!

"#

$% &%## ' () $

& *+"
' % %, $ -

7
!
<

. ), $( - )

' % %, $ -

. ), $( - )

/01.* 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

7

'0 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

7!

+/&1/ 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"
8
'90660' 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"

&1 :0.+" 1 1".2 0/0"1 /94064- .*3'4-5 6030/"

7;

&"5*- 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

64- 4- 9*21" 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

!;

40 4 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"
416 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

+04/-4+0- '94/ 4 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

<

=

.>1?.03& 1".2 0/0"1 /94064- .* @ 6/

<

1&0 /940 *-60-" 1".2 0/0"1 .* @6/

;

4104 '621 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

<

>3*?A .*3 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"

3" 066 65-.9 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

345&4-+ 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"

+410+* - 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

2&1 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

7

+>0 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"

7

!

.4'0/46 -*32 4 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"
C
+0->1D* 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

!

&24624-> 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

/94-4.94 / 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

<

.614 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

524-/4 1".2 0/0"1 /94064- .*3'4-5 6030/"

E

F'3* >4- 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

<

E

7

=
E
7

4104 B"46/9 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"
3" .94-/ '4 /-" 1 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

/ 0-0/5 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

7

>6*&6"G 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

1.& 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"

!!

34.H24 0" 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

2*& +45 904- 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"

!=

. " 0/ 12011" 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

!;
E!

+ 2->/940 G1' 0-> 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"
8
D0-4-104 15 21 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"

7<

B"46/9 34>0+ 1".2 0/0"1 .* @6/

9& 1".2 0/0"1 /94064- '2&60. .*3'4-5 6030/"
+ 2->1 0 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"
0 : >6*&46 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"
12& & *+"

7
!
<=

!7

/01.* &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"

!<

.0/0.* ' 1".2 0/0"1 /94064- 6030/"

/1D. 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/"
/3&/94-4.94 / &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"

1.&?F26021 &4" 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"
.21/* 04-

7
7
77
7!
7<
7;
7
7
7
7;

.0/0&4-+ - 4 I.21/* 5 1" :0."1
/9" 1043 .*33" .046 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
&4->+*+ &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/" I .21/* 5
/9" 9*->+*-> 4- 194->940 &4-+0-> .* ' @6/ &++
/9" + 2-> /940 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
+410+* - &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/" ? .21/* 041/4- 4

.94 /" " /940 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"

0- 21/ 046 4- .*33" .046 &4-+ *D .90-4 /940 '2&60. .*3'4-5 6030/"
"2/1.9" &4-+ 4+/0"->"1"661.94D/ &4->+*+ & 4-.9 ? .21/* 5 1" :0."1
&4-+ *D 452 954 '2&60. .*3'4-5 6030/"

7E
77
77!
77
77=
77E
7!
7!7
7<
!<

/3&/94-4.94 / &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
/9" 9*->+*-> 4- 194->940 &4-+0-> .* ' @6/ &++ ?&*/1D. 1".2 0/0"1 '2&60. .*3'4-5 6030/" ? .21/* 04+04/-4+0- '94/ 4 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
/3&/94-4.94 / &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
/01.* &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/" .21/* 04F' 3* >4- .941" &4-+ &*- / 4 0->
.03& /940 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/"
1043 B"46/9 1".2 0/0"1 .*3'4-5 6030/"
+ 2-> /940 &4-+ '2&60. .*3'4-5 6030/" D* .21/*3"

เรือ
่ ง
subject:

้ หุน
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใช้สท
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)
บริษท
ั ราช กรุ๊ป จาก ัด (มหาชน) (RATCH)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of RATCH

We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษท
ั ราช กรุ๊ป จาก ัด (มหาชน)
RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

RATCH

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่ อรั บสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

06/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

10/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

2:1

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)
กาหนดวัน จองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กั บบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพื่อใช ้
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่ อไปนี้ ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

34.48 (ราคาเสนอขายสุดท ้ายจะทราบวันที่
31/5/65)
06/06/2022 - 10/06/2022
.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
06/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณี บัตรประชาชน
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เรื่อง แจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"เพื่อเสนอขายใหแก"ผูถือหุนเดิมของบริษัท ราช กรุ+ป จำกัด
(มหาชน)
เรียน ท"านผูถือหุนบริษัท ราช กรุ+ป จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบทายหนังสือแจงสิทธิ
1. สารสนเทศของหนังสือแจง การจัดสรรหุนสามัญ ที่อ อกใหม"เพื่อ เสนอขายแก"ผ ู ถือหุ  นเดิม
(Preferential Public Offering: PPO)
2. ใบรับรองสิ ทธิการจองซื้อหุนสามัญ ที่ออกใหม" ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย9รับฝากหลักทรัพ ย9
(ประเทศไทย) จำกัด
3. วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"
4. ใบจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"สำหรับผูจองซื้อรายย"อย
5. ใบจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"สำหรับผูจองซื้อประเภทสถาบัน
6. แบบฟอร9มการชำระเงินผ"านระบบ Bill Payment
7. ตัวอย"างการกรอกใบชำระเงินผ"านระบบ Bill Payment
8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"
9. แบบสอบถามเพื่อหาขอบ"งชี้การเปGนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูประสงค9นำ
หลักทรัพย9ฝ ากเขา บัญชีผ ูอ อกหลัก ทรัพย9 (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรั บ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผูจองซื้อที่ประสงค9จะ
ฝากหุนสามัญที่ออกใหม"ไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย9 (Issuer Account) เท"านั้น)
10. หนังสือแจงสำหรับตัวแทน / ผูดูแลผลประโยชน9เกี่ยวกับการเสนอขายหุน Preferential
Public Offering
11. วิธีการปฏิบัติการจองซื้อและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"สำหรับผูจองซื้อ
ประเภทสถาบันที่ประสงค9จองซื้อเกินกว"าสิทธิ (Oversubscription)
ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปV 2565 ของบริษัท ราช กรุ+ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2565 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม"จำนวนไม"เกิน 769,230,770 หุน
มูลค"าที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส"วนการถือหุน
โดยไม"จัดสรรใหผูถือหุนที่จะทำใหบ ริษัทฯ มีหนา ที่ตามกฎหมายต"างประเทศ (Preferential Public
Offering: PPO) (“การเสนอขายหุน PPO”) โดยผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ไดตามสัดส"วน
การถือหุนเดิมของผูถือหุนแต"ละราย ในอัตราส"วนการเสนอขาย ไม"ต่ำกว"า 1.885 หุนสามัญเดิมต"อ 1 หุน

1

สามัญที่ออกใหม" ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปZดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายที่ประกาศไวที่ 37.75
บาทต"อหุน โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายไดตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปV
2565 ไดอนุมัติ โดยผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"เกินกว"าสิทธิได
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายสุดทายที่ 34.48 บาทต"อหุน
จำนวนหุนที่เสนอขายสุดทายที่ 725,000,000 หุน และอัตราส"วนการเสนอขายหุนสุดทายที่ 2 หุนสามัญ
เดิมต"อ 1 หุนสามัญที่ออกใหม" โดยไดประกาศผ"านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย9แห"งประเทศไทย
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ในการนี้ บริษัทฯ กําหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม"
ในการเสนอขายหุน PPO (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม"ในการเสนอขายหุน PPO ตั้งแต"วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5
วันทำการ)
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจงสิทธิของท"านในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ในการเสนอขายหุน
PPO ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไวในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม" ซึง่ ออกโดย บริษัท ศูนย9รับ
ฝากหลักทรั พย9 (ประเทศไทย) จำกัด (เอกสารแนบท าย 2) ทั้ง นี้ บริษั ทฯ ได ก ำหนดเงื่ อ นไข และ
รายละเอียดการออกและเสนอขาย พรอมทั้งการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม"ในการเสนอขายหุน PPO โดย
มีรายละเอียดตามที่ระบุไวในสารสนเทศของหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม"เพื่อเสนอขายแก"ผู
ถือหุนเดิม (Preferential Public Offering: PPO) (เอกสารแนบทาย 1) และสรุปไดดังต"อไปนี้
กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค"าจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ในการเสนอขายหุน PPO
1.

กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระคาจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขาย
หุน PPO
ระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต"เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

2.

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระคาจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO
บริษัทหลักทรัพย9 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชื่อ
ที่อยู"
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็ กซ9 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก
กรุงเทพฯ 10500
ติดต"อ
คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณ
มานิสา / คุณป_ยพร
โทรศัพท9
0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต" อ 1122, 1133, 1141, 1142,
1143, 1146 หรือ 1147

2

3.

โทรสาร
0-2618-1120
การจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม"ใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส"วน
การถือหุนโดยมีรายละเอียดดังต"อไปนี้

3.1

กรณีที่ผถู ือหุนจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ตามสิทธิหรือนอยกว"าสิทธิที่ไดรับจัดสรร ผูถือ
หุนที่แสดงความประสงค9จองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ดังกล"าวจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ที่ออกใหม"ตามจำนวนที่จองซื้อทั้งจำนวน

3.2

กรณีที่ผถู ือหุนประสงค9จะจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"เกินสิทธิที่ไดรับจัดสรร
ผูถือหุนดังกล"าวจะตองแจง ความประสงค9ในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"เกินสิทธิในใบ
จองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม"ตามสิทธิ
1)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแก"ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส"วนการ
ถือหุนในรอบแรกในจำนวนมากกว"าหรือเท"ากับจำนวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อ
เกินกว"าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกล"าวใหแก"ผูถือหุนที่จองซื้อหุนเกิน
กว"าสิทธิตามสัดส"วนการถือหุนเดิมและไดชำระค"าจองซื้อหุนครบถวนตามจำนวน
ที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว"าสิทธิท้งั หมดทุกราย

2)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแก"ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส"วนการ
ถือหุนในรอบแรกในจำนวนนอยกว"าจำนวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกว"าสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกล"าวตามขั้นตอนดังต"อไปนี้
2.1)

2.2)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกล"าวโดยนำสัดส"วนการถือหุนเดิมของผู
ที่จองซื้อเกินกว"าสิทธิแต"ละรายมาคูณดวยจำนวนหุนที่เหลือ ผลลัพธ9จาก
การคำนวณจะเท"ากับจำนวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกว"าสิทธิแต"ละรายมีสิทธิ
ที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปZดเศษของหุนนั้นทิ้ง อย"างไร
ก็ตาม จำนวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะตองไม"เกินจำนวนหุนที่ผูถือหุน
แต"ละรายไดจองซื้อและชำระราคาค"าจองซื้อครบถวนแลว
ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ 2.1) บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุนที่เหลือดังกล"าวใหแก"ผูที่จองซื้อเกินกว"าสิทธิแต"ละราย ซึ่งยัง
ไดรับการจัดสรรไม"ครบตามสัดส"วนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกว"า
สิทธิ โดยนำสัดส"วนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกว"าสิทธิแต"ละราย
นั้นมาคูณดวยจำนวนหุนที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ9จากการคำนวณจะเท"ากับ
จำนวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกว"าสิทธิแต"ละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุนใหปZดเศษของหุนนั้นทิ้ง อย"างไรก็ตาม จำนวนหุนที่
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สารสนเทศ
ของ
หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม
เพื่อเสนอขายแกผถู ือหุนเดิม
(Preferential Public Offering: PPO)
ระยะเวลาจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย7แหงประเทศไทยเทานั้น)

บริษัท ราช กรุ<ป จำกัด (มหาชน)
คำเตือน: เอกสารฉบับนี้ และขอมูลที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ไมถือเป'นหรือเป'นสวนหนึ่งของคำเสนอขายหรือคำเชิญชวนใหซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย/ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแหงอื่นหรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งคำเสนอหรือคำเชิญชวนดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ หุนสามัญที่ออก
ใหมนี้ไมไดมีการจดทะเบียน และจะไมมีการจดทะเบียนภายใต กฎหมายวาด วยหลักทรัพย/ของประเทศสหรัฐอเมริกา ป7 1933 (U.S. Securities Act of
1933) (“U.S. Securities Act”) และไมอาจเสนอหรือขายในหรือเขาไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เวนแตจะไดรับยกเวนจากขอกำหนดการจดทะเบียน หรือ
เป'นธุรกรรมที่ไมอยูภายใตขอกำหนดการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ทั้งนี้ หุนสามัญที่ออกใหมน้จี ะไมมีการจดทะเบียนภายใตหรือเสนอขายตาม
กฎหมายหลักทรัพย/ที่ใชบังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอำนาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแหงอื่น หรือในที่แหงใด
นอกประเทศไทย ดังนั้น เวนแตจะไดรับยกเวนภายใตกฎหมายหลักทรัพย/ที่ใชบังคับที่เกี่ยวของ การเสนอขาย ขาย รับไป ใชสิทธิ สละสิทธิ ขายตอ สงมอบ
หรือจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมนี้ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมภายในหรือเขาไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแหงอื่น หรือในเขตอำนาจ
อื่นใดจะกระทำมิได หากการกระทำดังกลาวถือเป'นการฝCาฝDนกฎหมายที่เกี่ยวของของเขตอำนาจนัน้ หรือจะตองมีการจดทะเบียนเพื่อการดำเนินดังกลาวใน
เขตอำนาจนั้น และจะไมมีการเสนอขายหลักทรัพย/ตอประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารฉบับนี้มิได จัดทำขึ้น สำหรับการแจกจายไมวาโดยตรงหรื อโดยออม ในหรือ เข าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง อาณาเขต และเขตที่อยูใน
ครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา
ประเทศแอฟริกาใต ประเทศญี่ปุCน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะไดประกาศตอไป (หากมี) (เรียกรวมกันวา “อาณาเขตที่ถูก
จำกัด”) หรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการแจกจายดังกลาวอาจเป'นการฝCาฝDนกฎหมาย หรืออาจทำใหบริษัทฯ ตองมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพิ่มเติมจากหนาที่ทตี่ อง
ปฏิบัติภายใตกฎหมายไทย ขอมูลซึ่งอยูในเอกสารนี้อยูภายใตขอจำกัด และมิให เผยแพร ตีพิมพ/ หรือแจกจายไมวาโดยตรงหรือโดยออมและไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ในหรือเขาไปในหรือออกจากอาณาเขตที่ถูกจำกัด หรือเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการกระทำดังกลาวอาจถือวาเป'นการฝCาฝDนกฎหมายที่เกี่ยวของของ
เขตอำนาจนั้น หุนสามัญที่ออกใหมนี้ไมไดมีการจดทะเบียน และจะไมมีการจดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพย/ของเขตอำนาจดังกลาว
ขอมูลที่เผยแพรโดยบริษัทฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ของตลาดหลักทรัพย/แหงประเทศไทยในระบบ Electronic Company Information Disclosure
(ELCID) จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ใหถือเป'นสวนหนึ่งของสารสนเทศฉบับนี้
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คำนิยาม
คำนิยาม

ความหมาย

บริษัทฯ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ
โรงไฟฟ้าในประเทศ
เชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟ้า สหโคเจน (ชลบุรี)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่

โรงไฟฟ้า Independent Power Supply บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราช โคเจน
เนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคเจนเนอเรชั่น บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เน็กส์ซิฟ
ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี
ระยอง จำกัด

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ราช โคเจน
เนอเรชั่น (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคเจนเนอเรชั่น บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้ า ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก เบิ ก ไพร
โคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

โรงไฟฟ้ า ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก นวนคร
(ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้ า ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก ราชบุ รี
เวอลด์

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

โรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

พลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานชี ว มวลสงขลาไบโอ
แมส

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ซล่ า
เพาเวอร์ โคราช 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ซล่ า
เพาเวอร์ โคราช 4

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
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โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ซล่ า
เพาเวอร์ โคราช 7

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2

โรงไฟฟ้าพลังงานลมหัวยบง 2 บริษัท เค. อาร์. ทู จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3

โรงไฟฟ้าพลังงานลมหัวยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือรัฐออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau PT Medco Ratch Power Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
Paiton Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน PT Paiton Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย EDL-Gen

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย EDL-Generation Public Company

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
Ecowin (Thanh Phong)

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin (Thanh Phong) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
Nexif Energy Ben Tre

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Energy Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย
บริษัท เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1

โรงไฟฟ้าพลังน้ำอาชาฮาน-1
Fareast Renewable Development Pte. Limited ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ใน สปป.ลาว

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงการ Internet of Things

โครงการ Internet of Things บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด

โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

โครงการน้ำประปาแสนดิน

โครงการน้ำประปาแสนดิน Asia Water Company Limited ใน สปป.ลาว

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
จำกัด

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
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หน่วยงานอื่นๆ
ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฟน.

การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตลท.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

IOD

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

TSD

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศัพท์เทคนิค
IPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

PDP

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า

SPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

VSPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก
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สวนที่ 1 – ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม
1

วัน เดือน ปE และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนที่มีมติ
อนุมัตกิ ารจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป7 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

2

รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได มีการประชุมเมื่ อวันที่ 2 มีนาคม
2565 ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุ นประจำป7 2565 ของบริษัท ราช กรุTป
จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งได มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส/ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และขอกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีมติอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจำนวนไมเกิน 769,230,770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อ
ออกและเสนอขายใหแกผู ถือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ในการนี้ บริษัทฯ
สงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหรือจัดสรรหุ นสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุ น PPO นี้ให กับ
ผูถือหุนรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายนั้นจะทำใหหรืออาจทำให
บริษัทฯ มีหนาที่ตามกฎหมายตางประเทศ (“การเสนอขายหุน PPO”)
บริษัทฯ ไดกำหนดใหวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออก
ใหมในการเสนอขายหุน PPO (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อ
และชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศและแจงตอตลาด
หลักทรัพย/แหงประเทศไทยเมื่อวันที ่ 2 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ ในที่ประชุมสามัญ ผู ถือหุน
ประจำป7 2565 บริษัทฯ ไดกำหนดราคาเสนอขายตอหุนในเบื้องตนของหุนสามัญที่ออกใหมในการ
เสนอขายหุน PPO ที่หุนละ 37.75 บาท (โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายอีกไมเกิน
กวาร อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ประกาศไว ) ตามที่บ ริษัทฯ ได ประกาศและแจ งตอตลาด
หลักทรัพย/แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถือ
หุ นประจำป7 2565 บริษัทฯ ได กำหนดราคาเสนอขายสุดท ายที่ 34.48 บาทตอหุ น จำนวนหุนที่
เสนอขายสุดทายที่ 725,000,000 หุน และอัตราสวนการเสนอขายหุนสุดทายที่ 2 หุนสามัญเดิม
ต อ 1 หุ นสามั ญ ที ่ ออกใหม ในกรณีท ี ่ ม ีเ ศษของหุ นให ป ด เศษของหุ นนั ้นทิ ้ง ตามที ่ บ ริ ษัทฯ
ได ประกาศและแจ งตอตลาดหลักทรัพย/ แหง ประเทศไทยเมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย
รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรมีดังนี้
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ประเภทของหุนที่เสนอขาย

หุนสามัญ

ทุนจดทะเบียนกอนการเพิ่มทุน

14,500,000,000 บาท แบงเป'นหุนสามัญ
1,450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

ทุนชำระแลวกอนการเพิ่มทุน

14,500,000,000 บาท แบงเป'นหุนสามัญ
1,450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน 22,192,307,700 บาท แบงเป'นหุนสามัญ
2,219,230,770 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเสนอ 7,692,307,700 บาท แบงเป'นหุนสามัญ 769,230,770
ขายหุน PPO (กรณีที่มีการจองซื้อ หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
และจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมใน
การเสนอขายหุน PPO ทั้งจำนวน)
ทุนชำระแลวภายหลังการเพิ ่มทุ น 22,192,307,700 บาท แบงเป'นหุนสามัญ
(กรณีที่มีการจองซื้อและจัดสรรหุน 2,219,230,770 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สามัญที่ออกใหมในการเสนอขาย
หุน PPO ทั้งจำนวน)
จำนวนหุนสามัญที่ออกใหมในการ 725,000,000 หุน
เสนอขายหุน PPO ที่จัดสรร
ราคาเสนอขายตอหุน

34.48 บาทตอหุน

ราคาดังกลาวเป' นราคาที่ปรับลดลงจากราคาเสนอขาย
เบื้องตนที่ประกาศไวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (37.75
บาทต อ หุ น) โดยหัก ด วยสว นลดร อยละ 8.7 ของราคา
ที่ประกาศไว ตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป7 2565
อัตราสวนการเสนอขายหุน

2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหม

วิธีการจัดสรร

บริ ษ ั ท ฯ จะจั ด สรรหุ นสามั ญ ที ่ อ อกใหม จ ำนวน
725,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน โดยไมจัดสรรใหผูถือ
หุ นที่จะทำให บริษัทฯ มีหน าที่ตามกฎหมายตางประเทศ
ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหม
ในกรณี ที ่ ม ี เ ศษของหุ นให ป ด เศษของหุ นนั้ น ทิ ้ ง และ
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ผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเกินกวาสิทธิได
โดยใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมที่ไมไดรับการจองซื้อใน
การจัดสรรครั้งแรกที่เหลือใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิและชำระราคาคาจองซื้อหุนครบถวนแลวทุกราย โดย
การจัดสรรหุนที่เหลือใหเป'นไปตามสัดสวนการถือหุนเดิม
ของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้นทุกรอบไป
3

รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม
บริษั ทฯ จะจัดสรรหุ นสามั ญ ที่ อ อกใหม ให กั บ ผู ถือ หุ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัดส ว น
การถือหุนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1

กรณีที่ผูถือหุนจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร ผูถือหุนที่แสดง
ความประสงค/จองซื้อหุ นสามัญ ที่ออกใหมดังกลาวจะไดรับการจัดสรรหุ นสามัญที่ออกใหม ตาม
จำนวนที่จองซื้อทั้งจำนวน

3.2

กรณีที่ผู ถือหุ นประสงค/จะจองซื้อหุ นสามัญที่ออกใหมเกินสิ ทธิที่ไดรับจัดสรร ผู ถือหุ นดังกล าว
จะตองแจง ความประสงค/ในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเกินสิทธิในใบจองซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหมในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมตามสิทธิ
1)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
ในรอบแรกในจำนวนมากกวาหรือเทากับจำนวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิตามสัดสวน
การถือหุนเดิมและไดชำระคาจองซื้อหุนครบถวนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อ
เกินกวาสิทธิทั้งหมดทุกราย

2)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
ในรอบแรกในจำนวนนอยกวาจำนวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวโดยนำสัดสวนการถือหุนเดิมของผู ที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมาคูณดวยจำนวนหุนที่เหลือ ผลลัพธ/จากการคำนวณ
จะเทากับจำนวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุ นให ปดเศษของหุ นนั้นทิ้ง อยางไรก็ตาม จำนวนหุนที่จะ
ไดรับการจัดสรรจะตองไมเกินจำนวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชำระ
ราคาคาจองซื้อครบถวนแลว

2.2)

ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่
เหลือดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายซึ่งยังไดรับการจัดสรรไมครบ
ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผู ที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยนำสัดสวนการถือหุน
เดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้นมาคูณดวยจำนวนหุนที่คงเหลือนั้น
7
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ผลลัพธ/จากการคำนวณจะเทากับจำนวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมี
สิทธิที่จะได รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ นให ปดเศษของหุ นนั้นทิ้ง อยางไรก็
ตาม จำนวนหุ นที่จะได รับการจัดสรรจะต องไมเกินจำนวนหุ นที่ผู ถือหุ นแตละ
รายไดจองซื้อและชำระราคาคาจองซื้อครบถวนแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน
ให แกผู ที่จองซื้อเกิ นกวาสิทธิ ตามวิธีการในข อนี้จนกวาไมมี หุ นเหลือจากการ
จัดสรร
กรณี ก ารจองซื ้ อ หุ นสามัญ ที ่อ อกใหม ใ นการเสนอขายหุ น PPO นี ้ ส  ง ผลให ผู จองซื้ อ
รายใดถือหุนถึงหรือขามจุดที่กฎหมายกำหนดใหตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย/ทั้งหมดของบริษัทฯ
ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ/ที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหรือจัดสรรหุ นสามัญที่ออกใหมในการ
เสนอขายหุน PPO นี้ใหกับผูถือหุนรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนราย
นั้นจะทำใหหรืออาจทำใหบริษัทฯ มีหนาที่ตามกฎหมายตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาวาจะ
ไมมีการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ นสามัญ ที่ ออกใหม ในการเสนอขายหุ น PPO ให แกผู ถือหุ นใน
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต ประเทศญี่ปุC น
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได
พิจารณาวาจะไมมีการเสนอขาย หรือจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO ใหแก
ผู ถื อหุ นในประเทศใดเพิ ่ ม เติ ม บริษ ัท ฯ จะทำการประกาศผ า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย/แหงประเทศไทยตอไป
ในการนี้ มอบอำนาจให กรรมการผู จัด การใหญ และ/หรือ ให กรรมการผู จัดการใหญ
มอบอำนาจชวงใหบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เป'นผูมีอํานาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาว ซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง)
1)

