านวนที่ผู้
เสนอขายจะได้รับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
การตอบรับค าเสนอซือ้ NVDR (Tender Offer Acceptance for NVDRs) 

ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อหุน้สามัญ NVDR (Tender Offer Acceptance Procedure) 
แบบตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามญั NVDR (Tender Offer Acceptance Form) 

หนังสือมอบอ านาจส าหรับตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ NVDR (Power of Attorney) 
แบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามญัที่น ามาเสนอขาย NVDR (Confirmation of Securities Cost Form) 

 



  

   

เอกสารแนบ 3.1 
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs 

 
 

 
 
 
 
 
 

NVDR Holders of Principal Capital Public Company Limited 

Enclose the following documents with certified true copy  
1. Thai Individual 

A copy of ID Card (with a copy of House Registration for the ID card 
with no expiry date) or 
A copy of Civil Servant ID Card (with a copy of house registration) or   
A copy of State Enterprise Official ID Card (with a copy of House 
Registration) 

2. Foreign Individual 
A copy of Passport or a copy of Alien Certificate 

3. Thai Juristic Person  
3.1 A copy of Company Affidavit issued by MOC with a tenor not more 

than 12 months, signed certifying by the authorized person and 
affixed seal (if any) 

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 
in 3.1 above 

 
 

  
 
  
 

 In case of security holder’s authorized representative 
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 
 

 

 

  

 

  

 

 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 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)    
 

 

 

 

 

 

Submit all documents to 

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 

 
4. Foreign Juristic Person 

4.1  A copy of the Certificate of Incorporation, Memorandum of 
Association and Company Affidavit issued not more than 
12 months from the last day of the purchasing period 

4.2  Copies of documents specified in No. 1 or 2 of the 
director who is duly authorized by the company to certify 
true copy of document in 4.1 above 

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the Notary 
Public Officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the 
country where the documents are prepared not exceeding 12 
months. 

5. Foreign Juristic Person has to declare cost of ordinary  shares 
by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together 
with the evidence demonstrates the cost. If the Offeree fails to 
declare the cost basis and to submit proper evidence of the 
cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire 
proceed of the sale of the ordinary shares. 
 

 

 

  

 

  

 

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. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก ้จ ำกัด   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด  (มหำชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ำกัด  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท ์จ ำกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกัด 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกัด 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนติี ้จ ำกัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย ์จ ำกัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ำกัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกัด (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย์กรงุศร ีจ ำกัด (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตี้แบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คัสโตเด้ียน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนำคำร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  



  

   

 เอกสารแนบ  3.3 
 Power of Attorney 

 (Tender Offer Acceptance for NVDRs) 
 
 
   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. 

Stamp 

Duty 

Baht 30  

Stamp Duty 
30 Baht 



  

   

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 
การยกเลกิการตอบรับค าเสนอซื้อ (Tender Offer Cancellation for Ordinary Shares/ NVDRs) 

ขั้นตอนการยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ 
แบบค าขอยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ 

หนังสือมอบอ านาจส าหรับการยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ 
 
 

  



  

   

เอกสารแนบ 4.1 
ขั้นตอนการยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ยื่นเอกสารทั้งหมดท่ี 
คุณสินีญา นวลแจ่ม  คุณคมคาย จรญัมหาวงศ์ และคุณเสาวณยี์ ศรีคงยศ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ฝา่ยปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิต้ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสาร 02-680-1733 

หรือส่งเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรพัย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ 

 

 

 

 

 

กรอกแบบค าขอยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อ 
พร้อมด้วยหลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบ

ตอบรับค าเสนอซื้อ 

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องดังนี ้
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

ส าเนาบัตรประชาชน 
(หากเป็นบัตรแบบตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย) หรือ 
ส าเนาบัตรข้าราชการ (แนบส าเนาทะเบยีนบ้าน) หรือ             
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แนบส าเนาทะเบียนบ้าน) 

2. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง 

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย  
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไมเ่กิน 12 เดือน ลงนาม

รับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณ ีของกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามรับรองท่ีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
 

 

 

  
 

  
 

 4. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 
4.1 ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ

หนังสือรับรองท่ีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน   
4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามรับรองท่ีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไมเ่กิน 
12 เดือน 