การกำหนด แก ไข และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข องกับ การ
เสนอขายหุน PPO ซึ่งรวมไปถึง (แตไมจำกัดเพียง)
ก)

จำนวนหุนสามัญที่ออกใหมที่จะจัดสรรแกผูถือหุนเดิม

ข)

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการ
เสนอขายหุน PPO (Record Date)

ค)

การจะไม เสนอขายหรือจัดสรรหุ นสามัญที ่ออกใหม ในการเสนอขายหุ น PPO
นี้ใหกับผูถือหุนรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายนั้น
จะทำใหหรืออาจทำใหบริษัทฯ มีหนาที่ตามกฎหมายตางประเทศ

ง)

อัตราสวนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุน PPO (กลาวคือ อัตราสวนหุน
สามัญเดิมตอหุนสามัญที่ออกใหม)

จ)

การกำหนดราคาเสนอขายหุ น PPO การคำนวณราคาเสนอขายหุ น PPO
การกำหนดสวนลดใด ๆ ในการคำนวณดังกลาว และการปรับราคาเสนอขาย
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4

ฉ)

วิธีการจัดสรรหุนที่มีการจองซื้อเกินกวาสิทธิ

ช)

ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุนในการเสนอขายหุน PPO และ

ซ)

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุน PPO

2)

การเข าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสั ญ ญาต า ง ๆ ที่ เ กี ่ ย วข อง รวมทั้ ง
ดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมขางตน

3)

การลงนามในคำขออนุญาตและขอผอนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจั ดสรรหุ นสามั ญ ที ่ออกใหม ข างต น รวมทั้ง การจัด เตรียมการและการยื่นคำขอ
อนุญาตและขอผอนผัน รวมถึงเอกสาร รายงาน และหลักฐาน ตอหนวยงานผู มีอำนาจ
หรือ หน ว ยงานที่เกี ่ ยวข อง การจดทะเบีย นหุ นสามัญ ที่อ อกใหม เป' น หลัก ทรัพ ย/ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/ฯ และการดำเนินการอื่นใดอันจำเป'นสำหรับการจัดสรรหุน
สามัญที่ออกใหมขางตนตามที่เห็นสมควร

4)

การแตงตั้งและมอบอำนาจใหบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเป'นผูรับมอบอำนาจชวงใน
การดำเนินการตาง ๆ ขางตน

วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน
PPO (Record Date)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

5

กำหนดระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินคาหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน PPO
ระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

6

วัตถุประสงค7ของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อใชลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน
และที่อาจเกิดขึ ้น ในอนาคต ซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพี ยง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟV า ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การชำระหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อใชเป'นคาใช จายในการดำเนินงานทั่วไป
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

7

ประโยชน7ที่บริษัทฯ พึงจะไดจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอ
ขายหุน PPO

7.1

เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแกบริษัทฯ ตลอดจนชวยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนิน
ธุรกิจ
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7.2

เสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ และดำรงอัตราสวนทางการเงินของ
บริษัทฯ ใหเป'นไปตามขอกำหนดของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agencies)
และสรางความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่อง

7.3

ทำให บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะสงผลให การดำเนินงานของ
บริษัทฯ มีแนวโนมที่จะเติบโตไดในอนาคต

8

นโยบายเงินปTนผลและสิทธิในการรับเงินปTนผลของหุนสามัญที่ออกใหม

8.1

นโยบายเงินปTนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ ภายใต เงื่อนไข
เพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว
โดยขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป'นในการลงทุน เงื่อนไขและขอจำกัดตามที่
กำหนดไว ในสั ญ ญาเงิ น กู ยื ม และความเหมาะสมอื ่ น ๆ ในอนาคตของบริ ษ ั ท ฯ โดยเมื่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจำป7แลว จะตองนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
ตอที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษั ทฯ เว นแตเป'นการจายเงิ นปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดและใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป
ผู ที่ได รับ การจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดำเนินงานของ
บริษัทฯ เริ่มตั้งแตวันที่ไดรับการจดทะเบียนเป'นผูถือหุนของบริษัทฯ แลว โดยมีชื่อปรากฏเป'นผูถือ
หุนในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปน
ผลของบริ ษ ั ท ฯ ขึ้ น อยู  ก ั บ ผลการดำเนิ น งานและเป' น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ/ ต  า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ

8.2

อื่น ๆ
-ไมมี-

9

รายละเอียดอื่ น ใดที ่ จำเปXน สำหรับ ใช ประกอบการตัด สิน ใจลงทุน ในหุ น สามั ญ ที่อ อกใหม
ของบริษัทฯ

9.1

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับจำนวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของผู ถือหุน
เดิมแตละราย ในกรณีที่ผู ถือหุนเดิมทุกรายไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม จะไมมีผลกระทบตอ
ราคาหุนของบริษัทฯ แตในกรณีผูถือหุนเดิมทุกรายใชสิทธิตามที่มีอยูครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบ
ตอราคาของหุนของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตรารอยละ 7.45 โดยสามารถคำนวณผลกระทบไดดังนี้
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=
=
=

ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย
44.41 – 41.10
34.48
รอยละ 7.45

ราคาตลาดกอนเสนอขาย:
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย/ฯ 15 วันทำการติดตอกันกอน
วันประชุมสามัญผู ถือหุ นประจำป7 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (ระหวางวันที่ 31 มีนาคม
2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 คิดเป'นราคาเทากับ 44.41 บาทตอหุน)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=
=
=
9.2

(ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จำนวนหุนที่ชำระแลว) + (ราคาเสนอขาย x จำนวน
หุนที่เสนอขาย)
จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนที่เสนอขาย
(44.41x 1,450,000,000) + (34.48 x 725,000,000)
1,450,000,000 + 725,000,000
41.10 บาทตอหุน

ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวน
การถือหุ น ในกรณีที่ผู ถือหุ นเดิมทุกรายใช สิทธิจองซื้อหุ นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยูครบทั้งจำนวน
จะไมเกิดผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผถืู อหุนรายใดไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยูเลย
และผูถือหุนอื่นใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยูและ/หรือจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินกวาสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบตอสิทธิการออก
เสียงของผูถือหุนรายดังกลาว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงรอยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได
ดังนี้
=
=
=

จำนวนหุนที่เสนอขาย
จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนที่เสนอขาย
725,000,000
1,450,000,000 + 725,000,000
รอยละ 33.33
11
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9.3

ผลกระทบตอสวนแบงกำไร (Earnings per share dilution)
=

EPS กอนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS กอนเสนอขาย
5.36 – 3.57
5.36

=
=

รอยละ 33.33

โดย EPS กอนเสนอ
ขาย

=
=
=

โดย EPS หลังเสนอ
ขาย

=
=
=

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
จำนวนหุนที่ชำระแลว
7,772.0 ลานบาท
1,450,000,000
5.36 บาทตอหุน
กำไรสุทธิ (ลานบาท)
จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนที่เสนอขาย
7,772.0 ลานบาท
1,450,000,000 + 725,000,000
3.57 บาทตอหุน

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน/ที่ผูถือหุนจะไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนหรือกำไรตอหุน
ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ใหประโยชน/ตอผูถือหุนมากกวาผลกระทบตอสวนแบงกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุ นหรือกำไรตอหุ น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให
บริษัทฯ สามารถสงเสริมใหฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกรงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอยางตอเนื่อง เพื่อความคลองตัวในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ในอนาคต
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10

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม

10.1 เหตุผลและความจำเปXนของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีความจำเป'นที่จะต องดำเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในลักษณะขางตน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ไดรับจากการ
เสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไปใช เพื่ อวัตถุประสงค/ตามรายละเอีย ดที่กลาวมาในข อ 6.
ขางตน ทั้งนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังกลาวสามารถดำเนินการไดในระยะเวลาอัน
สั้นเมื่อเทียบกับการระดมทุนในลักษณะอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอขายหุ นที่ออกใหมตอ
ประชาชนเป'นการทั่วไป จึงสอดคลองกับวัตถุประสงค/ของการระดมทุน ทำใหบริษัทฯ ไดรับเงินทุน
ในระยะเวลาอันสั้น และ ลดความเสี่ยงของการระดมทุนในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนใน
ปจจุบัน
10.2 ความเปXนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
บริษัทฯ คาดวาจะสามารถดำเนิน การจัดสรรหุ นสามัญ เพิ ่มทุนให แกผู ถือหุ นเดิ มตาม
สัดสวนการถือหุน รวมทั้ง ไดรับเงินจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวภายในไมเกินเดือนมิถุนายน
2565 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวไปใชเพื่อวัตถุประสงค/ตามรายละเอียด
ที่กลาวมาในขอ 6. ขางตน
10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และโครงการที่จะ
ดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่ไดเงินจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชในการดำเนินการตามแผน
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว า การเพิ ่ ม ทุ น ของบริ ษ ั ท ฯ มี ค วามเหมาะสม
สมเหตุสมผล และเป'นไปเพื่อประโยชน/สูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุ นทั้งหมด เนื่องจากจะชวย
เสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ และสรางความมั่นคงทางการเงินเพื่อ
การเติบโตอยางตอเนื่อง และทำใหบริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะ
ส งผลให การดำเนิน งานของบริ ษ ัท ฯ มีแ นวโน มที่ จ ะเติบ โตได ในอนาคต โดยเห็นว าบริษ ัท ฯ
จะมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใชตามวัตถุประสงค/ของการใชเงินที่ระบุขางตน หากการระดมทุนผานการ
เพิ่มทุนนี้ประสบความสำเร็จ
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10.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใชเงินหรือ
โครงการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในลักษณะขางตนเป'น
การดำเนินการตามแผนการจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได
จากการเพิ่มทุนไปใชเพื่อวัตถุประสงค/ตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอ 6. ขางตน ซึ่งการดำเนินการ
ตามที่กลาวมานี้จะเป'นประโยชน/ตอบริษัทฯ และไมสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพิ่มทุนนี้ไม
ประสบความสำเร็ จ บริ ษ ั ท ฯ อาจมีค วามจำเป' น ต องจั ด หาเงิ น ทุ น จากแหล ง อื ่ น เพื ่ อ ใช ตาม
วัตถุประสงค/ขางตน ซึ่งอาจทำใหเกิดความลาชากวาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

14
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สวนที่ 2 – ขอมูลเบื้องตนของบริษัท ราช กรุ<ป จำกัด (มหาชน)
1

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท7
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต7
ทุนจดทะเบียนเดิม1
ทุนชำระแลวเดิม
หมายเหตุ:

บริษัท ราช กรุTป จำกัด (มหาชน)
72 ถนนงามวงศ/ ว าน ตำบลบางเขน อำเภอเมื อ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุ รี
11000 ประเทศไทย
02 794 9999
02 794 9998
0107543000031
www.ratch.co.th
14,500,000,000 บาท แบงเป'นหุนสามัญ 1,450,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
14,500,000,000 บาท แบงเป'นหุนสามัญ 1,450,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท

1ทุนจดทะเบีย นเดิ ม

กอนมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป7 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ จำนวนไมเกิน 769,230,770 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน PPO ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป7 2565
ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาว และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณห/สนธิเรื่องทุนจดทะเบีย น เพื่อให สอดคล องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้น แล ว ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจะเทากับ 22,192,307,700 บาท แบงเป'นหุนสามัญ 2,219,230,770 หุน มูลคาหุนละ
10 บาท
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูป แบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีวัตถุประสงค/เพื่อ เขา
ลงทุนถือหุนในบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสามารถจำแนกธุรกิจ
ในการลงทุนของบริษัทฯ ออกเป'น 4 ประเภท ไดแก ธุรกิจผลิตไฟฟVา ธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟVาและพลังงาน และธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการลงทุนของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

2.1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟBา
ธุรกิจผลิตไฟฟVาเป'นธุรกิจหลักที่สรางรายไดให แกองค/กร โดยบริษัทฯ ยังคงมี
ความมุงมั่นในการแสวงหาโอกาส การลงทุนในธุรกิจนี้ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงและ
มั่นคงที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตและสรางการเติบโตใหได 10,000 เมกะวัตต/ ภายใน
ป7 2568 โดยแบงออกเป'น 2 กลุมยอยได แก 1) กลุมโรงไฟฟVาเชื้อเพลิงหลัก 2) กลุม
โรงไฟฟVาพลังงานทดแทน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการ
ลงทุน รวมทั้งสิ้น 9,115.04 เมกะวัตต/ ประกอบดวย

17

สิ่งที่สงมาดวย 1

(ก)

โรงไฟฟBาที่ดำเนินการเชิงพาณิชย7แลว
ประเทศไทย
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
ผูผลิตไฟฟBาเอกชนรายใหญ (IPPs)
โรงไฟฟVาราชบุรี

3,645.00

โรงไฟฟVาราชบุรีเพาเวอร/

372.50

ผูผลิตไฟฟBาเอกชนรายเล็ก (SPPs)
โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กราชบุรีเวอลด/

93.60

โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กนวนคร

55.65

โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กนวนคร (สวนขยาย)

23.99

โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอ
เรชั่น

34.73

โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กราช โคเจนเนอเรชั่น

119.11

โรงไฟฟVาสหโคเจน (ชลบุรี)

109.14

โรงไฟฟBาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย/โซลาร/ตา

20.73

โรงไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย/โซลาเพาเวอร/ โคราช
3, 4 และ 7

8.64

โรงไฟฟVาพลังงานลมหวยบง 3

20.70

โรงไฟฟVาพลังงานลมหวยบง 2

20.70

โรงไฟฟVาพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอ แมส

3.96

โรงไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย/โดย BAFS

5.65

โรงไฟฟVาสหโคเจน กรีน

4.89

โรงไฟฟVาสหกรีน ฟอเรสท/

2.87

อิมแพค โซลาร/

6.43
รวม

4,548.29
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สปป. ลาว
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟVาพลังความรอนหงสา

751.20

โรงไฟฟBาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังงานทดแทนโดย EDL-Gen

185.64

โรงไฟฟVาพลังน้ำ-น้ำงึม 2

153.75

โรงไฟฟVาพลังน้ำ เซเป7ยน-เซน้ำนอย

102.50

รวม

1,193.09

เครือรัฐออสเตรเลีย
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟVา Townsville

234.00

โรงไฟฟVา Kemerton

315.20

โรงไฟฟBาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังงานลม Windy Hill

12.00

โรงไฟฟVาพลังงานลม Toora

21.00

โรงไฟฟVาพลังงานลม Starﬁsh Hill

33.00

โรงไฟฟVาพลังงานลม Mt Emerald

180.45

โรงไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย/

42.50

Collinsville Solar PV
โรงไฟฟVาพลังงานลม Yandin

149.94

โรงไฟฟVาพลังงานลม Collector

226.80

รวม

1,214.89
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังน้ำ อาซาฮาน-1

86.20

รวม

86.20

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟVาถานหิน Thang Long

136.71

รวม

136.71

ประเทศญี่ปุ_น
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟVาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังงานแสงอาทิตย/โดย BAFS

2.02

รวม

(ข)

2.02

โรงไฟฟBาที่อยูระหวางการพัฒนาและการกอสราง
ประเทศไทย
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟVาพลังความรอนรวมหินกอง

714.00

โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กเน็กส/ซิฟ ราช
เอ็นเนอร/จี ระยอง
โรงไฟฟVาผูผลิตไฟฟVารายเล็กราช โคเจนเนอเรชั่น
(สวนขยาย)
โรงไฟฟVา อาร/ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร/ยี่

45.08

รวม

31.19
12.48
802.75
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาเชื้อเพลิงหลัก
โรงไฟฟVาพลังความรอนรวม Riau

145.15

โรงไฟฟVาพลังความรอน Paiton Energy*

930.78

รวม

1,075.93

หมายเหตุ: * โรงไฟฟVาพลังงานความรอน Paiton Energy มีกำลังการผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต/ ไดแก โรงไฟฟVาแหงที่ 1
(P7/8) ประกอบดวยหนวยผลิตพลังงานไฟฟVาจำนวน 2 หนวย มีกำลังการผลิตหนวยละ 615 เมกะวัตต/ รวมกำลังการ
ผลิต 1,230 เมกะวัตต/ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟVากับการไฟฟVาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PLN) เป'นระยะเวลา 43 ป7 ตั้งแต
ป7 2542 - 2585 และโรงไฟฟVาแหงที่ 2 (P3) มีกำลังการผลิต 815 เมกะวัตต/ และมี สัญญาซื้อขายไฟฟVากับการไฟฟVา
สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย (PLN) ระยะเวลา 30 ป7 นั บตั้ งแต ป 7 2555 - 2585 ทั้ งนี้ สั ญญาซื ้อขายไฟฟV ากับ การไฟฟV า
สาธารณรัฐอินโดนีเขีย (PLN) ของโรงไฟฟVา ทัง้ 2 แหงยังคงเหลือระยะเวลา 21 ป7

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โรงไฟฟBา

กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุน (MW)

โรงไฟฟBาพลังงานทดแทน
โรงไฟฟVาพลังงานลม Ecowin (Thanh Phong)

15.16

โรงไฟฟVาพลังงานลม Nexif Ben Tre

40.00

รวม

55.16

2.1.2 ธุรกิจนอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟBา (Non-Power)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ เขาลงทุนในธุรกิจนอกเหนือธุรกิจผลิต
ไฟฟVา (Non-Power) ดังนี้
(ก)

ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ธุรกิจดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล
บริษัท สมาร/ท อินฟราเนท จำกัด

ใหบริการโครงขายสายใยแกวนำแสง

บริษัท ติงส/ ออน เน็ต จำกัด

ให บริ ก าร Internet of Things โดยใช เทคโนโลยี
ของ Sigfox
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ธุรกิจผลิตน้ำประปา
Asia Water Company Limited

ลงทุ น ในโครงการน้ ำ ประปาแสนดิ น ผลิ ต และ
จำหนา ยน้ ำ ประปาให รัฐวิส าหกิ จ น้ ำ ประปานคร
เวียงจันทน/ ใน สปป. ลาว

ธุรกิจระบบคมนาคม
บริษัท นอร/ทเทิร/น บางกอกโมโนเรล จำกัด

โครงการรถไฟฟVาสายสีชมพู (ชวงแคราย-มีนบุรี)

บริษัท อีสเทิร/น บางกอกโมโนเรล จำกัด

โครงการรถไฟฟVาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว-สำโรง)

บริษัท บีจีเอสอาร/ 6 จำกัด

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอินนครราชสีมา (M6)
บริษัท บีจีเอสอาร/ 81 จำกัด
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางใหญกาญจนบุรี (M81)
บริษัท บริก ารเชื้อเพลิง การบิน กรุง เทพฯ จำกัด บริษัทฯ เขาซื้อหุน BAFS ซึ่งดำเนินธุรกิจใหบริการ
("BAFS")
จัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในสนามบินและ
ให บริ ก ารขนสง น้ำมันภาคขนสงผานระบบทอสง
น้ำมัน

(ข)

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟBาและพลังงาน
ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ธุรกิจใหบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟBา
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร/วิส จำกัด

ให บริการงานเดิน เครื่องและบำรุงรัก ษาโรงไฟฟVา
ราชบุรีเพาเวอร/

ธุรกิจซอมชิ้นสวนเครื่องกังหันก<าซ
บริษัท อีแกท ไดมอนด/ เซอร/วิส จำกัด

ให บริ ก ารซอ มชิ ้น สว น Hot Gas Path Parts ของ
เครื่องกังหันกTาซ

ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด

ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงใหแกโรงไฟฟVาพลังงานชีว
มวลสงขลาไบโอแมส

Siphandone-RATCH LAO Company Limited

ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตและจำหนายเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแทง (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว

ธุรกิจเหมืองถานหิน
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

ดำเนินการเหมืองแรถานหินเพื่อเป'นเชื้อเพลิงใหแก
โรงไฟฟVาพลังงานความรอนหงสา
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ธุรกิจดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ7
บริษัท อินโนพาวเวอร/ จำกัด

(ค)

ร ว มจั ด ตั ้ ง บริ ษ ั ท เพื ่ อ ยกระดั บ งานวิ จ ั ย ด าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ/ภายในบริษัทในเครือของ
กลุม กฟผ.

ธุรกิจบริการสุขภาพ/บริการทางการแพทย7
ชื่อบริษัท

รายละเอียด

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปZตอล จำกัด (มหาชน)
("PRINC")
บริษัท บางกอก เซน อินเตอร/เนชันแนล (ลาว)
จำกัด ("BCIL")

2.2

บริ ษ ั ท ฯ เข าลงทุ น ใน PRINC ซึ ่ ง ดำเนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจบริการสุขภาพ
บริษัทยอยของบริษัทฯ ลงทุนในโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร/ อินเตอร/เนชันแนล เวียงจันทน/ ผาน BCIL

ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแขงขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
(ก)

ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ
แม วาประเทศไทยจะยังเผชิญ กับ การแพร ระบาดของไวรัสโควิด -19
ตอเนื่องจากป7 2563 ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความตองการ
ใชพลังงานภาพรวมลดลง อยางไรก็ดี ความตองการใชไฟฟVาภายในประเทศเริ่ม
กลับมาในระดับสูงกวาชวงเดียวกันของป7 2563 เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้น
ประกอบกับ การรณรงค/ให ทำงานที่บ าน (WFH) ทำให ภาคครัว เรือนมีการใช
เครื่องปรับอากาศ โดยความตองการใชไฟฟVาสูงสุด (Peak) ในระบบของ กฟผ.
ป7 2564 เกิ ดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น. อยูที่ 30,135.30
เมกะวั ต ต/ สู ง ขึ ้ น จากความต องการใช ไฟฟV า สู ง สุ ด ของป7 2563 เมื ่ อ วัน ที่
12 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น. อยูที่ 28,636.70 เมกะวัตต/
ความตองการใชไฟฟVาสูงสุด (Peak) ในระบบของ 3 การไฟฟVา ป7 2564
เกิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.49 น. อยูที่ 31,023 เมกะวัตต/ สูงขึ้น
จากความตองการใช ไฟฟVาสูงสุดของป7 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา
14.14 น. อยูที่ 30,342 เมกะวัตต/
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(ข)

ภาวะอุตสาหกรรมตางประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลีย
ออสเตรเลี ย เป' น โอกาสของตลาดพลั ง งานหมุ น เวี ย นยุ ค ใหม แ ละ
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่นาสนใจ โดยคาดวากำลังการผลิตไฟฟVาด วย
พลังงานสะอาดไมรวมพลังน้ำ จะเพิ่มเป'นร อยละ 30 ของพลังงานรวมภายใน
ป7 2573 นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีระบบตลาดซื้อขายไฟฟVาพลังงานหมุนเวียน
เสรี มีนโยบายลดการปลอยกTาซเรื อนกระจกเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย/ ที่
พัฒนาอยางรวดเร็ว รวมทั้งต นทุน การติดตั้งที่ต่ำทำให ภาคครัวเรือนสามารถ
เขาถึงไดงาย
สปป.ลาว
สปป.ลาว หรือ "แบตเตอรี่แหงเอเชีย" ตั้งเปVาเป'นผูนำการผลิตพลังงาน
สะอาดแหงอาเซียน โดยสปป.ลาวมีแหลงพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ ทั้งพลังน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย/ และพลังงานลม ปจจุบันรัฐตั้งเปVาหมายที่จะให ประเทศ
หลุดพนจากสถานะประเทศที่พัฒนาน อยที่สุด (Least Developed Country:
LDC) ในป7 2569 จึงจำเป'นตองเรงการลงทุนโดยมีนโยบายเปZดกวางใหเอกชน
ผูผลิตไฟฟVาอิสระ (IPP) รวมลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนจาก
ตางประเทศ กระแสไฟฟVาถือเป'นสินค าสงออกสำคัญลำดับที่สองของประเทศ
โดยสงออกใหแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตามกรอบความรวมมือ (MOU) การ
ซื้อขายไฟฟV า ได แก ไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต/ กัมพูช า จำนวน 6,000
เมกะวัตต/ เวียดนาม จำนวน 5,000 เมกะวัตต/ เมียนมา จำนวน 300 เมกะวัตต/
และมาเลเซีย จำนวน 300 เมกะวัตต/
ลาสุด กระทรวงพลังงานไทยไดขยายกรอบ MOU การซื้อขายไฟฟVาจาก
9,000 เมกะวัตต/ เป'น 10,500 เมกะวัตต/ ตามคำรองขอของรัฐบาล สปป.ลาว
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียตั้งเปVาหมายการเป'นกลางทางคาร/บอนในป7 2603 และเพิ่ม
สัดส ว นพลังงานหมุ นเวียนเป' นร อยละ 48 ในแผนกำลังการผลิ ต ไฟฟV า ของ
ประเทศ 2564 - 2573 ดังนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อตอบสนองแผน
ดังกลาว รัฐสภาอินโดนีเซียจึงไดผานกฎหมายวาดวยการสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลังงานความรอนใตพิภพ ทัง้ นี้ อินโดนีเซียมีความไดเปรียบจากที่ตั้งที่อยูบนเขต
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วงแหวนอัคคีในมหาสมุท รแปซิฟZ ก ซึ่งมี พลัง งานความร อนใต พิภ พที่ เชื่ อวา
สามารถนำมาใชผลิตไฟฟVาไดมากถึงรอยละ 40 ของปริมาณพลังงานความร อน
ใตพิภพที่จะนำมาใชไดในโลก แตปจจุบันพลังงานไฟฟVาที่ใชในประเทศสวนใหญ
มาจากแหลงอื่น เชน ถานหิน และ น้ำมันที่เป'นแหลงปลอยกTาซเรือนกระจกออก
สูชั้นบรรยากาศ
นอกจากพลังงานความร อนใต พื้นพิภพแล ว อิน โดนีเซียยังมีพลังงาน
แสงอาทิตย/และลมที่มีศักยภาพสูงในอาเซียน เนื่องจากภูมิประเทศที่เป'นเกาะ
กระจายตัวจึงเหมาะสมกับการจัดการพลังงานดวยไมโครกริดเพื่อลดการขนสง
เชื้อเพลิงและการลงทุนในระบบสง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอนแรงจากภาคการผลิตและภาค
การสงออกที่แข็งแกรง รัฐวางเปVาหมายพลังงานหมุนเวียนคิดเป'นรอยละ 25-30
ของการผลิตพลังงานทั้งหมดภายในป7 2588 จากปจจุบันที่กำลังการผลิตคิดเป'น
รอยละ 13 ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ เวียดนามยังสามารถดึงดูดเม็ด
เงินลงทุนจากตางประเทศไดอยางตอเนื่อง โดยในป7 2563 เวียดนามลงทุนใน
พลังงานแสงอาทิตย/และพลั งงานลม 7.4 พันล านดอลลาร/ ติดอันดับ 8 ของ
ประเทศที่มีการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนสูงของโลก
สาธารณรัฐฟxลิปปxนส7
เชื้อเพลิงหลักที่ใช ในการผลิตกระแสไฟฟVาของฟZลิปปZนส/ คือ เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ทั้งถานหิน กTาซธรรมชาติ และน้ำมัน ซึ่งคิดเป'นรอยละ 73.5 ของความ
ต องการใช พลั ง งานทั ้ง หมดของประเทศ อยา งไรก็ตาม รัฐ บาลฟZ ล ิป ปZ น ส/ มี
นโยบายสมดุลดานพลังงาน โดยพยายามลดการพึ่งพาถานหินแตไมสามารถใช
พลังงานสะอาดร อยละ 100 เพื่อคงต นทุนที่ ระดับต่ำ ไว ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ
รัฐ บาลฟZล ิป ปZ น ส/ ม ีน โยบายส งเสริ ม พลัง งานหมุน เวีย นแบบผสมผสานและ
เชื่อมตอแบบไมโครกริดถึงโครงขายไฟฟVาระดับประเทศภายในเกาะตาง ๆ โดย
ตั้งเปVาหมายพลังงานหมุนเวียนไวที่รอยละ 35 จากกำลังการผลิตทั้งหมด ภายใน
ป7 2573 และเป'นพลังงานลมไมต่ำกวา 2 กิกะวัตต/ โดยปจจุบัน ฟZลิป ปZนส/มี
แหลงพลังงานความรอนใต พิภพ 7 แหง ซึ่งจัดหาพลังงานใหประเทศไดร อยละ
12 โดยรัฐบาลมีแผนระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงาน ความรอนใตพิภพ
ใหถึงสองเทาภายในป7 2583
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สหพันธรัฐมาเลเซีย
รั ฐ ประกาศที ่จ ะให มาเลเซี ย มี ค วามเป' น กลางทางคาร/ บ อนภายใน
ป7 2593 และลดการปล อ ยกT า ซเรือ นกระจกลงร อยละ 43 ภายในป7 2573
โดยการสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยมาเลเซียพึ่งพาการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล เป' น หลั กในการผลิต กระแสไฟฟV า สั ด ส ว นรวมกั น สู ง ถึ ง ร อยละ 82
เนื่องจากมีแหลงพลังงานของตนเอง รัฐบาลพยายามผลักดันการผลิตไฟฟVาจาก
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยตั้งเปVาหมายสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟVาร อยละ 20 ในป7 2578 นอกจากนี้ มาเลเซีย ยังมีสินค าเกษตร
สำคัญ คือ ปาล/มน้ำมัน ซึ่งสามารถนำมาใชเป'นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟVา
ไดศักยภาพถึงประมาณ 1,340 ตัน ในป7 2573
2.2.2 การตลาดและการแขงขัน
ในอนาคตข างหน านี ้ การเปลี ่ ย นแปลงด านพลั ง งานจะพลิ ก โฉมอย า งรวดเร็ ว
อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร อนจากกTาซเรื อนกระจกเป'นตัวเรงสำคัญ ทิศทางการผลิตไฟฟVา ใน
อนาคตจึงจะเปลี่ยนแปลงไปสู การผลิต ไฟฟVาจากพลังงานหมุนเวี ยนแทนที่ พลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิล แตการเปลี่ยนผานดังกลาว จำเป'นตองอาศัยเวลาและปจจัยความพร อมในด านตาง ๆ
ประกอบ เนื่องจากข อจำกัดตาง ๆ ของพลังงานหมุนเวียนที่ยังไมมีความเสถียรของไฟฟVาที่จาย
ใหกับระบบ จึงจำเป'นตองมีโรงไฟฟVาหลัก หรือระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หรือโรงไฟฟVาพลัง
น้ำ มาชวยเสริมความมั่นคงของระบบ โดยในทุกภาคสวนตางตระหนักและเข าใจถึงทิศทางและ
ผลกระทบดังกลาว ตางมุงเน นในการเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อชวยลดการ
ปลอยกTาซ CO2 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัย
ที่ 26 (COP26) ซึ่งพลังงานของประเทศไทยเป'นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟBาของประเทศ (แผน PDP 2022)
แผน PDP 2022 มีหลักการจัดทำคือ กำหนดสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช ในการผลิตไฟฟVาให
สมดุลโดยไมพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เนนความมั่นคงของระบบ ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และสรางเสถียรภาพดานราคาคาไฟฟVาที่สะทอนตนทุนที่แทจริง ปจจุบันพฤติกรรม
ผูใชไฟฟVาเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ผูใชไฟฟVาภาคครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟVาใชไดเองจากพลังงาน
หมุนเวียน จึงเป'นทั้งผูผลิตและผูใชในเวลาเดียวกัน (Prosumer) ทำให ปริมาณการใชไฟฟVาของ
Prosumer ดังกลาวหายไปจากระบบผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ พรอมกับสรางความผันผวนในระบบจาก
การใช ไฟฟVาที่อยูนอกระบบ ดังนั้น การไฟฟVายังคงมีภาระลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟVาเพื่อเสริม
ความมั่นคง
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แผนยุทธศาสตร7พลังงาน
ปจจุบันกระทรวงพลังงานได ดำเนินการภายใตนโยบาย 4D+1E ซึ่งจะเป'นทิศทางของ
แผน PDP 2022 ตอไป โดยนโยบายดังกลาวประกอบดวย (1) Decarbonization การมีเปVาหมาย
ควบคุมอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มเกินกวา 2 องศาเซลเซียส ภายในป7 2593 (2) Decentralization
การผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย/โดยกระจายโรงไฟฟVาขนาดเล็กที่ใช พลังงานหมุนเวียนลงสู
ชุมชน (3) Deregulation ผอนคลายกฎระเบียบเพื่อสงสริมการผลิตพลังงานไฟฟVาด วยพลั งงาน
หมุนเวียน (4) Digitalization การกาวเขาสูยุคดิจิทัลทำใหอุตสาหกรรมไฟฟVาในอนาคตเปลี่ยนไป
และ (5) Electriﬁcation สนับสนุนการใชพลังงานในรูปแบบไฟฟVาเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากทิศทาง แนวโนม และการพัฒนา เทคโนโลยีดานดิจิทัล ปญญาประดิษฐ/ และ
พลังงาน อาทิ ระบบโครงขายไฟฟVาอัจฉริยะ (Smart Grid) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย/ระบบ
การกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต/ไฟฟVา ทำให เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
ของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู บริโภค บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการ
เปลี่ยนแปลงจากยุคพลังงานฟอสซิลสูยุคพลังงานหมุนเวียนและสถานการณ/การแขงขัน บริษัทฯ
จึงได พยายามแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุร กิจสาธารณูป โภคพื ้น ฐาน ธุ รกิ จ
เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการดำเนินงานและการลงทุน
ในดานพลังงานที่ดำเนินการเป'นหลักอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อเป'นการขยายฐานธุรกิจและเพิ่มพันธมิตรใน
การตอยอดทางธุรกิจตอไป
2.3

การจัดการผลิตภัณฑ7
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไฟฟVาคือเชื้อเพลิง กลาวคือ โรงไฟฟVาพลังความรอนจะใชกTาซ
ธรรมชาติเป'นเชื้อเพลิงหลักและจะใชน้ำมันเตาเป'นเชื้อเพลิงสำรอง โรงไฟฟVาพลังความรอนรวมจะ
ใชกTาซธรรมชาติเป'นเชื้อเพลิงหลักและใชน้ำมันดีเซลเป'นเชื้อเพลิงสำรอง นอกจากนี้ยังมีน้ำซึ่งมี
สวนสำคัญในกระบวนการผลิตดวยเชนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การบริหารจัดการเชื้อเพลิง
(ก)

ก<าซธรรมชาติ

โรงไฟฟVาพลังความร อนและโรงไฟฟVาพลังความร อนรวมใช กTาซธรรมชาติเป'น
เชื้อเพลิงหลัก โดยบริษัทฯ ไดทำสัญญาซื้อขายกTาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยตรง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 มีอายุสัญญา 25 ป7
ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะเป'นผูจัดหาและสงกTาซธรรมชาติ
ใหกับโรงไฟฟVาราชบุรีจากแหลงยาดานาและเยตากุน ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ใหเพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ
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ทั้ ง นี้ กฟผ. ได ทำสัญ ญาซื ้ อขายกT า ซธรรมชาติ ห ลั ก (Master Gas Sales
Agreement) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ซึ่งจะมีการ
ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณขั้นต่ำที่ กฟผ. จะต องรับ (Minimum Take Liability) กรณี
ที่บริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด ไมสามารถรับกTาซที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สงให
ครบตามปริมาณ ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายกTาซธรรมชาติหลัก
(ข)

น้ำมันเตา

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟVากับ กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด จะตองสำรอง
น้ำมันเตาซึ่งเป'นเชื้อเพลิงสำรองให เพียงพอสำหรับการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเป'น
เวลา 5 วัน โดย กฟผ. เป'นผู กอสราง ติดตั้ง และทดสอบระบบขนสงน้ำมันเตาบนถนน
เพชรเกษม หางจากโรงไฟฟVาราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซื้อขายทรัพย/สิน
โรงไฟฟVาพลังความรอน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ปจจุบันระบบขนสงน้ำมันเตาเพชร
เกษมไดกอสราง ติดตั้ง และทดสอบแลวเสร็จ และบริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด ไดเขา
ไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548
(ค)

น้ำมันดีเซล

โรงไฟฟVา พลัง ความร อนร วมจะใช น้ำ มันดีเซลเป'นเชื้อเพลิ งสำรอง ในกรณีที่
ปริมาณกTาซธรรมชาติมีไมเพียงพอ โดยบริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด จะต องสำรอง
น้ำมันดีเซลไวใหเพียงพอสำหรับใชในการดำเนินงาน โดยการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต
เป'นเวลา 3 วัน
โรงไฟฟV าราชบุร ี (มีโรงไฟฟV า 2 ประเภท คือ โรงไฟฟV าพลั งความร อน และ
โรงไฟฟVาพลังความรอนรวม) และโรงไฟฟVานวนคร ใชกTาซธรรมชาติเป'นเชื้อเพลิง สำหรับ
โรงไฟฟV าพลั งความร อนราชบุรี สามารถใช น้ำมัน เตาเป' นเชื้อ เพลิง สำรองได ขณะที่
โรงไฟฟVาพลังความรอนรวมราชบุรีใชน้ำมันดีเซลเป'นเชื้อเพลิงสำรอง ซึ่งเชื้อเพลิงสำรอง
ถูกนำมาใช ทดแทนกTาซธรรมชาติ เมื่อแหลงกTาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาหยุดซอมบำรุง ปริมาณการใช เชื้อเพลิงของโรงไฟฟVาจะแปรผันไปตามปริ มาณ
พลังงานไฟฟVาและชนิดของเชื้อเพลิงที่ศูนย/ควบคุมระบบกำลังไฟฟVาแหงชาติของ กฟผ.
สั่งการ ซึ่งเป'นการบริหารจัดการระบบไฟฟVาของทั้งประเทศใหมีความมั่นคง
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2.3.2 การบริหารจัดการแหลงน้ำ
โรงไฟฟVาราชบุรี ใชแมน้ำแมกลองเป'นแหลงน้ำ โดยมีสถานีสูบน้ำตั้งอยูที่ตำบล
ทาราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณน้ำในแมน้ำแมกลองถูกกำหนดโดยปริมาณน้ำ
ที่ปลอยจากเขื่อนแมกลอง ซึ่งในขณะเดียวกัน น้ำในเขื่อนแมกลองก็ไดรับน้ำจากเขื่อนที่
เหนือขึ้นไปอีก 3 แหง คือ เขื่ อนศรีนครินทร/ เขื่อนวชิ ราลงกรณ/ และเขื่อนทาทุ งนา
ซึ่งเขื่อนทั้ง 3 แหงอยูในความดูแลของ กฟผ.โดยตรง ในขณะที่เขื่อนแมกลองอยูในความ
ดูแลของกรมชลประทาน
โรงไฟฟVาจะสูบน้ำจากแมน้ำแมกลองไปเก็บยังอางเก็บน้ำภายในบริเวณโรงไฟฟVา
โดยในแนวทอสงน้ำ มีการจายคารอนสิทธิ์ในแนวเขตสายสงไฟฟVาและคาตอบแทนการ
ยินยอมใหจดภาระจำยอมเพื่อใชที่ดินในการวางทอสงน้ำเพื่อไมใหเกิดขอขัดแยงจากการ
ใชที่ดิน
2.4

การจำหนาย
ลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ คือ ผูรับซื้อไฟฟVาของโครงการโรงไฟฟVาของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้
ผูรับซื้อไฟฟVารายใหญของกลุมบริษัทฯ คือ การไฟฟVาฝCายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการ
ไฟฟVาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผานการเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟVาระยะยาว โดยในประเทศไทยนั้น
นอกจาก กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งเป'นผูรับซื้อไฟฟVารายใหญแลว กลุมบริษัทฯ ยังมีการจำหนายไฟฟVา
ใหกับลูกคาอื่น เชน ลูกคาอุตสาหกรรม กลุมนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยี แหงชาติ และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร/โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี ้ สำหรับ
โรงไฟฟVาที่อยูระหวางการพัฒนาและกอสราง ผูรับซื้อไฟฟVานอกเหนือจาก กฟผ. จะประกอบไป
ด วยลูกคาอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแหงชาติ และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร/เฉลิมพระเกียรติ
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีการจำหนายไฟฟVาจากโรงไฟฟVาในตางประเทศใหกับลูกคา
ตางประเทศ เชน สำหรับโรงไฟฟVาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำหนายใหกับ Inﬁgen Energy ซึ่งเป'นผู
ประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียนในเครือรัฐออสเตรเลีย และ ALDI Foods Pty Ltd. (บริษัท
ยอยของ ALDI ซึ่งเป'นบริษัทผูคาปลีกรายใหญในเครือรัฐออสเตรเลีย) รวมถึงยังมีการจำหนาย
ไฟฟVาใหแกตลาดกลางรับซื้อไฟฟVา (National Electricity Market) ในเครือรัฐออสเตรเลีย และ
สำหรับโรงไฟฟVาในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุมบริษัทฯ ไดมี
การเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟVาระยะยาวกับการไฟฟVาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการไฟฟVาแหง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามลำดับ

29

สิ่งที่สงมาดวย 1

2.5

ทรัพย7สินของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย/สินที่กลุมบริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้
2.5.1 บริษัท ราช กรุ<ป จำกัด (มหาชน)
รายการสินทรัพย7

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
295.99
197.81

1. ที่ดิน
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง
3. ครุภัณฑ/
3.1 อุปกรณ/ตกแตงสำนักงาน
3.2 อุปกรณ/สำนักงาน
3.3 ระบบคอมพิวเตอร/
3.4 อุปกรณ/อื่น
รวม

4.11
0.73
8.48
0.05
507.17

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช กรุTป จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
2. ไมรวมที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต มูลคาทรัพย/สิน ณ วันที่ซื้อจำนวน 305.39 ลานบาท มูลคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 305.39 ลานบาท

2.5.2 บริษัท ผลิตไฟฟBาราชบุรี จำกัด
รายการสินทรัพย7
1.ที่ดนิ
2. โรงไฟฟVา และเครื่อ งจั กรเครื่ อ งมื อในการผลิตและ
บำรุงรักษาโรงไฟฟVา
3. อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
4. ยานพาหนะ
5. ครุภัณฑ/
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
645.34
544.80
12.37
0.05
4.60
1,207.16

หมายเหตุ: 1.สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด
2. ที่ดิน ลดลงจากป7 2563 มูลคา 103.30 ลานบาท เนื่องจากจัดประเภทเป'นอสังหาริมทรัพย/เพื่อการลงทุน
3. ไมรวมที่ดินสำหรับโครงกรพัฒนาในอนาคต มูลคา 63.71 ลานบาท และไมรวมอสังหาริมทรัพย/เพื่อการลงทุน มูลคา
110.83 ลานบาท

2.5.3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
ไมมีรายการสินทรัพย/
หมายเหตุ: ไมรวมที่ดินสำหรับโครงการพัฒนในอนาคต มูลคาทรัพย/สิน ณ วันที่ซื้อจำนวน 3.82 ลานบาท มูลคาคงเหลือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564 จำนวน 3.82 ลานบาท
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2.5.4 บริษัท ราช-ลาว เซอร7วิส จำกัด
รายการสินทรัพย7
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
2. ครุภัณฑ/
2.1 อุปกรณ/ตกแตงสำนักงาน
2.2 อุปกรณ/สำนักงาน
2.3 ระบบคอมพิวเตอร/
3. สินทรัพย/ระหวางกอสรางและติดตั้ง
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
0.06
0.09
0.30
0.29
1.08
1.82

หมายเหตุ: สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช-ลาว เซอร/วิส จำกัด ทั้งหมด

2.5.5 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร7ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทยอย
รายการสินทรัพย7
1. ที่ดิน
2. โรงไฟฟVา และเครื่อ งจั กรเครื่ อ งมื อในการผลิตและ
บำรุงรักษา
3. อาคารและสิ่งปลูกสราง
4. ครุภัณฑ/
4.1 ระบบคอมพิวเตอร/
5. สินทรัพย/ระหวางกอสรางและติดตั้ง
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
213.65
23,023.54
172.92
0.71
136.86
23,547.68

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร/ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทยอย
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร/ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทยอย ไดจดจำนองที่ดิน อาคาร
และโรงไฟฟVา และจดจำนำอุปกรณ/ของโรงไฟฟVา 5 โครงการ มูลคาสุทธิตามบัญชีจำนวน 1,011.36 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย (เทียบเทา 23,275.58 ลานบาท) เพื่อเป'นหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.5.6 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
รายการสินทรัพย7
1. ที่ดิน
2. โรงไฟฟVา และเครื่อ งจั กรเครื่ อ งมื อในการผลิตและ
บำรุงรักษา
3. อาคารและสิ่งปลูกสราง
4. เครื่องตกแตงติดตั้ง
5. สินทรัพย/ระหวางกอสรางและติดตั้ง
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
502.04
4,103.67
2.58
0.88
1,069.91
5,679.08

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ไดจดจำนองที่ดินทั้งหมดและเครื่องจักรบางสวน เพื่อ
เป'นหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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2.5.7 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
รายการสินทรัพย7
1. ที่ดิน
2. โรงไฟฟVา และเครื่อ งจัก รเครื่ องมือ ในการผลิ ต และ
บำรุงรักษา
3. อาคารและสิ่งปลูกสราง
4. เครื่องตกแตงติดตั้ง
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย/ระหวางกอสรางและติดตั้ง
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
616.33
4,198.55
159.11
8.25
3.34
295.51
5,281.09

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สหกรีน ฟอเรสท/ จำกัด (บริษัทยอย) ไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดินดังกลาวและจำนองเครื่องจักรมูลคาสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 370 ลานบาท เพื่อเป'นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง

2.5.8 Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
รายการสินทรัพย7
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
2. ยานพาหนะ
3. เครื่องตกแตงติดตั้ง
รวม

มูลคาคงเหลือสุทธิ (ลานบาท)
0.04
0.74
2.86
3.64

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย/ตามที่แสดงขางตนเป'นกรรมสิทธิ์ของ Fareast Renewable Development Pte. Ltd.