 

 

  
 

  
 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจตามที่ระบุข้างต้น 
 
 

 

  
 

  
 



  

   

เอกสารแนบ 4.2 
แบบค าขอยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญและ NVDR ของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

เรียน  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (“ตัวแทนในการรบัซื้อหลักทรัพย์”) 
เลขท่ีใบยกเลกิ  .........................................            วันท่ี ..................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………………… …………..………………..……เพศ………..………. 
ท่ีอยู่ ……………………………….……… ซอย …………………..…..…….…..…… ถนน ……….…………………..………….……………..…. 
ต าบล ……………………………………..……… เขต ……………………….……….…………….. จังหวัด ……....………………………………. 
รหัสไปรษณีย์ ………………………..………….….. โทรศัพท์ .……………………..…...…...………. โทรสาร .……………...………………….. 
 
ข้าพเจ้าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 หุ้นสามัญจ านวน  .................................................... หุ้น                         NVDR จ านวน  .................................................... หน่วย  
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันท่ี ...................................................................... เลขท่ีใบตอบรับ .............................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยขอรับเป็น  
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
 โอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้  

- ชื่อสมาชิกผู้รับโอน.................................................................................................. 

- หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน....................................................................................... 

- ชื่อบัญชีผู้รับโอน..................................................................................................... 

- หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.......................................................................................... 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท 

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นคืนข้างต้นทุกประการ 
  ลงชื่อ .............................................................ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
                                                                                (                                                   ) 

 
หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลกิการตอบรับค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ และ NVDR ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

      เลขท่ีใบยกเลิก.................................................. 
                   วันท่ี......................................................   
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ได้รับแบบค าขอยกเลิกการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................................ 
 หุ้นสามัญจ านวน  .................................................. หุ้น                           NVDR จ านวน  .................................................... หน่วย  
เลขท่ีใบตอบรับ ............................................................. 
หุ้นท่ีท าการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี  
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
 โอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

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

  ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับ 
 (                                                           ) 

 
 
 

 
 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินีญำ นวลแจ่ม  คุณคมคำย จรัญมหำวงศ์ และคุณเสำวณีย์ ศรีคงยศ 
บริษัทหลักทรพัย์ เอเซีย พลสั จ ำกัด  

ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์ ชัน้ 9 อำคำรสำธรซิตี ้175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1321 หรือ 02-680-1318 โทรสำร 02-680-1733 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
เอกสารแนบ 4.3 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

(ส าหรับการยกเลิกการตอบรบัค าเสนอซื้อ) 
 
 

   เขียนที่  .……………….……………………............. 
   วันที ่ .………………………………………………… 
 
 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ............................................................................. อายุ ................ ปี สัญชาติ ....... ........ ..........................      
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน ................................ ต าบล / แขวง ....................................อ าเภอ / เขต ......... ........ ...................................... 
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ..................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)จ านวน ............................. หุ้น 
ขอมอบอ านาจให้ ............................................................................. อายุ ................ ปี สัญชาติ ..................... ..................... .....................
เลขที่ .................................. ถนน .................................. ต าบล / แขวง ............................................. อ าเภอ / เขต ...................................... 
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้ามีอ านาจในการยกเลิกการขายหุ้นสามัญของ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยด าเนินการผา่นบรษิัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
  

กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดังกลา่ว ให้ถอืเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ………………………………..………..  ผู้มอบอ านาจ  
       (…….………..……………………………) 

  
 ลงช่ือ ……..…………………………………..  ผู้รับมอบอ านาจ  

       (…….………..……………………………) 
  
 ลงช่ือ ……..…………………………………..  พยาน 

       (…….………..……………………………) 
 

 ลงช่ือ ……..…………………………………. พยาน 
       (…….………..……………………………) 
 
 
หมายเหตุ:  โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจ

ลงนามของนิติบุคคลและผู้รบัมอบอ านาจ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอ านาจนี้ 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป ์
10 บาท 

 



  

   

เอกสารแนบ 5 
แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ 

 

 
 



  

   

 
 

 

 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 

แผนที่ตวัแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์ 

แผนท่ีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด 
 
 
 
 