2.5.9 เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคา และบริษัทรวม
(ก)

บริษัทยอย
หนวย:ลานบาท
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

1. บริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด
x
ถื อ หุ น 40% ในบริ ษ ั ท ผลิ ต
ไฟฟVานวนคร จำกัด ซึ่งเป'นการ
รวมคา
x
ถือหุน 40% ในบริษัท ราชบุรี
เวอลด/ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ซึ่งเป'นการรวมคา

ผลิตและจำหนาย
พลังงานไฟฟVาและ
ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา

21,900.00

99.99%

21,900.00
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา

420.20

99.99%

420.20

ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา

640.00

99.99%

640.00

x

ถือหุน 35% ในบริษัท เบิกไพร
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป'น
การรวมคา
2. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ/ จำกัด
x
ถือหุ น 25% ในบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร/ จำกัด ซึ่งเป'นการรวม
คา
3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
x
ถือหุน 99.99% ในบริษัท อาร/
อี โซลาร/ 1 จำกัด ซึ่งเป'นบริษัท
ยอย
x
ถื อ หุ น 99.99% ในบริ ษ ั ท ซี
เอ็น ไบโอแมส จำกัด ซึ่ ง เป'น
บริษัทยอย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้น
ในป7 2564)
x
ถือหุน 99.99% ในบริษัท แอล
พี ไบโอแมส จำกั ด ซึ ่ ง เป' น
บริษัทยอย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้น
ในป7 2564)
x
ถือหุ น 99.99% ในบริษัท พีบี
ไบโอแมส จำกัด ซึ่งเป'นบริษัท
ยอย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในป7
2564)
x
ถือหุ น 49% ในบริษัท โซลาร/
ตา จำกัด ซึ่งเป'นการรวมคา
x
ถื อ หุ น 40% ในบริ ษ ั ท โซล า
เพาเวอร/ (โคราช 3) จำกัด ซึ่ง
เป'นบริษัทรวม
x
ถื อ หุ น 40% ในบริ ษ ั ท โซล า
เพาเวอร/ (โคราช 4) จำกัด ซึ่ง
เป'นบริษัทรวม
x
ถื อ หุ น 40% ในบริ ษ ั ท โซล า
เพาเวอร/ (โคราช 7) จำกัด ซึ่ง
เป'นบริษัทรวม
x
ถือหุ น 40% ในบริษัท สงขลา
ไบโอ แมส จำกัด ซึ ่งเป'นการ
รวมคา

33

สิ่งที่สงมาดวย 1

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

บริการเดินเครื่อง
และบำรุงรักษา
โรงไฟฟVาและลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟVาและ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา

144,875.00
ลานกีบ

99.99%

336.86

32,650.00

99.99%

27,130.00

x

ถือหุน 40% ในบริษัท
สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่ง
เป'นการรวมคา
4. บริษัท ราช-ลาว เซอร/วิส จำกัด
x
ถือ หุ น 40% ในบริ ษัท เอเชีย
น้ำ ประปา จำกัด ซึ่งเป'นการ
รวมคา
x
ถือหุน 25% ใน
SIPHANDONE-RATCH LAO
CO., LTD. ซึ่งเป'นการรวมคา
5. บริษัท อาร/เอช อินเตอร/เนชั่นแนล
คอร/ปอเรชั่น จำกัด
x
ถือหุน 100% ใน บริษัท อาร/
เอช อินเตอร/ เนชั่นแนล
(มอริเชียส) คอร/ปอเรชั่น
จำกัด ซึ่งเป'นบริษัทยอย
โดยบริ ษ ั ท อาร/ เอช อิ นเตอร/
เนชั ่ น แนล (มอริ เชี ย ส) คอร/
ปอเรชั่น จำกัด ถื อหุ น 100%
ในบริษัท อาร/เอช อินเตอร/เนชั่น
แนล (สิ งคโปร/ ) คอร/ ปอเรชั่ น
จำกัด ซึ่งเป'นบริษัทยอย
โดยบริ ษ ัท อาร/เอช อินเตอร/
เนชั ่ น แนล (สิ ง คโปร/ ) คอร/
ปอเรชั่น จำกัด
o ถื อ หุ น 100% ในบริ ษั ท
ร า ช - อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
คอร/ปอเรชั่น จำกัด และ
บริษัทยอยซึ่งเป'น บริ ษัท
ยอย
o ถื อ หุ น 100% ในบริ ษั ท
ราช ไซน า พาวเวอร/
จำกัด ซึ่งเป'นบริษัทยอย
o ถือหุน 90% ใน Fareast
Renewable
Development Pte.
Ltd. ซึ่งเป'นบริษัทยอย
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

บริการเดินเครื่อง
และบำรุงรักษา
โรงไฟฟVา
ผลิตและจำหนาย
พลังงานไฟฟVาและ
ไอน้ำ

10.00

99.99%

2.50

หุนสามัญ
479.34
หุนบุริมสิทธิ
1,170.66
1,163.70

99.97%

1,866.05

51.00%

3,412.54

o

ถื อ หุ น 40% ในบริ ษั ท
ไฟฟVาหงสา จำกัด ซึ่งเป'น
การรวมคา
o ถือหุน 37.50% ในบริษัท
พูไฟมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป'น
การรวมคา
o ถือหุน 49% ในบริษัท PT
Medco Ratch Power
Riau ซึ่งเป'นการรวมคา
o ถือหุน 63.8% ใน
RATCH & AIDC Wind
Energy Pte. Ltd. ซึ่ง
เป'นการรวมคา
o ถือหุน 49% ในบริษัท
An Binh Energy and
Infrastructure Fund
ซึ่งเป'นการรวมคา
o ถื อ หุ น 50% ใน Nexif
Energy Bt Pte. Ltd. ซึ่ ง
เป'นการรวมคา
6. บริษัท ราช โอแอนด/เอ็ม จำกัด

7. บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

8. บริษ ั ท สหโคเจน (ชลบุ ร ี) จำกั ด
(มหาชน)
x
ถือหุ น 99.99% ในบริษัท สห
โคเจน กรี น จำกั ด ซึ ่ ง เป' น
บริษัทยอย
x
ถือหุ น 75% ในบริ ษัท สหกรี น
ฟอเรสท/ จำกัด ซึ่งเป'นบริษัทยอย
x
ถือหุน 21% ในบริษัท อิมแพค
โซลาร/ จำกัด ซึ่งเป'นบริษัทรวม
รวม

ผลิตและจำหนาย
พลังงานไฟฟVาและ
ไอน้ำ

55,708.15
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(ข)

การรวมคา และบริษัทรวม
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

1. บริษัท เซาท/อีสท/ เอเชียเอนเนอร/จี
จำกัด
2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร/วิส
จำกัด
3. บริ ษ ั ท ไฟฟV า เซเป7 ย น-เซน้ำ น อย
จำกัด
4. บริษัท เฟZร/ส โคราช วินด/ จำกัด
5. บริษัท เค อาร/ ทู จำกัด
6. บริษัท สมาร/ท อินฟราเนท จำกัด

7. บริษัท ติงส/ ออน เน็ต จำกัด

8. บริ ษ ั ท หิ น กองเพาเวอร/ โ ฮลดิ้ ง
จำกัด
9. บริษัท อาร/ อี เอ็น โคราช เอนเนอร/ยี่
จำกัด
10. NEXIF RATCH
SINGAPORE PTE. LTD.

ENERGY

11. บริ ษ ั ท นอร/ทเทิ ร / น บางกอกโม
โนเรล จำกัด

ทุนจด
ทะเบียน

ลงทุนในธุรกิจ
6,606.75
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา
บริการเดินเครื่อง
20.00
และบำรุงรักษา
โรงไฟฟVา
ผลิตและจำหนาย
306.00 ลาน
พลังงานไฟฟVา
เหรียญสหรัฐฯ
ผลิตและจำหนาย
1,996.02
พลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนาย
1,827.00
พลังงานไฟฟVา
ลงทุนติดตั้งและ
550.00
ใหบริการเชิง
พาณิชย/โครงขายใย
แกวนำแสงใน
ประเทศ
ลงทุนติดตั้งโครงขาย
133.00
โทรคมนาคมเพื่อให
บริการเชิงพาณิชย/
Internet of Things
(IoT) ในประเทศ
ลงทุนในธุรกิจ
3,652.00
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟVา
ผลิตและจำหนาย
300.00
พลังงานไฟฟVาและ
ไอน้ำ
ลงทุนในธุรกิจ
34.67 ลาน
เกี่ยวกับพลังงาน เหรียญสหรัฐฯ
ไฟฟVา
ธุรกิจระบบขนสง
14,400.00
มวลชน
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สัดสวนเงิน
ลงทุน

หนวย:ลานบาท
ตนทุนเงิน
ลงทุน

33.33%

2,202.25

50.00%

10.00

25.00%

2,523.73

20.00%

399.20

20.00%

365.40

51.00%

280.50

35.00%

180.02

51.00%

467.77

40.00%

120.0

49.00%

984.81

10.00%

1,440.00

สิ่งที่สงมาดวย 1

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

12. บริษัท อีสเทิร/น บางกอกโมโนเรล ธุรกิจระบบขนสง
จำกัด
มวลชน
13. บริ ษ ั ท บริ ก ารเชื ้ อ เพลิ ง การบิ น ใหบริการเติมน้ำมัน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เชื้อเพลิงอากาศยาน
14. บริษัท อินโนพาวเวอร/ จำกัด
ลงทุนในดาน
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ/เชิง
พาณิชย/ รวมทั้ง
ธุรกิจพลังงานใน
อนาคต
รวม

(ค)

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

14,400.00

10.00%

1,440.00

637.50

15.53%

2,712.14

600

30.00%

45.00

13,170.82

บริษัทอื่น
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

1.บริ ษ ั ท อี แ กท ไดมอนด/ เซอร/ วิ ส ใหบริการงานซอม
จำกัด
อุปกรณ/เครื่องกังหัน
กTาซของระบบผลิต
ไฟฟVา
2. บริษัท บีจีเอสอาร/ 6 จำกัด
รวมลงทุนกับ
หนวยงานของรัฐ
เพื่อออกแบบ
กอสรางและ
บำรุงรักษางานโยธา
และงานระบบดาน
เก็บคาผานทางของ
โครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
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ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

หนวย:ลานบาท
ตนทุนเงิน
ลงทุน

623.00

10.00%

62.30

1,000

10.00%

100.00

สิ่งที่สงมาดวย 1

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

3. บริษัท บีจีเอสอาร/ 81 จำกัด

รวมลงทุนกับ
หนวยงานของรัฐ
เพื่อออกแบบ
กอสรางและ
บำรุงรักษางานโยธา
และงานระบบดาน
เก็บคาผานทางของ
โครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
4. บริษัท พริ้นชิเพิล แคปZตอล จำกัด ธุรกิจโรงพยาบาล
(มหาชน)
รวม

3

โครงสรางถือหุนและการจัดการของบริษทั ฯ

3.1

ผูถือหุนรายใหญ

ทุนจด
ทะเบียน

สัดสวนเงิน
ลงทุน

ตนทุนเงิน
ลงทุน

850

10.00%

85.00

3,808.57

10.00%

1,557.71
1,805.01

กลุ มผู ถือ หุ นที่ ถ ื อ หุ นสู งสุด 10 รายแรก ที่ม ีชื ่ อปรากฏตามทะเบีย นบั ญ ชี ผ ู ถื อ หุ น
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผูถือหุนใหญ
การไฟฟVาฝCายผลิตแหงประเทศไทย/2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร/ จำกัด/3
สำนักงานประกันสังคม
สหกรณ/ อ อมทรั พ ย/ ก ารไฟฟV า ฝC า ยผลิ ต แห ง
ประเทศไทย จำกัด
นายมิน เธียรวร
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
LIMITED
นายประทีป ตั้งมติธรรม
STATE STREET EUROPE LIMITED
บริษ ั ท ศุ ภ าลั ย พรอพเพอร/ ตี ้ แมเนจเม นท/
จำกัด
สหกรณ/ อ อมทรั พ ย/ ก ารไฟฟV า ฝC า ยผลิ ต แห ง
ประเทศไทย จำกัด ( Alpha-1 )
รวมจำนวนหุนของผูถือหุนใหญ
รวมจำนวนหุนของผูถือหุนอื่น ๆ
รวมจำนวนหุนทั้งสิ้น
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จำนวน (หุน)
652,500,000
88,492,586
67,913,700
62,263,600

รอยละ
45.00
6.10
4.68
4.29

20,300,000
18,026,681

1.40
1.24

16,151,600
14,438,384
7,416,600

1.11
1.00
0.51

6,842,200

0.47

954,345,351
495,654,649
1,450,000,000

65.82
34.18
100.00
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หมายเหตุ: /1 รายชื่อผู ถือหุ น ณ วันที่ 18 มีน าคม 2565 ซึ่งรวบรวมโดยบริษัท ศูน ย/รับฝากหลั กทรัพย/ (ประเทศไทย) จำกัด
(นายทะเบียนหลักทรัพย/ของบริษัทฯ)
/2 การไฟฟVาฝCายผลิตแหงประเทศไทย เป'นองค/กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาและธุรกิ จอื่น รวมถึง
ลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกลาว และเป'นผู ถือหุ นใหญข องบริษัทฯ มี ผู แทนมาเป'นกรรมการบริษัทฯ
จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน
/3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร/ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน/ที่เกิดจากหลักทรัพย/อางอิงไทย
(Non-Voting Depository Receipt: NVDR) โดยมีรายละเอียดตามหัวข อทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว ทั้งนี้ผู
ถือหุนที่ถือหุนผานบริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร/ จำกัด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป'นดังนี้
ลำดับที่
1

ผูถือหุนใหญ
จำนวน (หุน)
รอยละ
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
20,593,668
1.42
LIMITED
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
14,159,265
0.98
13,984,100
0.96
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
5,131,250
0.35
3,896,500
0.27
5
GIC PRIVATE LIMITED
3,488,370
0.24
6
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
2,050,653
0.14
7
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1,621,400
0.11
8
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
1,321,873
0.09
9
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
LENDING THAILAND CL AC
1,136,100
0.08
10
HSBC BANK PLC - ABU DHABI
INVESTMENT AUTHORITY RE INSEA
รวมจำนวนหุนของผูถือหุนใหญ
67,383,179
4.64
รวมจำนวนหุนของผูถือหุนอื่น ๆ
21,109,407
1.46
รวมจำนวนหุนที่ถือผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร7 จำกัด
88,492,586
6.10
หมายเหตุ: อางอิงจากขอมูลที่แสดงบนเว็บไซต/ของตลาดหลักทรัพย/แหงประเทศไทย
(https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=RATCH-R&language=th&country=TH)

3.2

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 12 ทาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายบุญญนิตย/ วงศ/รักมิตร

ตำแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ (กรรมการผูแทน กฟผ. / กรรมการที่
มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (กรรมการผูแทน กฟผ.)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (กรรมการผูแทน กฟผ./
กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

2. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
3. นายภานุวัฒน/ ตริยางกูรศรี
4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
5. นายบุญสง เกิดกลาง
6. นายสมบูรณ/ หนอแกว
7. นายเกรียงไกร รักษ/กุลชน
8. นายสุธน บุญประสงค/
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คณะกรรมการบริษัทฯ
9.นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
10. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน

ตำแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ (กรรมการผูแทน กฟผ.)
กรรมการ (กรรมการผูแทน กฟผ./
กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
(กรรมการผูแทน กฟผ./กรรมการที่เป'นผูบริหาร/
กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

11. นายรัตนชัย นามวงศ/
12. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

3.3

ผูบริหารบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ทาน ดังนี้
ผูบริหาร
1. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
2. นายสาครินทร/ ตังคะวชิรานนท/
3. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ
4. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข
5. นางวดีรัตน/ เจริญคุปต/

ตำแหนงในบริษัทฯ
กรรมการผูจัดการใหญ (ผูบริหารสูงสุด)
รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาโครงการ
รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย/
รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน
(ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารองค/กร
ผูอำนวยการฝCายอาวุโส ฝCายประมวลบัญชี
(ผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)
ผูอำนวยการฝCายวางแผนและบริหารการเงิน
ผูอำนวยการฝCายกำกับและวิเคราะห/บัญชี
ผูอำนวยการฝCายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท

6. นายนวพล ดิษเสถียร
7. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน/
8. นางสาวภวิกา สมานรัตน/
9. นางสาวฐิติพร คมศาสตรา
10. นางสาวพุทธชาด สมิตเมฆ

หมายเหตุ: ผูบริหารลำดับที่ 1-5 และ 7-10 คือ ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนดนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย/

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได แตงตั้ งผู บริหารรายใหม เพื่อดำรงตำแหนงแทนผู บริหารที่จะ
เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เป'นตนไป ดังนี้
ผูบริหาร

ตำแหนงในบริษัทฯ
รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย/
(แทนนายนิมิตร เล็กเจริญสุข ที่เกษียณอายุ)
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงิน
(ผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

1. นายธนะ บุญญสิริกูล
2. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน/

หมายเหตุ: ผูบริหารลำดับที่ 1-2 คือ ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย การกำหนดนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย/
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4

ประวัติการเพิ่มทุนและการจายเงินปTนผลในระยะ 3 ปEที่ผานมา

4.1

ประวัติการเพิ่มทุน
-ไมมี-

4.2

ประวัติการจายเงินปTนผล
ในชวงระยะเวลา 3 ป7ที่ผานมา บริษัทฯ มีประวัติการจายเงินปนผลดังนี้
2562
4.11
2.40
1.15
1.25
58.36

กำไรตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท)
เงินปนผลสุทธิจากระหวางกาล (บาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไร (รอยละ)

2563
4.34
2.40
1.15
1.25
55.36

2564
5.36
2.50
1.15
1.35
46.64

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป7 2564 (งวดเดือนมกราคม มิถุนายน 2564) ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.15 บาทแลว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลสำหรับผล
ประกอบการงวด 6 เดือนหลังของป7 2564 (งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564) ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.35 บาทแลวเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
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5

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.97
99.99
51
51
51
51
100

บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ/ จำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
บริษัท อาร/เอช อินเตอร/เนชั่นแนล คอร/ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ราช โอแอนด/เอ็ม จำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร/วิส จำกัด

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท อาร/อี โซลาร/ 1 จำกัด
บริษัท สมาร/ท อินฟราเนท จำกัด

บริษัท หินกองเพาเวอร/โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท หินกองเพาเวอร/ จำกัด
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร/เอช อินเตอร/เนชั่นแนล (มอริเชียส)
คอร/ปอเรชั่น จำกัด

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางออม (%)

บริษัทยอย
บริษัท ผลิตไฟฟVาราชบุรี จำกัด

ชื่อบริษัท
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ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ลงทุนติดตั้งและใหบริการเซิงพาณิชย/
โครงขายใยแกวนำแสงในประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาใน
ตางประเทศ

ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟVา
บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟVา
และลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟVาและ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ

ประเภทกิจการ

บริษัทยอย บริษัทในเครือ และบริษัทรวมทุน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

3,652
3,624
1,163.70
833.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ

479.34 (หุนสามัญ)
1,170.66 (หุนบุริมสิทธิ)
100
550

420.20
640.00
32,650
10
144,875 ลานกีบ

21,900

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

917.20
909
1,163.70
833.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ

479.34 (หุนสามัญ)
1,170.66 (หุนบุริมสิทธิ)
25
550

420.20
640.00
27,130
2.5
104,273.42 ลานกีบ

21,900

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)
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100
100
63.80
51.04
90
47.89
70
99.99
75

50
33.33
25

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร/ปอเรชั่น จำกัด

RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.

Ecowin Energy Corporation
Fareast Renewable Development Pte. Ltd.

PT Bajradaya Sentranusa
Yandin WF Holdings Pty Limited

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท/ จำกัด

บริษัทในเครือ และบริษัทรวมทุน
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร/วิส จำกัด
บริษัท เซาท/อีสท/ เอเชีย เอนเนอร/จี จำกัด
บริษัท ไฟฟVา เซเป7ยน - เซน้ำนอย จำกัด

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางออม (%)
100

บริษัท อาร/เอช อินเตอร/เนชั่นแนล (สิงคโปร/)
คอร/ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท RATCH China Power Limited

ชื่อบริษัท
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บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายพลังงาน
ไฟฟVาและไอน้ำ
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายพลังงาน
ไฟฟVา

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาใน
ตางประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ในตางประเทศ
พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟVาและลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาใน
ตางประเทศ
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาใน
ตางประเทศ
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา

ประเภทกิจการ

20
6,606.75
306 ลานเหรียญสหรัฐฯ

190.00

1,520.00

135.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ
120.62 ลานเหรียญออสเตรเลีย

0.289 ลานลานดอง
87.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ

10.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ

839.81 ลานเหรียญออสเตรเลีย

12,000 เหรียญสหรัฐฯ

832.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

20
6,606.75
306 ลานเหรียญสหรัฐฯ

190.00

135.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ
120.62 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย
1,520.00

0.289 ลานลานดอง
87.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ

839.81 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย
10.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ

12,000 เหรียญสหรัฐฯ

832.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)
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49
40
30
40
40
35
49
40
40
25
49
40
37.50
49
50
40

บริษัท ราชบุรีเวอลด/ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟVา นวนคร จำกัด
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท โซลาร/ตา จำกัด
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร/ จำกัด
PT Medco Ratch Power Riau
บริษัท ไฟฟVา หงสา จำกัด
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
An Binh Energy and Infrastructure Fund

Nexif Energy Bt Pte. Ltd.

บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางออม (%)
35

NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.
บริษัท อาร/ อี เอ็น โคราช เอนเนอร/ยี่ จำกัด
บริษัท อินโนพาวเวอร/ จำกัด

บริษัท ติงส/ ออน เน็ต จำกัด

ชื่อบริษัท
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ลงทุนติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเพื่อให
บริการเชิงพาณิชย/ Internet of
Things (IoT) ในประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ
ลงทุนในดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ/เชิง
พาณิชย/ รวมทั้งธุรกิจพลังงานในอนาคต
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVาและไอน้ำ
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
ผลิตและจำหนายถานหิน
ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานและโครงสรางพื้นฐาน
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟVาใน
ตางประเทศ
ผลิตและจำหนายน้ำประปา

ประเภทกิจการ

100,800 ลานกีบ

14.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ

2,500
2,000
1,331
1,320
246
1
7,325
12,000 ลานรูเป7ยห/อินโดนีเซีย
927 ลานเหรียญสหรัฐฯ
0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ
3.63 ลานลานดองเวียดนาม

34.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ
300
600

133

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

100,800 ลานกีบ

14.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ

2,500
2,000
1,331
1,100
246
1
7,325
3,000 ลานรูเป7ยห/อินโดนีเซีย
927 ลานเหรียญสหรัฐฯ
0.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ
3.63 ลานลานดองเวียดนาม

34.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ
300
150

133

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)

สิ่งที่สงมาดวย 1

45

สัดสวนการถือหุนโดย
ประเภทกิจการ
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางออม (%)
SIPHANDONE-RATCH LAO Co., Ltd.
25
ผลิตและจำหนายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแนน
บริษัท เฟZร/ส โคราช วินด/ จำกัด
20
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท เค.อาร/.ทู จำกัด
20
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท นอร/ทเทิร/น บางกอก โมโนเรล จำกัด
10
ธุรกิจระบบขนสงมวลชน
บริษัท อีสเทิร/น บางกอก โมโนเรล จำกัด
10
ธุรกิจระบบขนสงมวลชน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15.53
ใหบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
บริษัท โซลา เพาเวอร/ (โคราช 3) จำกัด
40
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท โซลา เพาเวอร/ (โคราช 4) จำกัด
40
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท โซลา เพาเวอร/ (โคราช 7) จำกัด
40
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
Perth Power Partnership
30
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
An Binh Investment Group Joint Stock
49
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและ
Company
โครงสรางพื้นฐาน
22.05
Thang Long Power Plant Joint Stock Company
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท ไฟฟVาน้ำงึม 2 จำกัด
25
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
บริษัท เน็กส/ชิฟ ราช เอ็นเนอร/จี ระยอง จำกัด
49
ผลิตและจำหนายไฟฟVาและไอน้ำ
Nexif Energy Ben Tre One Member Company
50
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา
Limited
บริษัท อิมแพค โซลาร/ จำกัด
10.71
ผลิตมอเตอร/ไฟฟVาและเครื่องกำเนิดไฟฟVา
บริษัท อีแกท ไดมอนด/ เชอร/วิส จำกัด
10
ใหบริการงานซอมอุปกรณ/เครื่องกังหันกTาซ
ของระบบผลิตไฟฟVา
EDL-Generation Public Company
10.11
ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟVา

ชื่อบริษัท

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)
33.246.96 ลานกีบ
1,996.02
1,827
14,400
14,400
637.50
188.75
199.25
188.75
70.83 ลานเหรียญออสเตรเลีย
1.716 ลานลานดองเวียดนาม
3.80 ลานลานดองเวียดนาม
8,809
1,109.50
276,000 ลานดองเวียดนาม
563
623
6,717,214.79 ลานกีบ

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)
75,818 ลานกีบ
1,996.02
1,827
14,400
14,400
637.50
188.75
199.25
188.75
70.83 ลานเหรียญออสเตรเลีย
1.716 ลานลานดองเวียดนาม
3.80 ลานลานดองเวียดนาม
8,809
1,181.05
276,000 ลานดองเวียดนาม
563
623
6,717,214.79 ลานกีบ

สิ่งที่สงมาดวย 1

10

10
9.91

บริษัท พริ้นชิเพิล แคปZตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอก เชน อินเตอร/เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางออม (%)
10

บริษัท บีจีเอสอาร/ 81 จำกัด

บริษัท บีจีเอสอาร/ 6 จำกัด

ชื่อบริษัท
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ธุรกิจโรงพยาบาล

รวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐเพื่อ
ออกแบบกอสรางและบำรุงรักษางานโยธา
และงานระบบดานเก็บคาผานทางของ
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ประกอบกิจการรวมลงทุนกับหนวยงาน
ของรัฐบาลเพื่อออกแบบกอสราง และ
บำรุงรักษางานโยธาและงานระบบดาน
เก็บคาผานทางของโครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
ธุรกิจโรงพยาบาล

ประเภทกิจการ

850

850

133,200 ลานกีบ

133,200 ลานกีบ

3,808.57

1,000

1,000

3,808.57

ทุนชำระแลว
(ลานบาท)

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

สิ่งที่สงมาดวย 1

สิ่งที่สงมาดวย 1

สวนที่ 3 – สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัท ราช กรุ<ป จำกัด (มหาชน)
สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับป7 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หนวย: ลานบาท)

2562

สินทรัพย7
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคากิจการอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินปนผลคางรับ
เงินจายลวงหนาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป7
วัสดุสำรองคลัง
สินทรัพย/ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย/อนุพันธ/ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป7
สินทรัพย/หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย7หมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพย/ทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในการรวมคา
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพย/อนุพันธ/
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
อสังหาริมทรัพย/เพื่อการลงทุน
ที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/
สินทรัพย/สิทธิการใช
คาความนิยม
สินทรัพย/ไมมีตัวตนอื่นนอกจากคาความนิยม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
สินทรัพย/ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2564

4,917.16
5,277.66
236.19
299.43
0.60
90.39
3,268.37
1,880.39
4,451.85
57.71
20,479.77

4,856.59
4,982.25
207.70
165.24
62.51
2,575.60
1,782.60
3,757.44
94.76
18,484.69

6,961.49
8,934.06
840.14
596.12
31.47
3,046.40
1,901.84
2,899.23
0.83
104.19
25,315.77

4,437.85
2,795.78
28,307.37
18.32
266.64
540.90
398.49
24,107.89
170.32
3,626.58
13,139.32
38.90

2,076.09
6,228.05
34,559.75
44.01
5.82
522.66
2,384.77
380.45
29,479.30
2,029.59
169.65
3,283.87
10,561.88
42.06

4,014.15
10,439.22
40,627.81
74.16
656.16
2,652.44
110.83
372.92
36,227.57
2,174.45
1,599.72
3,108.26
25,202.50
40.49

สิ่งที่สงมาดวย 1

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หนวย: ลานบาท)
สินทรัพย/ไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย7ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย7
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธ/
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป7
หุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป7
สวนของหนี้สนิ ตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป7
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินอนุพันธ/
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน/พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องค/ประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
1,901.32
1,879.60
79,749.66
93,647.56
100,229.43
112,132.25

2564
2,238.86
129,539.53
154,855.31

603.08
3,906.33
1,707.75
140.19

60.07
3,643.03
1,157.97
225.92

5,364.90
7,676.88
1,755.93
346.40

1,091.19

1,486.21

2,670.53

0.74
3.68
121.08
7,574.06

118.09
0.15
185.74
6,877.19

1,999.95
161.51
11.05
282.74
20,269.89

15,273.25
0.41
748.41
15,167.59
1,710.24
203.82
135.12
2.60
33,241.45
40,815.50

16,768.09
1,362.56
1,051.61
23,338.36
1,831.41
225.50
153.38
2.60
44,733.49
51,610.68

26,745.19
320.00
1,505.42
4.24
460.67
22,351.74
4,139.42
266.69
979.91
2.60
56,775.88
77,045.76

14,500.00
1,531.78

14,500.00
1,531.78

14,500.00
1,531.78

1,450.00
50,802.26
(8,870.77)
59,413.27

1,450.00
53,585.65
(10,546.54)
60,520.89

1,450.00
57,877.67
(5,069.74)
70,289.71

สิ่งที่สงมาดวย 1

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หนวย: ลานบาท)
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
0.65
0.68
59,413.92
60,521.57
100,229.43
112,132.25

2564
7,519.83
77,809.54
154,855.31

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย: ลานบาท)
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดตามสัญญาเชา
ตนทุนขายและการใหบริการ
กำไรขั้นตน
รายไดคาบริการการจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กำไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
กำไรจากการตอรองราคาในการซื้อธุรกิจ - สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอนุพันธ/
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธีสวนไดเสีย
กำไรกอนภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กำไรสำหรับปE

49

สำหรับปEสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
35,441.11
31,652.54
35,231.48
2,923.23
2,553.21
2,095.30
(33,228.04)
(30,228.69)
(33,116.50)
5,136.31
3,977.06
4,210.28
244.24
276.31
224.30
205.52
159.41
205.35
100.88
61.18
58.83
269.92
66.79
219.00
397.95
(1,595.99)
(1,601.10)
(1,701.84)
177.67
(132.48)
304.45
206.29
0.35
(130.24)
143.51
(1,430.57)
(1,551.35)
(1,868.07)
3,968.38
4,600.34
5,902.40
6,833.35
6,315.07
7,956.67
(870.07)
(28.36)
(178.06)
5,963.28
6,286.71
7,778.62

สิ่งที่สงมาดวย 1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย: ลานบาท)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนจากการปVองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี
สวนไดเสีย
ภาษีเงินไดของรายการที่จะถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดใหวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน/พนักงานที่กำหนด
ไว
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี
สวนไดเสีย
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปE - สุทธิจากภาษี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปE
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)
สวนที่เป'นของบริษัทใหญ
สวนที่เป'นของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไรสำหรับปE
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เป'นของบริษัทใหญ
สวนที่เป'นของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปE
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
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สำหรับปEสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564

(1,246.56)
(476.42)
(560.77)

318.08
(141.23)
(1,162.08)

3,355.44
613.26
1,599.14

-

-

(11.61)

(2,283.75)

(985.24)

5,556.23

(520.44)

(665.54)

123.54

(8.17)

(28.91)

6.12

(11.51)

(1.86)

-

1.63

5.78

(54.19)

(538.48)
(2,822.24)
3,141.05

(690.53)
(1,675.77)
4,610.94

75.48
5,631.70
13,410.32

5,963.28
0.00
5,963.28

6,286.68
0.03
6,286.71

7,772.02
6.60
7,778.62

3,141.05
0.00
3,141.05
4.11

4,610.91
0.03
4,610.94
4.34

13,248.82
161.50
13,410.32
5.36

สิ่งที่สงมาดวย 1

3

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสด
(หนวย: ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสำหรับป7
ปรับรายการที่กระทบกำไรเปนเงินสดรับ (จาย)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจำหนาย
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย/
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอนุพันธ/
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย/ทางการเงินอื่น
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย/ทางการเงินอื่น
ปรับปรุงมูลคายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธีสวนไดเสีย (สุทธิจากภาษี)
กำไรจากการเลิกกิจการของการรวมคา
ขาดทุนจากการปรับมูลคาวัสดุสำรองคลังลาสมัย
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาน้ำมันเชื้อเพลิง
กำไรจากการจำหนายวัสดุสำรองคลัง
กำไรจากการตอรองราคาซื้อ
กำไรจากการจำหนายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหนายและจำหนายอาคารและอุปกรณ/
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ
ตัดจำหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จายและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคากิจการอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
วัสดุสำรองคลัง
สินทรัพย/หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย/ไมหมุนเวียนอื่น
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สำหรับปEสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
5,963.28

6,286.71

7,778.62

870.07
1,430.57
1,273.31
254.61
42.31
124.22
(0.35)
(4.14)
(0.36)
(96.69)
(3,968.38)
(2.08)
50.40
(25.56)
0.37
(100.88)
(205.52)
(269.92)
1.41
5,336.67

28.36
1,551.35
1,504.31
328.23
22.62
(224.52)
130.24
(10.14)
(3.67)
(77.68)
(4,600.34)
74.61
65.88
(0.25)
(1.80)
2.77
(61.18)
(159.41)
0.00
4,856.08

178.06
1,868.07
1,809.56
334.71
(9.78)
82.18
(249.29)
(143.51)
6.19
(3.49)
16.60
(5,902.40)
26.54
(65.88)
(177.67)
1.47
(58.83)
(205.35)
4.73
5,290.51

306.09
153.94
55.99
(39.27)
1,359.51
56.68
(539.98)

295.41
48.56
40.52
27.52
3,346.05
(16.62)
(157.83)

(3,426.40)
(204.08)
(309.71)
30.65
2,575.60
193.59
(65.91)

สิ่งที่สงมาดวย 1

งบกระแสเงินสด
(หนวย: ลานบาท)

สำหรับปEสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
(621.95)
(271.81)
3,533.56
155.30
(582.58)
(197.38)
58.30
66.11
(84.59)
21.82
(7.31)
0.06
21.10
5.92
38.72
6,324.20
7,650.01
7,374.63
(734.95)
(358.66)
(221.06)
5,589.25
7,291.35
7,153.57

เจาหนี้การคา
เจาหนี้หมุนเวียนอื่นและเจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน/พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดำเนินงาน
ภาษีเงินไดรับคืน (จายออก)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสวนไดเสียในบริษัทยอย
เงินสดลดลงจากการขายสวนไดเสียในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการรวมคา
เงินสดจายเพื่อลงทุนในการรวมคา
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพย/ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายสุทธิในสินทรัพย/ทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับชำระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
เงินจายลวงหนาคาหุน
เงินสดรับจากการจำหนายที่ดนิ สำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ/
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ/
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย/ไมมีตัวตน
รับเงินปนผล
รับดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
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2.08
(582.61)
(1,173.48)

1.96
(3.77)
(4,511.63)
(1,484.05)

(971.92)
(3,632.59)

(1,977.10)
(2,162.29)
(507.52)
194.70
(18.04)
0.01
(2,441.87)
(1.78)
3,716.59
201.73
(4,749.60)

728.66
698.12
25.00
(5.00)
(2,500.77)
19.84
2.18
(4,628.73)
(3.86)
2,047.01
98.05
(10,913.20)

(2,577.33)
860.98
(1,747.71)
(63.35)
0.37
(1,893.53)
0.39
2,208.83
167.10
(7,648.75)

สิ่งที่สงมาดวย 1

งบกระแสเงินสด
(หนวย: ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ/กอนกำหนด
เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท
จายตนทุนทางการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ กอนผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม
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สำหรับปEสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
1,376.64
(755.58)
1,200.88
(965.54)
(0.86)
(3,407.83)
(3,479.78)
(1,402.06)
(7,434.14)
(6,594.49)

11,405.91
(11,946.58)
2,239.23
(1,549.79)
227.78
(62.81)
8,000.00
(3,480.05)
(1,408.57)
3,425.12
(196.73)

21,161.59
(17,133.53)
5,767.01
(2,055.42)
(159.38)
(3,480.22)
(1,715.47)
2,384.57
1,889.40

(183.59)
(6,778.08)
11,695.25
4,917.16

136.15
(60.57)
4,917.16
4,856.59

215.51
2,104.91
4,856.59
6,961.49

สิงทีส่งมาด้วย 3

บริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญทีอ~ อกใหม่

1

สิงทีส่งมาด้วย 3

คําเตือน: เอกสารฉบับนี  และข้อมูลทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนีไ ม่ถือเป็ นหรือเป็ นส่วนหนึงของคําเสนอขายหรือคําเชิญชวนให้ซอื 
หรือจองซือ หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตทีถูกจํากัดแห่งอืนหรือในเขตอํานาจอืนใดซึงคําเสนอหรือคําเชิญ
ชวนดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย ทัง นี  หุน้ สามัญทีออกใหม่นไี  ม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และไม่อาจเสนอ
หรือขายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รบั ยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน หรือเป็ นธุรกรรมทีไม่อยู่
ภายใต้ขอ้ กําหนดการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ทัง นี  หุน้ สามัญทีออกใหม่นีจ ะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้หรือเสนอ
ขายตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีใช้บงั คับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอํานาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณา
เขตทีถูกจํากัดแห่งอืน หรือในทีแห่งใดนอกประเทศไทย ดังนัน เว้นแต่จะได้รบั ยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ทีใช้บังคับที
เกียวข้อง การเสนอขาย ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่นีไ ม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อมภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตทีถูกจํากัดแห่งอืน หรือในเขตอํานาจอืนใดจะกระทํามิได้ หากการ
กระทําดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้องของเขตอํานาจนัน หรือจะต้องมีการจดทะเบียนเพือการดําเนินดังกล่าวใน
เขตอํานาจนัน และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัวไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารฉบับนีม ิได้จดั ทําขึน สําหรับการแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง อาณา
เขต และเขตที อยู่ในครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริก า รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอืนใด
ตามทีบริษัทฯ จะได้ประกาศต่อไป (หากมี) (เรียกรวมกันว่า “อาณาเขตที~ถูกจํากัด”) หรือในเขตอํานาจอืนใดซึงการแจกจ่าย
ดังกล่ าวอาจเป็ นการฝ่ าฝื น กฎหมาย หรื ออาจทํา ให้บริษัทฯ ต้องมีห น้าทีทีตอ้ งปฏิบัติเพิมเติมจากหน้า ทีทีต อ้ งปฏิ บัติภายใต้
กฎหมายไทย ข้อมูลซึงอยู่ในเอกสารนีอ ยู่ภายใต้ขอ้ จํากัด และมิให้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่
ว่าทัง หมดหรือบางส่วน ในหรือเข้าไปในหรือออกจากอาณาเขตทีถูกจํากัด หรือเขตอํานาจอืนใดซึงการกระทําดังกล่าวอาจถือว่า
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้องของเขตอํานาจนัน หุน้ สามัญทีออกใหม่นีไ ม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของเขตอํานาจดังกล่าว
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วิธีปฏิบัติในการจองซือ หุน้ สามัญทีอ~ อกใหม่ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทีเ~ สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทีจ~ ะทําให้บริษทั ฯ มีหน้าทีต~ ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
1.

กําหนดระยะเวลาจองซือ และการชําระเงินค่าจองซือ หุ้นสามัญที~ออกใหม่
ตัง แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถนุ ายน 2565 ถึงวันที 10 มิถนุ ายน 2565 (รวมทัง สิน 5 วันทําการ)

2.

สถานทีร~ ับจองซือ และรับชําระเงินค่าจองซือ หุ้นสามัญที~ออกใหม่
บริษัทฯ ได้แต่งตัง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็ นตัวแทนในการรับจองซือ หุน้ สามัญทีออก
ใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซือ หุ้น”) ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีมีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ หุน้ ได้ทีสาํ นักงานใหญ่ของ
ตัวแทนการรับจองซือ หุน้ ตัง แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน 2565 (รวม
ทัง สิน 5 วันทําการ) ตามทีอยู่ดา้ นล่าง
ชื~อ
ทีอ~ ยู่
ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิ ยพร
0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147
0-2618-1120

ทัง นี งดรับการจองซือ ทางไปรษณียห์ รือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั~วประเทศ
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ทีท่านมีบญ
ั ชีเพือซือ ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์
ของท่านจะให้คาํ แนะนํา และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ ให้กบั ตัวแทนการรับจองซือ หุน้ ต่อไป
นอกจากการจองซือ หุน้ ทีสาํ นักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ หุน้ ดังทีกล่าวแล้ว ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีมีสิทธิแต่ละราย (เฉพาะ
ผูจ้ องซือ รายย่อย) สามารถจองซือ หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (หรือ “ระบบ E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th
ตามทีระบุในหัวข้อ 4 “วิธีการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ และการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่” ในเอกสารฉบับนี  โดยไม่ตอ้ ง
นําส่งเอกสารการจองซือ
3.

นิยามผู้จองซือ ประเภทสถาบัน
เพือวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนีแ ละเอกสารอืน ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ “ผูจ้ องซือ ประเภทสถาบัน” หมายถึง ผู้
จองซือ ดังต่อไปนี 
1)

ธนาคารพาณิชย์

2)

บริษัทเงินทุน

3)

บริษัทหลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพือการจัดการโครงการ
ลงทุนทีจดั ตัง ขึน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
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4.

4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

5)

บริษัทประกันภัย

6)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุ คลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง
ขึน

7)

สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์

8)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

9)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

10)

กองทุนเพือการฟื  นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

11)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

12)

กองทุนสํารองเลีย งชีพ

13)

กองทุนรวม

14)

ผูจ้ องซือ ต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผูจ้ องซือ ตามข้อ ) – O) ข้างต้น

15)

ผูจ้ องซือ ทีเป็ นนิติบคุ คลอืนซึงบริษัทฯ พิจารณาอนุญาตเป็ นรายนิติบุคคลให้สามารถจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน
และชําระเงินค่าหุน้ ได้ตามขัน ตอนและวิธีการเช่นเดียวกันกับผูจ้ องซือ ประเภทสถาบันตามข้อ ) – P) เพือ
ประโยชน์ของการเสนอขายหุน้ PPO

วิธีการชําระเงินค่าจองซือ หุ้นและการจองซือ หุน้ สามัญทีอ~ อกใหม่
4.1. วิธีการชําระเงินค่าจองซือ หุ้น
ผูจ้ องซือ สามารถชําระเงินค่าจองซือ หุน้ ตัง แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน 2565 (รวมทัง สิน 5 วัน
ทําการ) โดยผู้จองซือห้ามโอนเงินค่าจองซือ หรือ สั~ งจ่ายเช็คลงวันที~ก่อนวันจองซือโดยเด็ดขาด ทัง นี 
สําหรับผูจ้ องซือ ประเภทสถาบันทีจองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จะสามารถชําระเงินค่าจองซือ ในส่วน
ทีจองซือ เกินกว่าสิทธิ ได้ระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที 20 มิถนุ ายน 2565 โดยวิธีการ ดังนี 
1.

การชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชําระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิง ที ส่งมาด้ว ย 6) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้ว นพร้อมระบุร หัสลูกค้า (Ref.1)
เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก (ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือ หุน้ ซึงจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูน ย์รับ ฝากหลั กทรั พย์ฯ”)) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือเดินทางของผูจ้ องซือ และชําระค่า จองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้ทกุ สาขา
กรณีชาํ ระด้ว ยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที~ 6 หรือ 7 หรือ 8 มิถุนายน 2565 เท่านัน
และจะต้องชํา ระค่าจองซือหุ้น ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ภายในเวลา
Clearing ของธนาคาร ของวันที~ 8 มิถุน ายน 2565 โดยสังจ่ายในชือ “บริษัทหลักทรัพย์ บั วหลวง
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จํากัด (มหาชน) เพื~อการจองซือ หุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในวันทําการถัดไป
หากผูจ้ องซือ ชําระเงินค่าจองซือ หุน้ หลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที~ 8 มิถุนายน 2565
จะต้องชําระเป็ นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน
ทัง นี ผูจ้ องซือ หุน้ จะได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) หรือ
2.

การโอนเงิ นผ่ า นระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน) ผ่ า นช่ อ งทาง
Internet Banking สําหรับผูท้ ีมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เท่านัน และได้ทาํ เรืองขอใช้งานผ่าน
ระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุ ง เทพ จํากัด (มหาชน) แล้ว
โดยผูจ้ องซือ สามารถสแกน QR Code ทีปรากฎบน หน้าจอการทํารายการการจองซือ ผ่านระบบ E-RO บน
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื อชําระเงิน ผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1)
เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือ
เดินทางของผูจ้ องซือ จะขึน มาโดยอัตโนมัติ) หรือชําระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์คาํ ว่า
ROBLS01 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก ตามที
ปรากฏในใบรับรองการจองซือ หุน้ ซึงจัดส่งโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลข
บัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือเดินทางของผูจ้ องซือ กรอกจํานวนเงินทีตอ้ งการชํา ระ จากนัน
ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ พร้อมทังบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ เพือเป็ น
เอกสารประกอบการจองซือ หุน้ ต่อไป (ข้อมูลผูจ้ องซือ จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียด
การชําระเงินเท่านัน )

3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ผูจ้ องซือ สามารถชําระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”)
โดยสแกน QR Code ที ป รากฎบนหน้า จอการทํา รายการการจองซื อ ผ่ า นระบบ E-RO บนเว็ บ ไซต์
www.bualuang.co.th เพื อ ชํา ระเงิ น ผ่ า นระบบ Mobile Banking (ข้อ มูล รหั ส ลู ก ค้า (Ref.1) เป็ น เลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือเดินทาง
ของผูจ้ องซือ จะขึน มาโดยอัตโนมัต)ิ หรือชําระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์คาํ ว่า ROBLS01
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก ตามทีปรากฏใน
ใบรับ รองการจองซือ หุ้น ซึ ง จัด ส่ ง โดยศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพย์ฯ และรหัส อ้า งอิ ง (Ref.2) เป็ น เลขบัต ร
ประชาชน 13 หลัก หรือ เลขที ห นัง สื อ เดิ นทางของผู้จองซือ กรอกจํา นวนเงิน ที ต ้องการชําระ จากนัน
ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ พร้อมทังบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ เพือเป็ น
เอกสารประกอบการจองซือ หุน้ ต่อไป (ข้อมูลผูจ้ องซือ จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียด
การชําระเงินเท่านัน )
4.

การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอืนๆ ผูจ้ องซือ สามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Mobile Banking ของธนาคารอืนๆ โดยสแกน QR Code ทีปรากฎบนหน้าจอการทํารายการการจองซือ
ผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพือชําระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัส
5
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ลูกค้า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
หรือเลขทีหนังสือเดินทางของผูจ้ องซือ จะขึน มาโดยอัตโนมัติ) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัส
ลูกค้า (Ref. 1) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น 10 หลัก ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือ หุน้ ซึงจัดส่งโดย
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือเดินทาง
ของผูจ้ องซือ กรอกจํานวน เงินทีตอ้ งการชําระ จากนัน ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ พร้อมทัง บันทึก และ/
หรือพิมพ์หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ หุน้ ต่อไป (ข้อมูลผูจ้ อง
ซือ จะยึดตามข้อมูล Ref. และ Ref.\ ตามรายละเอียดการชําระเงินเท่านัน )
5.

การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สําหรับผูจ้ องซือ ทีได้
เปิ ดบัญชีเพือซือ ขายหลักทรัพย์กบั บัวหลวง ทีได้ดาํ เนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพือชําระค่าภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซือ (โดยสามารถ
แจ้ ง ความประสงค์ ผ่ า นเจ้ า หน้ า ที ผู้ ดู แ ลบั ญ ชี (“IC”) หรื อ แจ้ ง ผ่ า นระบบ E-RO บนเว็ บ ไซต์
www.bualuang.co.th โดยผูจ้ องซือ ) เฉพาะส่วนทีได้สิทธิจากหุน้ สามัญเดิมในจํานวนทีฝากไว้กับบริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เท่านัน

6.

การชําระค่าจองซือ โดยหักจากเงินทีฝากอยู่ในบัญชีเปิ ดเพือซือ ขายหลัก ทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จํา กัด (มหาชน) โดยสามารถแจ้ง ความประสงค์ผ่า น IC หรือแจ้งผ่า นระบบ E-RO บนเว็บไซต์
www.bualuang.co.th โดยผูจ้ องซือ
ทังนี สําหรั บผู้จองซือ ประเภทสถาบันสามารถชําระเงินค่าจองซือหุ้นในส่วนที~จองซือ ตามสิทธิ
ตังแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) แต่
ละสาขา) ของวันที~ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที~ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทังสิน  วันทําการ) ตาม
วิธีการที~ระบุในข้อ 4.1.1. ข้างต้น หรือชําระด้วยเงินโอนที~ไม่ผ่านระบบ Bill Payment โดยผู้จอง
ซื อ จะต้ อ งติ ด ต่ อ ตั ว แทนการรั บ จองซื อ หุ้ น เพื~ อ นํ า ส่ ง หลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น และข้ อ มู ล
ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซือ ตามแบบฟอร์มทีต~ ัวแทนการรั บจองซือ หุ้นกําหนด ทังนี
สําหรับการชําระเงินในส่วนที~จองซือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซือประเภทสถาบัน
จะสามารถชําระเงินได้ระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที~ 20 มิถุนายน 2565 โดยชําระ
เป็ น Good Fund และนําส่ง หลักฐานการชําระเงินและข้ อมูลประกอบเพื~อยื นยัน รายการและ
ตัวตนของผู้จองซือ ส่วนเกินสิทธิตามแบบฟอร์มทีต~ ัวแทนการรับจองซือ หุ้นกําหนด เท่านัน โดยผู้
จองซือประเภทสถาบัน สามารถศึกษารายละเอียดการจองซือและการชําระเงินเพิ~มเติมได้ใน
“วิธีการปฏิบัติการจองซือ และชําระเงินสําหรับการจองซือ หุ้นสามัญที~ออกใหม่สําหรับผู้จองซือ
ประเภทสถาบันทีป~ ระสงค์จองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิ~งทีส~ ่งมาด้วย 11)

4.2. วิธีการจองซือ หุ้นสามัญทีอ~ อกใหม่
ผูจ้ องซือ สามารถจองซือ หุน้ ตัง แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน
2565 (รวมทัง สิน 5 วันทําการ) โดยวิธีการ ดังนี 
1. ผูจ้ องซือ หุน้ ทีชาํ ระเงินค่าจองซือ เรียบร้อยแล้ว ต้องนําหลักฐานการชําระเงินและเอกสารการจองซือ ยืน
ณ สํานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ หุน้ ที บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“การยื~น
6
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เอกสารจองซือ ที~บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้ผจู้ องซือ หุน้ ฝากเอกสารการจองซือ ทีธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา หรือ
2. ผู้ จ อ ง ซื  อ หุ้ น ส า ม า ร ถ จ อ ง ซื  อ ผ่ า น ร ะ บ บ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.bualuang.co.th (“การจองซือผ่านระบบ E-RO”) เฉพาะผู้จองซือ รายย่อย โดยมีวิธีการจองซือ
ดังนี 
2.1. ผูจ้ องซือ หุน้ สามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีทีไม่ได้รบั หน้งสือรับรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนในการตรวจสอบ

2.2. ผูถ้ ือหุน้ จะทราบเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก (หรือ (Ref.1) สําหรับการชําระเงินค่าจองซือ ) จํานวน
หุน้ เดิม และจํานวนหุน้ ทีได้ตามสิทธิ จากนัน คลิก “ยืนยัน”
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2.3. กรอกรายละเอียดการจองซือ ให้ครบถ้วน โดยผูจ้ องซือ สามารถสแกน QR Code เพือชําระเงินผ่าน
ระบบ Internet Banking หรื อ Mobile Banking หรื อ พิ ม พ์แ บบฟอร์ม ใบชํา ระเงิ น ที ส าขาของ
ธนาคาร
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2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทํารายการ พร้อมทัง บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจองซือ หุน้ ไว้
เป็นเอกสารประกอบการจองซือ หุน้ ต่อไป

3.

สําหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เฉพาะผูจ้ องซือ รายย่อย ผูจ้ องซือ สามารถจอง
ซือ ผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพือให้ IC ทําการจองซือ ผ่านระบบ E-RO แทนลูกค้า ตามขันตอน
และวิธีการทีบวั หลวงได้กาํ หนด โดยผูจ้ องซือ จะต้องเป็ นผูท้ ีมีบญ
ั ชีซอื  ขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (“การ
จองซือ ที~ผ่า นโทรศั พท์”) และผู้จ องซื อ จะต้อ งให้ค าํ ยืน ยัน ทางวาจาในระบบของการจองซื อผ่าน
โทรศัพท์เกียวกับทีอยู่ของผูจ้ องซือ และการศึกษาและยอมรับคําเตือนต่าง ๆ เกียวกับการจองซือ ตามที
ปรากฏในระบบการจองซือ ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th
ทัง นี  IC เมือรับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคําสังการ
จองซือ ผ่านระบบทีบวั หลวงจัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซือ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ชือเจ้าหน้าทีผดู้ แู ลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซือ ผ่านระบบ
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หมายเหตุ:
1. กรณีทผี ถู้ ือหุน้ ประสงค์จะจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่เกินสิทธิ
ผูจ้ องซือ จะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจอง
ซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่เกินสิทธิ และจะต้องทําการจองซือ และชํา ระค่าจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ครัง เดียวเต็ม
จํานวนทีจองซือ ทัง ในส่วนทีจองซือ ตามสิทธิทีได้รบั และในส่วนทีประสงค์จะจองซือ เกินกว่าสิทธิทีได้รบั ยกเว้นผูจ้ อง
ซื อ ประเภทสถาบั น จะสามารถชํา ระเงิ น ค่ า จองซื อ ในส่ ว นที จ องซื อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ (Oversubscription) ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ใน “วิธีการปฏิบตั ิการจองซือ และชําระเงินสําหรับการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ อง
ซือ ประเภทสถาบันทีประสงค์จองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิงทีส่งมาด้วย 11)
โดยผูจ้ องซือ สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ องซือ รายย่อย” (สิงทีส่ง
มาด้วย 4) หรือ “ใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ องซือ ประเภทสถาบัน” (สิงทีส่งมาด้วย 5) แล้วแต่กรณี
หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO สําหรับผูจ้ องซือ รายย่อยเท่านัน ให้ครบถ้วน ชัดเจน
โดยหากมีหุน้ สามัญทีออกใหม่เหลือจากการจองซือ ตามสิทธิ ผูถ้ ื อหุน้ เดิมทีมีการจองซือ เกินสิทธิจึงจะได้รับการ
จัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ทจี องซือ เกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหวั ข้อ 6 “เงือนไขในการจองซือ ” ประกอบ)
ทังนี  บริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซือ หุน้ ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญที ออกใหม่เกินสิท ธิให้แก่ผู้ถือ หุ้น ที
ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่นเี ท่านัน
2. ในกรณีทผี ถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สําหรับการยืนเอกสารจองซือ ทีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
จองซือ ตามจํานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทีผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน
สําหรับการจองซือ ผ่ านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นจะต้องทําการจองซือ ตามจํานวนเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้นที ผู้ถือหุ้นได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน
สําหรับการจองซือ ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ถื อหุ้นจะต้องทําการจองซือ ตามจํานวนเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้นที ผู้ถือหุน้ ได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ ผ่านโทรศัพท์ 1 ครัง ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน
5.

เอกสารประกอบการจองซือ

5.1

สําหรับผู้ถือหุ้นที~ย~นื เอกสารจองซือ ทีบ~ ริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
5.1.1. ใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ทกี รอกข้อมูลและลงลายมือชือครบถ้วน
บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบจองซือ หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีมีรายชือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชือผู้
ถือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี  ผูถ้ ือ
หุ้นสามารถขอรับ ใบจองซือ หุ้นได้ทีสาํ นัก งานใหญ่ ของตัวแทนการรับจองซื อ หุ้น หรื อดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์
www.ratch.co.th
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5.1.2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ ซึงออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ซึงจะระบุจาํ นวนหุน้ ทีผู้
ถือหุน้ แต่ละรายมีสิทธิได้รบั จัดสรร (ถ้ามี)
ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
เตรียมเอกสารประกอบการจองซือ ตามจํานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทีได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญทีออก
ใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน
5.1.3. หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ
5.1.4. ในกรณีทีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ ตามข้อ 5.1.2 และ/หรือในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ ชือ/
ชือสกุลไม่ตรงกับชือผูถ้ ือหุน้ ตามทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ ในวันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 ผูถ้ ือ
หุน้ จะต้องแนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือ
สกุล เป็ นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการทียงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง และ

-

กรณีผจู้ องซือ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคํายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนทียงั ไม่หมดอายุของผูป้ กครองทีผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนา
ทะเบียนบ้านทีผเู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถินทีอยู่ในประเทศไทย)
-

สําเนาหนังสือเดินทางทียงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ

-

กรณีผจู้ องซือ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
-

สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยืนใบคําขอเปิ ดบัญชีและจอง
ซือ หุน้ ซึงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง

-

หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผอู้ ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนทียงั ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลและผูร้ บั มอบอํานาจ รับรองสําเนา
ถูกต้อง อนึง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอํานาจด้วย
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กรณีนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
-

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบคุ คลทีออกให้ไม่
เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ามี) และ

-

สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้รบั รองสําเนาเอกสารข้างต้น ทียงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง

-

สําเนาเอกสารประกอบทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั การรับรองลงลายมือชือโดยเจ้าหน้าที
Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมอี าํ นาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง
ทําการรับรองลายมือชือของผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและ
ตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดาํ เนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
นับถึงวันจองซือ หุน้

5.1.5. ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ Custodian
ดําเนินการแทน  ฉบับ โดยในใบจองซือ หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ จะลงนามโดย Custodian และจะต้อง
มีหนังสือของ Custodian ทีระบุชือผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามนัน อีก  ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.6. หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทมี อบหมายให้ผรู้ บั มอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูจ้ องซือ และผูร้ บั มอบอํานาจซึง ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.7. แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้า
บัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบคุ คล
(สําหรับผูจ้ องซือ ทีประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน ) (สิง ทีส่งมาด้วย 9)
ในกรณีทีผจู้ องซือ ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้อง
กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล (สําหรับผูจ้ องซือ ทีประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออก
ใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน )” (สิง ทีส่งมาด้วย 9) พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลเพือนําส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
เมือผูจ้ องซือ ลงลายมือชือและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ ให้แก่บวั หลวงแล้ว บริษัทฯ และบัวหลวงจะถือว่า
ผูจ้ องซือ ได้ให้คาํ รับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง ลายมือชือทีได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน นัน (ไม่ว่าผูจ้ องซือ เป็ นผู้
กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชือในใบจองซือ นัน เอง หรือผูร้ บั มอบอํานาจหรือตัวแทนซึงรวมถึงบริษัท
นายหน้าซือ ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ เป็ นผูก้ รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล
รายละเอียด หรือลายมือชือดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นจริง บริษัทฯ และบัวหลวงจะไม่
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รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิทีจะใช้ดลุ ยพินจิ ในการปฏิเสธการจองซือ ไม่วา่ ทัง หมดหรือบางส่วน นอกจากนี  ในกรณี
ทีมีการดําเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ผูจ้ องซือ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้
บริษัทฯ หรือบัวหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทัง สิน และบริษัทฯ และบัวหลวงจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียทีเกิดขึน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง นี  หากผูจ้ องซือ ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ ตามทีกล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ
หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูจ้ องซือ ไม่ประสงค์ทีจะใช้สิทธิจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ในครัง นี  อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ หรือบัวหลวงอาจใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ บางประการ
ให้แก่ผจู้ องซือ รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอืน ๆ ทดแทน หรือเพิมเติมตามทีเห็นสมควร
นอกจากนี  บริษัทฯ และบัวหลวงขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดั ส่งเอกสารเกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่และ
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ รายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายนัน จะทําให้หรืออาจทํา
ให้บริษัทฯ มีหน้าทีตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกาํ หนดในการ
จัดสรรตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมนี 
5.2

สําหรับผู้ถือหุน้ ทีจ~ องซือ ผ่านระบบ E-RO
5.2.1. กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ให้ครบถ้วน
5.2.2. แนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ ผ่านระบบ E-RO

6.

เงือ~ นไขในการจองซือ

6.1.

กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิทีได้รบั การจัดสรร ผูถ้ ือหุน้ ทีแจ้งความประสงค์จองซือ
หุน้ สามัญทีออกใหม่ตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง หรือจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่นอ้ ยกว่าสิทธิทีได้รบั การจัดสรร จะได้รบั
การจัดสรรหุน้ ทัง จํานวนทีจองซือ

6.2.

กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่เกินสิทธิทไี ด้รบั การจัดสรร
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ หุน้
สามัญทีออกใหม่ตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน
จึงจะมีสิทธิจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่เกินสิทธิ
โดยกรอก
รายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ องซือ รายย่อย” (สิง ทีส่งมาด้วย 4) หรือ “ใบจองซือ หุน้
สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ องซือ ประเภทสถาบัน” (สิงทีสง่ มาด้วย 5) แล้วแต่กรณี ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทําการ
จองซือ และชําระค่าจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซือ ทัง ในส่วนทีจองซือ ตามสิทธิทีได้รบั และใน
ส่วนทีประสงค์จะจองซือ เกินกว่าสิทธิทีได้รบั ยกเว้นผูจ้ องซือ ประเภทสถาบัน จะสามารถชําระเงินค่าจองซือ ในส่วนทีจอง
ซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามรายละเอียดทีระบุไว้ใน “วิธีการปฏิบตั ิการจองซือ และชําระเงินสําหรับการจอง
ซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สาํ หรับผูจ้ องซือ ประเภทสถาบันทีประสงค์จองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิงทีส่งมา
ด้วย 11)
ในกรณีทีมหี นุ้ สามัญทีออกใหม่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
จะจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ทเี หลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีประสงค์จะจองซือ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรตามสิทธิดงั นี 
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1.

ในกรณีทีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจํานวน
มากกว่าหรือเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ทีเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ทีจองซือ หุน้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมและได้ชาํ ระค่าจองซือ หุน้ ครบถ้วนตามจํานวนทีแสดงความ
จํานงจองซือ เกินกว่าสิทธิทงั หมดทุกราย

2.

ในกรณีทมี ีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่า
จํานวนหุน้ ทีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ทีเหลือดังกล่าวตามขัน ตอนดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ทีเหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ีจองซือ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมา
คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีเหลือ ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีผทู้ ีจองซือ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิทจี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีทีมเี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน ทิง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้ ทีจะได้รบั การ
จัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุน้ ทีผถู้ ือหุน้ แต่ละรายได้จองซือ และชําระราคาค่าจองซือ ครบถ้วนแล้ว
(ข) ในกรณีทียงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2. (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ทีเหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ีจองซือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง ยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ีจองซือ เกินกว่าสิทธิ
โดยนําสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ีจองซือ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน มาคูณด้วยจํานวนหุน้ ทีคงเหลือนัน
ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีผทู้ จี องซือ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิทีจะได้รบั จัดสรร ใน
กรณีทมี ีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน ทิง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้ ทีจะได้รบั การจัดสรรจะต้องไม่เกิน
จํานวนหุน้ ทีผถู้ ือหุน้ แต่ละรายได้จองซือ และชําระราคาค่าจองซือ ครบถ้วนแล้ว ทัง นี  บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้
ให้แก่ผทู้ จี องซือ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ นกว่าไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีทีมีผถู้ ือหุน้ แสดงความจํานงจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ และส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ และบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง ทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
ของผูถ้ ือหุน้ รายนัน
ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะทีเพิมขึน จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีตอ้ งทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวมีหน้าทีตอ้ งทําคําเสนอซือ หลักทรัพย์ทงั หมดของบริษัทฯ (Tender
Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (“ประกาศเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ”) เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ราย
ดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทําคําเสนอซือ หลักทรัพย์ทงั หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงํากิจการ

6.3.

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ใหม่เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันกําหนดรายชือผู้
ถือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวน
สิทธิทีจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ PPO นีใ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใด ๆ หากการเสนอขาย
หรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายนัน จะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทฯ มีหน้าทีตามกฎหมายต่างประเทศ หรือจะทําให้หรือ
อาจทําให้มีบคุ คลทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุน้ อยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทัง หมด ตามที
กําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
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6.4.

ผูถ้ ือหุน้ ทียืนความจํานงในการจองซือ หุน้ สามัญสามัญทีออกใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ และผูกพันในการชําระ
เงินค่าจองซือ ให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีกาํ หนด
โดยการยืนความจํานงในการจองซือ หุน้ สามัญสามัญทีออกใหม่ ให้ถือว่าผูจ้ องซือ ได้ศกึ ษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุน้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ รวมทัง สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว
และยินยอมผูกพันตามวิธีการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่และทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมในภายหน้าอีกด้วย และถือว่าผู้
จองซือ สามารถจองซือ หุน้ ทีออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามเงือนไขทีกาํ หนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ และมีทอี ยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศอืนใดทีบริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะไม่มกี ารเสนอขายหุน้ ในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)

6.5.

ในกรณีชาํ ระค่าจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ดว้ ยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซือ และการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทฯ หรือบัวหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ ได้ภายในเวลาทีกาํ หนดเท่านัน

6.6.

หาก (1) ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ หุน้ หรือบัวหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็
ตามทีมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบัวหลวง ไม่ว่าทัง หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด หรือ (2) ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือ
กรอกข้อมูลในใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิทจี ะไม่จดั สรรหุน้
สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าวต่อไป หรือให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของบัวหลวง
อนึง ในการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซือ และดําเนินการให้
เป็ นไปตามเงือนไขและวิธีการทีกาํ หนด หากผูถ้ ือหุน้ มิได้ปฏิบตั ติ ามวิธีการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ และ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเงือนไข และวิธีการทีกาํ หนดเพือให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ ได้ทนั ตามระยะเวลาทีกาํ หนด
บริษัทฯ หรือบัวหลวงมีดลุ พินิจในการพิจารณาถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าว โดยในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิทจี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าวต่อไป

6.7.

บริษัทฯ และบัวหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุน้ เงือนไขในการจองซือ หรือข้อมูล
ใดๆ ทีเกียวข้องกับวิธีการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดใน
การดําเนินงาน

7.

วิธีการตรวจสอบจํานวนหุน้ ทีไ~ ด้รับจัดสรร
ผูจ้ องซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่สามารถตรวจสอบจํานวนหุน้ ทีได้รบั จัดสรรผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตัง แต่เวลา
9.00 น. ของวันที 17 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้นไป โดยมีวธิ ีการตรวจสอบ ดังนี 

7.1.

กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ องซือ

15

สิงทีส่งมาด้วย 3

7.2.

หน้าจอแสดงผลการจัดสรร

8.

การคืนเงินค่าจองซือ หุ้นสามัญทีอ~ อกใหม่ (ถ้ามี)
ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ทีจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ จองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่เกินกว่าสิทธิ
ทีได้รบั การจัดสรร แต่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่นอ้ ยกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีออกใหม่ทปี ระสงค์จะจองซือ เกินสิทธิ
บริษัทฯ หรือบัวหลวงจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ หุน้ ส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิน สุดระยะเวลาการจองซือ โดยวิธีใดวิธีหนึงตามทีผถู้ ือหุน้ ระบุไว้
ในใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ ดังนี 

8.1.

กรณีผจู้ องซือ มีบญ
ั ชีซือ ขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง การคืนเงินค่าจองซือ หุน้ จะดําเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผูจ้ องซือ ตามข้อมูลเปิ ดบัญชีทีให้ไว้
กับบัวหลวง ภายในวันที 17 มิถนุ ายน 2565 (ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิน สุดระยะเวลาการจองซือ ) หรือ

8.2.

กรณีจองซือ ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ หุน้ จะดําเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ โดยผูจ้ อง
ซือ สามารถระบุบญ
ั ชีธนาคารทีกาํ หนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํา กัด (มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยู โ อบี จํา กั ด (มหาชน) (UOBT) โดยจะโอนเงิน เข้า บัญ ชี ธ นาคารของผู้จ องซื อ ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ในระบบ E-RO ภายในวันที 21 มิถนุ ายน 2565 (ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิน สุดระยะเวลาการ
จองซือ ) หรือ

8.3.

กรณี ยืนเอกสารจองซือ ทีบัวหลวง การคืนเงินค่าจองซือ หุน้ จะดําเนินการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ
ตามที ปรากฎในสมุดทะเบีย นผู้ถื อหุ้น ณ วัน กํา หนดรายชือผู้ถือหุ้น ที มีสิทธิ ได้รับ การเสนอขายหุ้น สามัญ ที ออกใหม่
(Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารทีกาํ หนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BBL) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TTB)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOBT) ภายในวันที 21 มิถนุ ายน 2565
(ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิน สุดระยะเวลาการจองซือ )
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ ในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธ นาคารของผูจ้ องซือ ได้
หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามวิธีการข้อ 8.2 หรือข้อ 8.3 ตามทีระบุไว้ในเงือนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
ก็ตามทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบัวหลวง แล้วนัน บริษัทฯ หรือบัวหลวงจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่า
จองซือ ในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็ นเช็คธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ
วันกําหนดรายชือผูถ้ ื อหุ้นทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565
ภายในวันที 24 มิถนุ ายน 2565 (ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันสิน สุดระยะเวลาการจองซือ )
กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน ผูจ้ องซือ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง นี  กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ ได้ในกําหนดเวลาดังกล่าว บัวหลวงจะต้องชําระดอกเบีย ให้แก่ผจู้ องซือ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี โดยคํา นวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ หุ้นที ไม่ได้รับ การจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันทีสามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ ในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรร
หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซือ ตามทีระบุไว้ในเงือนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ หุน้ คืนทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ผจู้ องซือ ตามที
อยู่ทรี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ (Record
Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ ได้รบั เงินค่าจองซือ ในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การ
จัด สรรไม่ ค รบคื น โดยชอบ และผู้จ องซื อ ไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ยกร้อ งดอกเบี ย และ/หรื อ ค่ า เสี ย หายใด ๆ จากบริ ษั ท ฯ หรื อ
บัวหลวง อีกต่อไป
ทังนี  หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธ นาคารของผูจ้ องซือ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอืนตามทีบริษัทฯ หรือบัวหลวงเห็นว่าเหมาะสม ซึงไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือบัวหลวง เช่น
ข้อมูลชือ ทีอยู่ ของผูจ้ องซือ ไม่ชดั เจน หรือไม่ตรงตามทีอยู่ทีระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชือผูถ้ ือหุน้ สามัญทีปรากฎ ณ วัน
กํา หนดรายชื อผู้ถื อ หุ้น ที มีสิ ท ธิ ได้รับ การเสนอขายหุ้น สามัญ ที ออกใหม่ (Record Date) บริ ษั ท ฯ และบัว หลวงจะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
9.

วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีอ~ อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ
ผูจ้ องซือ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี 

9.1.

ในกรณีทีผจู้ องซือ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผูจ้ องซือ ประสงค์ทีจะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ ผูจ้ องซือ มีบญ
ั ชีซอื  ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี  บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุ้นสามัญทีออกใหม่ ทีได้รบั จัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้
ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญทีออกใหม่ทีบริษัทหลักทรัพย์นนั ฝากหุน้ อยู่ และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันทีสิน สุดระยะเวลาการจองซือ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญทีออกใหม่ทผี จู้ องซือ ฝากไว้ ในกรณีนี  ผูท้ ีได้รบั
การจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญ ที ออกใหม่ ทีได้รับการจัด สรรในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ”) ได้ทนั ทีทตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ ทําการซือ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ในกรณี ที ผู้จ องซือ เลือ กให้บริษั ท ฯ ดํา เนิ น การตามข้อ 9.1 นี  ชื อ ของผู้จ องซื อ จะต้องตรงกับชือ เจ้า ของบัญชี ซื อ ขาย
หลักทรัพย์ทีผจู้ องซือ ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน แล้วบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ ตามข้อ 9.3 ให้แก่ผจู้ องซือ แทน
9.2.

ในกรณีทีผจู้ องซือ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผูจ้ องซือ ประสงค์ทีจะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณีนี  บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุน้ สามัญทีออกใหม่ทีได้รบั จัดสรรฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญทีออกใหม่ ตามจํานวนทีผจู้ องซือ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซือ ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันทีสิน สุดระยะเวลาการจองซือ หากผูจ้ อง
ซือ ต้องการถอนหุน้ สามัญทีออกใหม่ออกจากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผูจ้ องซือ สามารถติดต่อ
ได้ทีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญทีออกใหม่ตามอัตราทีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาํ หนด
ในกรณีนีผ จู้ องซือ หุน้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ ได้แก่ “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก ารเป็ นบุคคล
สหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)"
(สําหรับผูท้ ปี ระสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูล และนําส่งให้บวั หลวงพร้อมเอกสารจองซือ อืน ๆ
ทัง นี  หากผู้จองซือ ไม่ ประสงค์จะกรอกหรื อนํา ส่ งแบบสอบถามสํา หรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้ว น บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิใ นการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ ตามรายละเอีย ดที ระบุไ ว้ใ นข้อ 9.3 ทัง นี  การถอน
หลักทรัพย์ทีฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนัน ผูจ้ องซือ
ทีนาํ ฝากในบัญชีดงั กล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันทีหนุ้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ เริมซือ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.3.

ในกรณีทีผจู้ องซือ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ บริษัทฯ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุน้ ตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซือ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชือและทีอยู่ทีระบุไว้ในสมุดทะเบียน
รายชือผูถ้ ื อหุน้ สามัญทีปรากฎ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ (Record
Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีสิน สุดระยะเวลาการจองซือ ในกรณีนี  ผูจ้ องซือ ที
ได้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ ทีได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ซึงอาจจะได้รบั ภายหลังจากทีหนุ้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ ได้เริมซือ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง นี หากผูจ้ องซือ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ตามข้อ 9.3 ให้แก่ผู ้
จองซือ แทน

10.

ข้อมูลสําคัญอื~น ๆ

10.1.

ชือผูจ้ องซือ และชือเจ้าของบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชือเดียวกัน หากเป็ นเลขทีบัญชีซอื  ขายหลักทรัพย์ของบุคคล
อืน จะไม่สามารถฝากหุน้ เข้าบัญชีได้และผูจ้ องซือ จะไม่สามารถขายหุน้ ได้ทนั ทีในวันแรกของการซือ ขายหุน้ สามัญทีออก
ใหม่ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง นี  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ

10.2.

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ทีประสงค์จะนําหุน้ เข้าบัญชีซือ หลักทรัพย์ของตนเอง
ให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ผิด หุน้ ทีได้รบั การจัดสรรจะถูกส่งไปทีอืน ซึงบริษัทฯ หรือบัว
หลวง จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุน้
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10.3.

หากจํานวนหุ้น ที ผู้ถือหุน้ ระบุใ นใบจองซือ หุ้นสามัญที ออกใหม่มากกว่าจํา นวนเงินทีบริษัทฯ ได้รับชํา ระ บริษัทฯ หรื อ
บัวหลวง ขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามจํานวนเงินทีบริษัทฯ ได้รบั จากการจองซือ หุน้ เป็ น
หลัก

10.4.

หากจํานวนหุ้นที ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซือ หุ้นสามัญทีออกใหม่น้อยกว่าจํานวนเงิน ที บริษัทฯ ได้รับชํา ระ บริษัท ฯ หรือ
บัวหลวง ขอสงวนสิทธิทีจะใช้ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร

10.5.

ผูถ้ ือหุน้ ทียืนความจํานงในการจองซือ หุน้ สามัญสามัญทีออกใหม่แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ ไม่ได้ และผูกพันในการ
ชําระเงินค่าจองซือ ให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีกาํ หนด

10.6.

หากผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือ ไม่สามารถชําระเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ หรือบัวหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้ สามัญทีออก
ใหม่ ได้ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดๆ ก็ ต ามทีมิ ใ ช่ ค วามผิ ดของบริษัท ฯ และ/หรือ บัว หลวง ไม่ ว่า ทัง หมดหรือ บางส่ ว นได้ภ ายใน
ระยะเวลาทีกาํ หนด หรือผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือ กรอกข้อมูลในใบจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจน หรือจอง
ซือ ด้วยวิธีการอืนทีมไิ ด้กาํ หนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ฉบับนี  บริษัทฯ และ/หรือบัวหลวง มีดลุ พินิจ
ในการพิจารณาถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าว โดยในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ และ/หรือ
บัวหลวง ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว ตามแต่กรณี
อนึง ในการชําระเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ และดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามเงือนไขและวิธีการทีกาํ หนด โดยหากผูถ้ ือหุน้ มิได้ปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ และ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเงือนไขและวิธีการทีกาํ หนดเพือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ได้ตามระยะเวลา
ทีกาํ หนด บริษัทฯ และ/หรือบัวหลวง มีดุลพินิจในการพิจารณาถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่
ดังกล่าว โดยในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ และ/หรือบัวหลวง ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
รายดังกล่าว

10.7.

หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ หุน้ คืนให้แก่ผจู้ องซือ ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด อันเป็ นเหตุอืนใดซึงเกินกว่าวิสยั
ทีบริษัทฯ หรือบัวหลวง จะดําเนินการได้ บริษัทฯ และบัวหลวง จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าดอกเบีย และ/หรือ ค่าเสียหายอืนใด
และจะคืน เฉพาะเงิน ค่า จองซือ หุ้นทีจะต้องชําระคืนให้แก่ผูจ้ องซือ ที ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดย
บริษัทฯ เท่านัน ทัง นี ตามทีระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงือนไขในการจองซือ ”

10.8.

สําหรับผูจ้ องซือ ทีประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ในนามผู ้
จองซือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)
(สําหรับผูท้ ีประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account))” (สิงทีส่งมาด้วย
9) เพือนําส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง นี  หากผูจ้ องซือ ไม่แนบเอกสารเพิมเติมประกอบการจองซือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจะขอให้ออกเป็ นใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ

10.9.

บริษัทฯ และบัวหลวง ขอสงวนสิทธิในการนําเช็คเข้าบัญชีจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ โดยให้เป็ นไปตามลําดับขันตอนการ
ทํางานของบัวหลวง ซึงจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซือ ตามทีระบุขา้ งต้น ซึงผูถ้ ือหุน้ ต้องสํารองเงินในบัญชีไว้ให้เพี ยงพอ
ตลอดช่วงเวลาการจองซือ เพือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ หุน้ ตามเช็คทีสงั จ่ายได้ หากปรากฏว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถ
เรียกเก็บได้ตามกําหนดระยะเวลาจองซือ บริษัทฯ และ/หรือบัวหลวง มีดุลพินิจในการพิจารณาถือว่าผูถ้ ือหุ้นสละสิทธิในการ
จองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าว โดยในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ และ/หรือบัวหลวง ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญ
ทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
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10.10. บริษัทฯ และบัวหลวง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุน้ สามัญทีออกใหม่ เงือนไขในการจอง
ซือ หรือข้อมูลใดๆ ทีเกียวข้องกับวิธีการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทัง นี เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ หุน้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ
10.11. หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิ ยพร
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147
โทรสาร 0-2618-1120
แผนทีบ~ ริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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สําหรับนักลงทุนรายย่อย
ใบจองซือเลขที ...................................................................

ใบจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษทั ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

วันทีจ องซือ

การเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ จํานวน 725,000,000 หุ้น แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จดั สรรให้ผ้ถู ือหุ้นทีจะทําให้บริษทั ฯ มีหน้ าทีตามกฎหมายต่างประเทศ
มูลค่าทีตราไว้ห้นุ ละ 10 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท
วันที  6 มิถุนายน 2565  7 มิถุนายน 2565  8 มิถุนายน 2565  9 มิถุนายน 2565  10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึงเป็ นตัวแทนการรับจองซือหุน้ ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล …...............................................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที …………….…….……………………………………………
ทีอ ยู่ให้เป็ นไปตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565
โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ ่าย
ข้าพเจ้ามีหนุ้ สามัญเดิมตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซือหุน้ สามัญและ
ขอให้จดั สรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ ดังนี

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดั เจน)

จํานวนหุ้น
ทีจองซือ (หุ้น)

จํานวนเงิ นทีชาํ ระ (บาท)

จํานวนเงิ นทีชาํ ระ (ตัวอักษร)

 จองซือตามสิทธิทงจํ
ั านวน
 จองซือน้อยกว่าสิทธิ
 จองซือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
ผูจ้ องซือต้องยืนใบจองซือนีพร้อมเอกสารประกอบการจองซือและหลักฐานชําระค่าจองซือหุน้ ครังเดียวเต็มจํานวนทีจ องซือ ทังในส่วนทีจ องซือตามสิทธิและในส่วนทีป ระสงค์จะจองซือเกินกว่าสิทธิทไี ด้ร ับ (สําเนา Bill Payment
ตามแบบทีก ําหนด) ณ สํานักงานใหญ่ของบัวหลวง ตามทีแ จ้งและกําหนดไว้ เท่านัน โดยสามารถชําระค่าจองซือผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เลขทีเ ช็ค..........................................................ลงวันที. ..................มิถุนายน 2565 ธนาคาร............................................สาขา..................................................... สังจ่
 ายในนาม “บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด
(มหาชน) เพือการจองซือหุ้น“ ลงวันทีไ ม่เกินและต้องยืนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของวันที 8 มิถุนายน 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีหนังสือเดินทางตามข้อมูลจริงหน้า สมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น
โดยสแกน QR Code ทีป รากฎบนหน้าจอการทํารายการการจองซือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพือชําระเงินได้ทนั ที
 การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อืน ๆ โปรดระบุธนาคาร.......................................................................................
ผู้จองซือสามารถตรวจสอบสิ ทธิ การจองซือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพือนําไปเป็ นข้อมูลอ้างอิ งการชําระค่าจองซือทีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทังนี ผู้จองซือหุ้นจะได้รบั
การยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีซือขายกับบัวหลวง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าทีผ ดู้ ูแลบัญชีของท่าน (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้ องซือ สามารถชําระเงินด้วยวิธี ดังนี
 ชําระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์เลขที ............................................................... และยืนเอกสารการจองซือให้ครบถ้วนตามทีก ําหนด
เมือข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญทีออกใหม่ดงั กล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนิ นการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปนี (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ งเท่านัน)
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ใ นชือ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท...........................................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที ...........................นํ าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพือเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ ชอื ...........................................................................
เลขที. ........................................................ ซึง ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน (ชือบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ตอ้ งตรงกับชือผูจ้ องซือ มิฉะนันจะดําเนินการออกใบหุน้ สามัญในชือของผูจ้ องซือแทน)
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ” และนําหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
(Issuer Account) เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที TSD กําหนด) กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน
“แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติ บุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติ บุคคล)” เพือนําส่งให้แก่ TSD ทังนี ในกรณี ไม่
จัดทําเอกสารตามที TSD กําหนด หรือมีข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดําเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ย์ ตาม
รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นสามัญทีปรากฎ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้รบั การเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565
 ให้ออกใบหุน้ ตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้า ตามชือทีอ ยู่ทรี ะบุไว้ในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือผูถ้ อื หุ้นสามัญทีป รากฎ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุ้นทีมสี ทิ ธิได้รบั การ
เสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ เพือให้การจัดทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันทีส นสุ
ิ ด
ระยะเวลาการจองซือ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน) (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทําการแรกของการซือขายหุน้ )
ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามัญทีจ องซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามัญโดยไม่มดี อกเบีย หรือการชดเชยใด ๆ โดยโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ ตามทีป รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้น ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุ้นทีมสี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุ้นสามัญที ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารทีกําหนด 8 ธนาคาร
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ การคืนเงินค่าจองซือหุน้ จะดําเนินการโดยจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสังจ่
 ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามทีอ ยู่ทรี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 ทังนี ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกีย วข้องซึงเกิดขึนในกรณีดงั กล่าว
กรณีผจู้ องซือมีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ ห้ไว้กบั บัวหลวง บริษทั ฯ จะคืนเงินค่าจองซือหุน้ โดยวิธกี ารโอนเงิน ATS เพือเข้าบัญชีธนาคารทีไ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
โดยการยืนความจํานงในการจองซือหุน้ สามัญสามัญทีอ อกใหม่ (ซึงรวมถึงการส่งใบจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่น)ี ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่เต็มจํานวนตามทีไ ด้แสดงความจํานงไว้ในใบจองซือหุ้น
สามัญทีอ อกใหม่ ทังในส่วนทีจ องซือตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามัญทีอ อกใหม่นี รวมถึงจะทําการชําระเงินค่าจองซือให้ครบถ้วนตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่หากข้าพเจ้าไม่
ส่งใบจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ทไี ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือทีถ ูกต้องเรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซือให้ค รบถ้วนตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/
ั  ายแล้วนันไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายอมรับว่าบริษทั ฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ดงั กล่าว
ดร๊าฟท์ทสี งจ่
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ รวมทังสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธกี ารจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่
และทีจ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม เติมในภายหน้าอีกด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอื หุ้นเดิมและได้รบั จัดสรรการจองซือหุ้นทีอ อกใหม่ตามสัดส่วนการถือ หุน้ ของข้าพเจ้า เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี ท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว และสามารถจองซือหุ้นทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ
ได้ตามเงือนไขทีก ําหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทีอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอืนใดทีบริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะ
ไม่มีการเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียง และผู้จองซือควรศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซือหุ้น
ใบจองซือนี มีความสําคัญ และผู้จองซือพึงให้ความสนใจ การนําส่งใบจองซือนี กระทําโดยลับเฉพาะและสงวนสําหรับบุคคลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นที ได้รบั ใบจองซือนี และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอืนใด
(นอกจากทีปรึกษาทีเป็ นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซําในรูปแบบใด ๆ ใบจองซือนีและหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ทีแ นบมานีไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึงของการเสนอหรือเชือเชิญเพือการขายหรือการออกหลักทรัพย์
หรือการชีชวนเพือการเสนอให้ซอื หรือจองซือหุ้นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีก ารเสนอขายหรือการชีชวนนันจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนีถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions)
ตามนิยามทีกําหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act of 1933 และนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอืนใดทีบ ริษัทฯ ได้
ประกาศว่าจะไม่มกี ารเสนอขายหุน้ ในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) ใบจองซือนีควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซือหุน้ ของบริษทั ฯ นันจะเกิดขึนได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกําหนด
และเงือนไขของการจองซือทีระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน
ลงชือ ................................................................................... ผูจ้ องซือ
(.........................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษทั ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วย)
วันทีจ องซือ วันที  6 มิถุนายน 2565  7 มิถุนายน 2565  8 มิถุนายน 2565  9 มิถุนายน 2565  10 มิถุนายน 2565
ใบจองซือเลขที ...................................................
บริ ษั ท ฯ หรื อ บั ว หลวง ได้ ร ับ เงิ น จาก (ชื อ ตามใบจอง) .................................................................................................................... เพื อ จองซื อหุ้ น สามัญ ที อ อกใหม่ จํ า นวน .................................................. หุ้ น
รวมเป็ นเงิน ...................................................................... บาท โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 การโอนเงิน  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขทีเ ช็ค ….………...........................……. ลงวันที ................. มิถุนายน 2565 ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................………….
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อืน ๆ โปรดระบุธนาคาร...................................................
สําหรับผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีซือขายกับบัวหลวง  การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์เลขที .................................................................................................
โดยหากผูจ้ องซือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ ให้ดําเนินการ
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีส มาชิกผูฝ้ าก .................................................................. บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์เลขที ............................................................
 ออกหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส นสุ
ิ ดระยะเวลาการจองซือ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน)
เจ้าหน้าทีผ ู้รบั มอบอํานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผจู้ องซือฝากเอกสารการจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ทธี นาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

BROKER
ผู้ฝากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924
351

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั  พาร์เนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
339
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
350
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ งทีส่งมาด้วย 5

สําหรับผู้จองซือประเภทสถาบัน
ใบจองซือเลขที ...................................................................

ใบจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษทั ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

วันทีจ องซือ

การเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ จํานวน 725,000,000 หุ้น แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จดั สรรให้ผ้ถู ือหุ้นทีจะทําให้บริษทั ฯ มีหน้ าทีตามกฎหมายต่างประเทศ
มูลค่าทีตราไว้ห้นุ ละ 10 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท
วันที  6 มิถุนายน 2565  7 มิถุนายน 2565  8 มิถุนายน 2565  9 มิถุนายน 2565  10 มิถุนายน 2565
ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึงเป็ นตัวแทนการรับจองซือหุน้ ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล …...............................................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที …………….…….……………………………………………
ทีอ ยู่ให้เป็ นไปตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565
โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ ่าย
ข้าพเจ้ามีหนุ้ สามัญเดิมตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซือหุน้ สามัญและ
ขอให้จดั สรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ ดังนี

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดั เจน)

จํานวนหุ้น
ทีจองซือ (หุ้น)

จํานวนเงิ นทีชาํ ระ (บาท)

จํานวนเงิ นทีชาํ ระ (ตัวอักษร)

 จองซือตามสิทธิทงจํ
ั านวน
 จองซือน้อยกว่าสิทธิ
 จองซือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
(กรุณาระบุจาํ นวนเงิ นทีชาํ ระระหว่าง
วันที 6-10 มิถนุ ายน 2565)
ผู้จองซือจะต้องยืนใบจองซือนีโดยระบุจํานวนหุ้นรวมทีประสงค์จะจองซือพร้อมเอกสารประกอบการจองซือและหลักฐานชําระค่าจองซือหุ้ นในส่วนทีจองซือ ระหว่างวันที 6-10 มิถุนายน 2565 ณ สํานักงานใหญ่ของบัวหลวง
ทังนี สําหรับการชําระเงินในส่วนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซือประเภทสถาบันสามารถชําระเงินได้ ในวันที 20 มิถุนายน 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.) โดยชําระเป็ น Good Fund และติดต่อเจ้าหน้าที
บัวหลวงเพือนําส่งหลักฐานการชําระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือส่วนเกินสิทธิตามแบบฟอร์มทีบวั หลวงกําหนด เท่านัน
วิธีการชําระเงินค่าจองซือ (ระหว่างวันที 6-10 มิถนุ ายน 2565) สามารถชําระค่าจองซือ โดย
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เลขทีเ ช็ค..........................................................ลงวันที. ..................มิถุนายน 2565 ธนาคาร............................................สาขา..................................................... สังจ่
 ายในนาม “บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด
(มหาชน) เพือการจองซือหุ้น“ ลงวันทีไ ม่เกินและต้องยืนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของวันที 8 มิถุนายน 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
2)  กรณี ไม่ชาํ ระผ่านระบบ Bill Payment ตามข้อ 1) ผู้จองซือต้องชําระเป็ น Good Fund และติ ดต่อเจ้าหน้ าทีบวั หลวงเพือนําส่งหลักฐานการชําระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซือตาม
แบบฟอร์มทีบวั หลวงกําหนด เท่านัน
ผู้จองซือสามารถตรวจสอบสิ ทธิ การจองซือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพือนําไปเป็ นข้อมูลอ้างอิ งการชําระค่าจองซือทีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทังนี ผู้จองซือหุ้นจะได้รบั
การยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เมือข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ดงั กล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าวดังต่อไปนี (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึงเท่านัน)
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ใ นชือ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท...........................................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที ...........................นํ าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพือเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ ชอื ...........................................................................
เลขที. ........................................................ ซึง ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน (ชือบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ตอ้ งตรงกับชือผูจ้ องซือ มิฉะนันจะดําเนินการออกใบหุน้ สามัญในชือของผูจ้ องซือแทน)
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ” และนําหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
(Issuer Account) เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที TSD กําหนด) กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน
“แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติ บุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติ บุคคล)” เพือนําส่งให้แก่ TSD ทังนี ในกรณี ไม่
จัดทําเอกสารตามที TSD กําหนด หรือมีข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดําเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ย์ ตาม
รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นสามัญทีปรากฎ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้รบั การเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565
 ให้ออกใบหุน้ ตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้า ตามชือทีอ ยู่ทรี ะบุไว้ในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือผูถ้ อื หุ้นสามัญทีป รากฎ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุ้นทีมสี ทิ ธิได้รบั การ
เสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ เพือให้การจัดทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันทีส นสุ
ิ ด
ระยะเวลาการจองซือ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน) (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทําการแรกของการซือขายหุน้ )
ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามัญทีจ องซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามัญโดยไม่มดี อกเบีย หรือการชดเชยใด ๆ โดยโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ ตามทีป รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้น ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุ้นทีมสี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุ้นสามัญที ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารทีกําหนด 8 ธนาคาร
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ การคืนเงินค่าจองซือหุน้ จะดําเนินการโดยจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสังจ่
 ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามทีอ ยู่ทรี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 ทังนี ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกีย วข้องซึงเกิดขึนในกรณีดงั กล่าว
กรณีผจู้ องซือมีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ ห้ไว้กบั บัวหลวง บริษทั ฯ จะคืนเงินค่าจองซือหุน้ โดยวิธกี ารโอนเงิน ATS เพือเข้าบัญชีธนาคารทีไ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
โดยการยืนความจํานงในการจองซือหุน้ สามัญสามัญทีอ อกใหม่ (ซึงรวมถึงการส่งใบจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่น)ี ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่เต็มจํานวนตามทีไ ด้แสดงความจํานงไว้ในใบจองซือหุ้น
สามัญทีอ อกใหม่ ทังในส่วนทีจ องซือตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามัญทีอ อกใหม่นี รวมถึงจะทําการชําระเงินค่าจองซือให้ครบถ้วนตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่หากข้าพเจ้าไม่
ส่งใบจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ทไี ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือทีถ ูกต้องเรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซือให้ค รบถ้วนตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/
ั  ายแล้วนันไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายอมรับว่าบริษทั ฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ดงั กล่าว
ดร๊าฟท์ทสี งจ่
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ รวมทังสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธกี ารจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่
และทีจ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม เติมในภายหน้าอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ รวมทังสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธกี ารจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่
และทีจ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม เติมในภายหน้าอีกด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอื หุ้นเดิมและได้รบั จัดสรรการจองซือหุ้นทีอ อกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของข้ าพเจ้า เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี ท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว และสามารถจองซือหุ้นทีอ อกใหม่ของบริษัทฯ
ได้ตามเงือนไขทีก ําหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทีอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีปนุ่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอืนใดทีบริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะ
ไม่มีการเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียง และผู้จองซือควรศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซือหุ้น
ใบจองซือนี มีความสําคัญ และผู้จองซือพึงให้ความสนใจ การนําส่งใบจองซือนี กระทําโดยลับเฉพาะและสงวนสําหรับบุคคลซึงเป็ นผู้ถือหุ้นที ได้รบั ใบจองซือนี และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอืนใด
(นอกจากทีปรึกษาทีเป็ นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซําในรูปแบบใด ๆ ใบจองซือนีและหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นทีแ นบมานีไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึงของการเสนอหรือเชือเชิญเพือการขายหรือการออกหลักทรัพย์
หรือการชีชวนเพือการเสนอให้ซอื หรือจองซือหุ้นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีการเสนอขายหรือการชีชวนนันจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนีถูกแจกจ่ายนอกประเทศ สหรัฐอเมริกาในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions)
ตามนิยามทีก ําหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act of 1933 และนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอืนใดทีบ ริษัทฯ ได้
ประกาศว่าจะไม่มกี ารเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) ใบจองซือนีควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซือหุ้นของบริษทั ฯ นันจะเกิดขึนได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกําหนด
และเงือนไขของการจองซือทีร ะบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน
ลงชือ ................................................................................... ผูจ้ องซือ
(.........................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษทั ราช กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วย)
วันทีจ องซือ วันที  6 มิถุนายน 2565  7 มิถุนายน 2565  8 มิถุนายน 2565  9 มิถุนายน 2565  10 มิถุนายน 2565
ใบจองซือเลขที ...................................................
บริ ษั ท ฯ หรื อ บั ว หลวง ได้ ร ับ เงิ น จาก (ชื อ ตามใบจอง) .................................................................................................................... เพื อ จองซื อหุ้ น สามัญ ที อ อกใหม่ จํ า นวน .................................................. หุ้ น
รวมเป็ นเงิน (ยอดเงินทีช ําระระหว่างวันที 6-10 มิถุนายน 2565) ...................................................................... บาท โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 การโอนเงิน  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขทีเ ช็ค ….………...........................……. ลงวันที ................. มิถุนายน 2565 ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................………….
2)  กรณี ไม่ชาํ ระผ่านระบบ Bill Payment ตามข้อ 1) ผู้จองซือต้องชําระเป็ น Good Fund และติ ดต่อเจ้าหน้ าทีบวั หลวงเพือนําส่งหลักฐานการชําระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซือตาม
แบบฟอร์มทีบวั หลวงกําหนด เท่านัน
โดยหากผูจ้ องซือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ ให้ดําเนินการ
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีส มาชิกผูฝ้ าก .................................................................. บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์เลขที ............................................................
 ออกหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส นสุ
ิ ดระยะเวลาการจองซือ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน)
เจ้าหน้าทีผ ู้รบั มอบอํานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผจู้ องซือฝากเอกสารการจองซือหุน้ สามัญทีอ อกใหม่ทธี นาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

BROKER
ผู้ฝากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924
351

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั  พาร์เนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
339
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
350
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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สิงทีส่งมาด้วย 8

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับการจองซือ หุ้นสามัญทีอ อกใหม่ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันที_______________________________________
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  น า ง ส า ว  นิ ติ บุ ค ค ล ________________________________________________
 บัตรประจําตัวประชาชน

หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง

 เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที ___________________________________ทีอยู่ให้เป็ นไปตามรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ ได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ ในการเสนอขายหุน้ Preferential Public Offering (Record Date) ณ
วันที 9 พฤษภาคม 2565(“การเสนอขายหุ้น PPO”) หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ______________________________สัญชาติ ____________
ข้าพเจ้ามีหนุ้ สามัญเดิมตามรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การเสนอขาย
หุน้ สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ PPO (Record Date) ณ วันที 9 พฤษภาคม 2565 จํานวน __________________________________หุน้
มีสิทธิในการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่จาํ นวน __________________________________________หุน้ และมีความประสงค์ขอมอบอํานาจให้
 น า ย  น า ง  น า งส า ว __________________________________ สั ญ ช า ติ ______________อ า ยุ ________________ปี
 บัตรประจําตัวประชาชน

ทีอยู่ เลขที____________________________________

ห มู่ บ้ า น /อ า ค า ร __________________________________ซ อ ย ________________________ถ น น __________________________
ตําบล/แขวง_________________________อําเภอ/เขต_______________________จังหวัด__________________________________________
รหัส ไปรษณี ย์__________________________(“ผู้รับมอบอํานาจ”) เป็ น ผู้รบั มอบอํา นาจทีแ ท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
โด ย ใ ห้ มี อํ า น า จ ใ น ก า ร จ อ ง ซื < อ หุ้ น ส า มั ญ ที อ อ ก ให ม่ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ใ น ก า ร เส น อ ข า ย หุ้ น PPO (“ก า ร จ อ ง ซื อ ” )
จํานวน_______________________________หุน้ รวมถึงมีอาํ นาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิมเติมข้อความในใบจองซือ< ทีเกียวกับการ
จองซือ< ในการชําระเงินใด ๆ เกียวกับการจองซือ< การให้ขอ้ มูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิมเติม และยืนเอกสารใด ๆ เกียวกับการจองซือ<
ในการติ ด ต่อกับ บริษั ทฯ และตัว แทนของบริษัท ฯ เกียวกับ การจองซือ< การตกลงยอมรับ ข้อกําหนดและเงือนไขใด ๆ เกียวกับ การจองซือ<
ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ซึงเกียวข้องกับการจองซือ< แทนข้าพเจ้าผูม้ อบอํานาจได้จนเสร็จการ
ทัง< นี < กิจการ และบรรดาการกระทําใด ๆ ทีผรู้ บั มอบอํานาจได้กระทําลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามความในหนังสือ
มอบอํานาจฉบับนีแ< ล้ว ให้ถือเสมือนหนึงว่าข้าพเจ้าได้กระทําลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทัง< สิน<
ลงชือ

ผูม้ อบอํานาจ
(

)

ลงชือ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
(

)

ลงชือ

พยาน
(

)

ลงชือ

พยาน
(

)

IJKIJLMNQSTU
E F G H

แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที. ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที .................................................................................................
สําหรับบุคคลธรรมดา
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติที ` เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ ทีอ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใช่*
ใช่*
ใช่*

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชีว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ& ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน1 แทน

สําหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN

.
.
.
และระบุประเภท
3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตังแต่รอ้ ยละ 50 ขึนไปของรายได้รวม
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตังแต่รอ้ ยละ 50 ขึนไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

ใช่*
ไม่ใช่
ใช่*
ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
ใช่*
ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ  และ/หรือข้อ  แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชีว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ& ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน1 แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึนแก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป รากฎในเอกสารนีให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอืนทีม อี ํานาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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คํารั บรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA
คํารับรองสถานะ
ข้ าพเจ้ า (ชือนิติบคุ คล) ___________________________________________________________________
โดย __________________________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
และ __________________________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีสถานะดังต่อไปนี &
ส่ วนที!หนึ!ง: สถานที!จดทะเบียนจัดตัง%
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึง จัดตังขึ
& &นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

U.S. / Non-U.S. Entity

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิติบคุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
& &นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________
ในกรณีทีจดั ตังขึ
& &นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
& &นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
(หากเป็ นนิติบคุ คล หรือสาขาของนิติบคุ คลทีม ิได้ จดั ตังขึ
นอกเหนือจากนันการให้
&
คํารับรองถือว่าเสร็จสิ &น)

ส่ วนที!สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

[]

คํารับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI

PFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี & _________________________
[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI

RDCFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี & _________________________
[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่วม FATCA

NPFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.5 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริษัททีจดทะเบียนซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็ นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยูใ่ นสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี &
หน้ า 1 ของ 4
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[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื &อขาย หรือ โอนย้ ายนี &
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์
[]

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร

Non-Profit Organization
(NPO)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย
[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
& &นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ!ง
หนึ!งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี & และ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ!งหนึ!ง ทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี &
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี &ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิZ
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
x รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
x รายได้ จากสัญญาซื &อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
x รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
x รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
x รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
x เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
x เงินได้ จากสัญญาประกัน
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[]

2.9 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
& &นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรือ นิติบคุ คลใด ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ!งหนึ!งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ น หรือ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ!งหนึ!งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี & ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี &
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี &
ชื!อ

[]

ที!อยู่

2.10 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิติบคุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others

ทังนี
& &ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ทีนี &แล้ ว

คํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) มีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ข้ อบังคับ คําสัง คําแนะนํา คํา
ร้ องขอ หรือสัญญาทีได้ เข้ าทําหรือผูกพันภายใต้ หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง (“ข้ อกําหนดที!
เกี!ยวข้ อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ สรรพากร หรือหน่วยงานกํากับดูแลอืนๆ (“หน่ วยงานที!รับผิดชอบ ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานทีเกียวข้ องของ
ประเทศไทย ตามทีประกาศ และ/หรือ ทีได้ มีการแก้ ไข หรือเพิมเติมเป็ นครัง& คราว
ในการนี & ข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงให้ บริษัท ฯ สามารถดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด หรือทังหมดตามที
&
เห็นสมควร ดังต่อไปนี & เพือปฏิบตั ิตาม ข้ อกําหนดที
เกียวข้ อง
(1) การเปิ ดเผยและส่ งข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้ าทีบริษัทฯ มีหน้ าทีต้องเปิ ดเผยและ/หรือนําส่งข้ อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
หรือตามทีสํานักงานใหญ่หรือบริษัททีเกียวข้ องของบริษัทฯ ต้ องเปิ ดเผย และ/หรือนําส่งให้ หน่วยงานทีรับผิดชอบ และข้ าพเจ้ าตกลงจะให้ ข้อมูล และเอกสารเพิมเติมตามที
บริษัทฯ ร้ องขอ เพือเปิ ดเผยต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าจะให้ ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพือให้ บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ซึง เกียวกับข้ อมูลของข้ าพเจ้ า หรือหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ าทีทําไว้
กับบริษัทฯ ทังนี
& & รายละเอียดและ/หรือขันตอนที
&
เกียวข้ องอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามทีบริษัทฯ จะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง& คราวไป
(2) การเปลี!ยนแปลงสถานะข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลงและรับว่าจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงข้ อมูลของข้ าพเจ้ าซึง ได้ แจ้ งให้ บริษัท ฯ ทราบก่อนหน้ านี &
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเกียวกับ ทีอยูซ่ งึ ได้ จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอืน ทีอยูข่ องสถานทีประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้มีอํานาจ
หน้ า 3 ของ 4
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ควบคุมนิติบคุ คล (ผู้ซงึ ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลมากกว่าร้ อยละ 10 ของหุ้นทังหมด
&
หรือของสิทธิความเป็ นเจ้ าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีทีนิติบคุ คลนันกลายเป็
&
นผู้มีถินทีอยูท่ างภาษี มากกว่า หนึง ประเทศ
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงส่งมอบข้ อมูลรายละเอียดและเอกสารทีเกียวข้ องเพิมเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันทีมีการเปลียนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการ จัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ถ้ อยแถลงหรือ แบบฟอร์ มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ
W-8Ben-E พร้ อมทังรั& บรองเอกสารนันด้
& วย
(3) การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่สง่ ข้ อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้ แก่บริษัท ฯ ตามทีร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ หรือ ข้ อมูล
รายละเอียดหรือเอกสารทีให้ ไว้ แก่บริษัทฯ และ /หรือที สง่ มอบเพิมเติม ให้ นนไม่
ั & เป็ นปั จจุบนั ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ ความยินยอมในหนังสือ
ฉบับนี & ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ทังนี
& & ตราบเท่าทีกฎหมายอนุญาต โดยบริษัท ฯ สามารถดําเนินการตามขันตอนหนึ
&
งขันตอนใด
&
หรือทังหมดตามที
&
เห็นสมควร เพือปฏิบตั ิตามสัญญาหรือข้ อตกลงการซื &อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี & และการให้ บริการอืน และ /หรือข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง หรือเพือปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้ าของบริษัท ฯ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้ บริการ ซื &อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี & และบริการอืน การระงับการ
จ่ายจํานวนเงินใด ๆ ทีข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักทรัพย์ดงั กล่าวนี & และการส่งมอบจํานวนเงิน ดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานทีรับผิดชอบ หรือ
คืนให้ แก่ข้าพเจ้ าตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุข้างต้ น ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทยกเลิกการให้ บริการ ซื &อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี & และบริการอืนและ /หรือบอกเลิกสัญญา
หรือข้ อตกลงในการใช้ บริการดังกล่าวตามที ข้ าพเจ้ า ทําไว้ กบั บริษัทฯ โดยให้ ถือว่าเอกสารฉบับนี & เ ป็ นส่วนหนึงของสัญญาหรือข้ อตกลง การซื &อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี &
และการให้ บริการอืน ๆ ด้ วย
ภายใต้ กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้ วยการให้ ความเท็จ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อมูลทีกรอกในแบบฟอร์ มนี &อย่างละเอียดตามความรู้และความ
เข้ าใจของข้ าพเจ้ าอย่างดีทีสดุ แล้ วว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความจริง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลายมือชือ __________________________________________ ผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท
(__________________________________________)
ลายมือชือ __________________________________________ ผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท
(__________________________________________)

ตราประทับ (ถ้ ามี)

วันที_____________________________

หน้ า 4 ของ 4
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หนังสือแจ้งสําหรับตัวแทน/ผู้ดูแลผลประโยชน์
~
เกียวกับการเสนอขายหุ้น Preferential Public Offering
เรียน

ตัวแทน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวกลางอืนใดซึงถือหุน้ สามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ทุกท่าน

17 พฤษภาคม 2565
เนืองจากจะมีการเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ เพือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม (Preferential
Public Offering : PPO) (“การเสนอขาย”) โดยเป็ นหุน้ สามัญทีออกใหม่จาํ นวน 725,000,000 หุน้ (“หุน้ ทีเสนอขาย”)
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงจะได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่เพือเสนอ
ขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิ ม (Preferential Public Offering: PPO) พร้อมทังสารสนเทศและเอกสารแนบ และเอกสารอืน ที
เกียวกับการเสนอขาย (“หนังสือแจ้งการจัดสรร”) ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีมสี ิทธิทีมรี ายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ในวันที 9 พฤษภาคม 2565 ซึงเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการจองซือ หุน้ ทีเสนอขาย (Record
Date)
หุ้น ที เ สนอขายของบริ ษัท ฯ ไม่ ได้มี ก ารจดทะเบี ยน และจะไม่ มี การจดทะเบี ย นภายใต้ก ฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ของรัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจําหน่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนืองจากเป็ นการเสนอขายหรือจําหน่ายทีมิได้รบั การจดทะเบียน หรืออยู่ภายใต้ขอ้ ยกเว้น
แห่ ง U.S. Securities Act โดยบริษั ท ฯ ไม่ มีเ จตนาที จะจดทะเบี ยนส่ ว นหนึ งส่ว นใดของการเสนอขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือทําการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง นี ในการเสนอขายครัง นี บริษัท
ฯ จะไม่ทาํ การเสนอขายหรือขายหุน้ ทีเสนอขายใน หรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสนอขายและการขาย
ทัง หมดจะเป็ น “ธุรกรรมภายนอกประเทศ” (Offshore Transactions) ตามบทบัญญัติของ Regulation S ภายใต้ U.S.
Securities Act นอกจากนี  บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือขายหุน้ ทีเสนอขายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
แคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีปนุ่ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอืนตามทีบริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป
(หากมี)
หากท่านได้รบั หนังสือแจ้งการจัดสรรในฐานะผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
และท่านเป็นตัวแทน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวกลางอืนใดซึงถือหุน้ ของบริษัทฯ เพือบัญชีหรือเพือประโยชน์
ของเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่าน โปรดพิจารณาและปฏิบตั ิตามรายละเอียดดังต่อไปนี 
1.

เนือ งจากการเสนอขายนีจ ะไม่มีขึน ในประเทศที การเสนอขายขัดต่อกฎหมาย กรุ ณาให้ความ
ร่วมมือในการไม่ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทําการโดยวิธีอนื ใดเพือให้เจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่าน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้
ประเทศญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอืนตามทีบริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)
ได้รบั หนังสือแจ้งการจัดสรร

2.

กรุณาให้ความร่วมมือไม่ปฏิบตั ิตามคําสังใด ๆ เพือการจองซือ ในการเสนอขายนี  จากเจ้าของบัญชี
หรือลูกค้าของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอืนตามทีบริษัทฯ อาจแจ้งให้
ทราบต่อไป (หากมี)

3.

หากท่ า นได้รับคําถามเกี ย วกั บ การเสนอขายจากเจ้าของบัญชีห รือ ลูกค้าของท่า นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศ
ญีป่ นุ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอืนตามทีบริษัทอาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) กรุณาแจ้ง
1

สิงทีส่งมาด้วย 10

เจ้าของบัญชีหรือลูกค้ารายนันว่าไม่มีการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริก าใต้ ประเทศญี ปุ่น ประเทศออสเตรเลี ย หรื อ
ประเทศอืนตามทีบริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

2
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วิธีการปฏิบตั ิการจองซือ และชําระเงินสําหรับการจองซือ หุน้ สามัญทีอ อกใหม่ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
สําหรับผู้จองซือ ประเภทสถาบันทีป ระสงค์จองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ของบริษั ทฯ
(“ตัวแทนการรับจองซือ หุ้น”) ขอนําส่งวิธีปฏิบัติการจองซือ< หุน้ และชําระเงินสําหรับการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ของ
บริษัทฯ สําหรับผูจ้ องซือ< ประเภทสถาบัน ทีประสงค์จองซือ< เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี <
1. วิธีการจองซือ หุ้นสามัญทีอ อกใหม่
1.1. ผูจ้ องซือ< สามารถจองซือ< หุน้ ตัง< แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน
2565 (รวมทัง< สิน< 5 วันทําการ) โดยจะต้องนําส่งหลักฐานการชําระเงิน และเอกสารการจองซือ< ณ สํานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ< ตามทีอยู่ดา้ นล่าง
ชือ
ทีอ ยู่
ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชัน< 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิ ยพร
0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147
0-2618-1120

2. รายละเอียดการชําระเงิน (ผูจ้ องซือ< ห้ามโอนเงิน หรือ สังจ่ายเช็คลงวันทีก่อนวันจองซือ< โดยเด็ดขาด)
2.1. การชําระเงินค่าจองซือในส่วนทีจองซือตามสิทธิ ต้องชําระระหว่างวันที ` มิถุนายน hj`j ถึงวันที km
มิถนุ ายน hj`j เท่านัน< โดยวิธีการ ดังต่อไปนี <
2.1.1. กรณีชาํ ระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที ` หรือ x หรือ y มิถุนายน hj`j เท่านัน< และ
จะต้องชําระค่าจองซือ< หุน้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของ
ธนาคาร ของวันที y มิถนุ ายน hj`j โดยสังจ่ายในชือ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพือ
การจองซือ< หุน้ ” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหัก บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการ
ถัดไป
2.1.2. กรณี ช ํา ระด้ว ยเงิ น โอนผ่ า นระบบ Bill Payment ผู้จ องซื อ< สามารถชํา ระเงิ น ค่ า จองซื <อ ตั<ง แต่ เวลา
8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน 2565 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้ทกุ สาขา
2.1.3. กรณี ชาํ ระด้วยเงินโอนทีไม่ผ่านระบบ Bill Payment ผูจ้ องซือ< สามารถชําระเงินค่าจองซือ< ตัง< แต่เวลา
8.30 น. – 16.00 น. ของวันที 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที 10 มิถุนายน 2565 โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที
ตัวแทนการรับจองซือ< หุน้ เพือขอข้อมูลบัญชีธนาคารและกรอกแบบฟอร์มเพือยืนยันรายการและชําระ
เงินของผูจ้ องซือ<
2.2. การชําระเงินค่าจองซือ ในส่วนทีจองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) สามารถชําระภายหลังทีทราบ
ผลการจัดสรรหุน้ ในส่วนทีจองซือ< เกินกว่าสิทธิ โดยผูจ้ องซือ< ประเภทสถาบันสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรใน
ส่วนทีจองซือ< เกินกว่าสิทธิ ได้ตงั< แต่เวลา 9.00 น. ของวันที 17 มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป โดยการกรอกเลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th โดยหลังจากทราบผลการจัดสรรในส่วนทีจองซือ< เกินกว่า
1
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สิทธิ นักลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนการรับจองซือ< หุน้ ตามรายละเอียดทีระบุในข้อ 1.1. เพือดําเนินการชําระ
เงินต่อไป
ทั<งนี < ผู้จองซือ< หุ้นสามารถตรวจเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่านได้ทีเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณี ที
ไม่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขทะเบียนนิติบคุ คลในการตรวจสอบ
2.2.1. ชําระด้วยการโอนเงิน Good Fund เท่านัน< ผูจ้ องซือ< สามารถชําระเงินได้ตงั< แต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
ของวันที 20 มิถุน ายน 2565 โดยต้องติ ดต่อเจ้าหน้าทีตัวแทนการรับจองซื อ< หุ้น เพื อขอข้อมูลบัญ ชี
ธนาคารและกรอกแบบฟอร์มเพือยืนยันรายการและชําระเงินของผูจ้ องซือ<
ทังนี ภายหลังชําระเงินค่าจองซือในส่วนทีจองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซือ
จะต้องนําส่งหลักฐานการชําระเงิน ในส่วนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ มายังสํานักงานใหญ่ของ
ตัวแทนการรับจองซือ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 ในเอกสารฉบับนี ภายในเวลา 14.00 น.
ของวันที 20 มิถุนายน 2565
3. เอกสารประกอบการจองซือ หุ้นสามัญทีอ อกใหม่ ประกอบด้วย
3.1. ใบจองซือ< หุน้ สามัญ ทีออกใหม่ทีกรอกข้อมูลและลงลายมือชือครบถ้วน โดยผูจ้ องซือ< จะต้องระบุจาํ นวนหุน้ ที
ประสงค์จะจองซือ< ทัง< หมดในใบจองซือ< (รวมส่วนทีจองซือ< ตามสิทธิและจองซือ< เกินสิทธิ)
3.2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ ซึงออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ซึงจะระบุจาํ นวนหุ้น
ทีผถู้ ือหุน้ แต่ละรายมีสิทธิได้รบั จัดสรร (ถ้ามี)
ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ม ากกว่า k เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือ
หุ้นเดิ มจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ< ตามจํานวนเลขทะเบี ยนผู้ถือ หุ้นเดิมที ผู้ถือหุ้น เดิ มได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ< k ชุด ต่อ k เลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ เท่านัน<
3.3. หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ<
กรณีนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย
-

สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยืนใบคําขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ< หุน้ ซึงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง

-

หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผอู้ ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนทียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้ บั มอบอํา นาจ รับรอง
สําเนาถูกต้อง อนึง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้อง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอํานาจด้วย

กรณีนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในต่างประเทศ
-

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง< นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที
ออกให้ไม่ เกิ น 1 ปี พร้อ มลงนามรับ รองสํา เนาถูก ต้อ งโดยผู้มี อ าํ นาจลงนามของนิ ติ บุค คลนั<น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
2
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-

สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้รบั รองสําเนาเอกสารข้างต้น ทียงั ไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง

-

สําเนาเอกสารประกอบที ลงนามรับรองสําเนาถูก ต้อ งแล้ว จะต้องได้รับการรับ รองลงลายมื อชือโดย
เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผูจ้ ัดทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าทีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง
ทํา การรับ รองลายมื อ ชื อ และตราประทั บ ของเจ้า หน้า ที Notary Public หรื อ หน่ ว ยงานอื น ใดที ได้
ดําเนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน k ปี นับถึงวันจองซือ< หุน้

3.4. ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ Custodian
ดําเนินการแทน k ฉบับ โดยในใบจองซือ< หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ< จะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนัง สือของ Custodian ทีระบุชือผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวยังไม่หมดอายุหรือ
เอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามนัน< อีก k ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.5. หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ m บาท (กรณีทมี อบหมายให้ผรู้ บั มอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูจ้ องซือ< และผูร้ บั มอบอํานาจซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.6. แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก< ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญ ชีผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สําหรับผูจ้ องซือ< ทีประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน< )
ในกรณีทีผจู้ องซือ< ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ< “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก< ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
และนิ ติ บุ ค คล) เฉพาะผู้ ป ระสงค์น ํา หลั ก ทรัพ ย์ฝ ากเข้า บั ญ ชี ผู้อ อกหลั ก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และ
แบบสอบถามสํา หรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ บุ ค คล (สํา หรับ ผู้จ องซื อ< ที
ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญทีออกใหม่ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน< )” (สิงที
ส่งมาด้วย 9) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพือนําส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
ทัง< นี < โดยการยืนความจํานงในการจองซือ< หุน้ สามัญสามัญทีออกใหม่ ผูจ้ องซือ< ประเภทสถาบันได้ให้การรับรอง
และตกลงว่าจะซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่เต็มจํานวนตามทีได้แสดงความจํานงไว้ในใบจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ ทั<งใน
ส่วนทีจองซือ< ตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่นี < รวมถึงจะทําการชําระเงินค่ า
จองซือ< ให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่หากผูจ้ องซือ< ประเภทสถาบันไม่ส่งใบจองซือ< หุน้ สามัญที
ออกใหม่ที ได้ก รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ< ทีถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซือ< ให้
ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีกาํ หนด หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ทีสงั จ่ายแล้วนัน< ไม่ผ่านการ
เรียกเก็บ ผูจ้ องซือ< ประเภทสถาบันยอมรับว่าบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพี ยงผู้เดียวในการพิจารณาถือว่าผู้จองซือ< ประเภท
สถาบันสละสิทธิในการจองซือ< หุน้ สามัญทีออกใหม่ดงั กล่าว
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