บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Firm Overview
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 เพื่อประกอบ

Experience
1. ที่ปรึ กษาทางการ เงินในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุนและใบสาคัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็ นการแยกธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากบริ ษทั ฯ

แสดงสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ได้แก่ บมจ. เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล,

เงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งเทพธนาทร จากัด (มหาชน) และในวันที่

บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์, บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่

16 พฤศจิกายน 2555 RHBC ได้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) และ เปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั ฯ จากเดิม "บริ ษทั
หลักทรัพย์ โอเอสเค(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)" เป็ น "บริ ษทั
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)"
ปัจจุบนั คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "RHB Securities (Thailand)
Public Company Limited” ("บริ ษทั ฯ") ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก. จาก กระทรวงการคลังและ
ได้รับอนุญาตจาก สานักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ , บมจ.
แผ่นดินทอง พร๊ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ , บมจ. ซีออยล์
3. ที่ปรึ กษาการเงินสาหรับการจัดเตรี ยมคาเสนอซื้ อและการเป็ นตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ บริ ษทั บิ๊ก คาเมร่ า จากัด
4. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการ ได้แก่ บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า
5. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจากัด ได้แก่ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
6. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ ได้แก่ บริ ษทั เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์
จากัด, บริ ษทั พรอมท์นาว จากัด, บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ , บมจ. สยามราช
7. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั มหาชน
จากัดต่อประชาชนในครั้งแรก ได้แก่ บมจ. สยามราช, บมจ. ธนพิริยะ, บมจ.
อมตะ วีเอ็น , บมจ.ชี วาทัย จากัด, บมจ. สยามอีสต์ โซลูชนั่ และ บมจ. แอพพลายดีบี

Service

Contact Us

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2. การค้าหลักทรัพย์

ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์

3. ที่ปรึ กษาทางการเงิน

98 ถ. สาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

4. จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หลักทรัพย์

โทร: 02-088-9999 ต่อ 1826

5. ตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ปัจจุบนั บริ ษทั เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหมายเลข 27

แฟกซ์: 02-088-9821
ติดต่อ : รัศมี คอปลีย ์ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ)

Email : rassamee.co@rhbgroup.com

Contact person
Name – Surname : นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
Position: กรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
Telephone number: 02-088-9819
E-mail: ratachai.te@rhbgroup.com
Experiences
2555-ปัจจุบนั ดารงตาแน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
2553-2555 ดารงตาแหน่ง Assistant Head of Investment Banking
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
2542-2552 ดารงตาแหน่ง Senior Vice President
บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) / ธุรกิจหลักทรัพย์

Career
Investment Banker

Practice Areas
1.ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั
มหาชนจากัดต่อประชาชนในครั้งแรก ( IPO) และ การออกและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (RO)
2. ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และ การให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
จาหน่ายไปและรายการเกี่ยวโยง
3. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ (M&A)
4. ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใน 5. ที่ปรึ กษาการเงินสาหรับการจัดเตรี ยม
คา เสนอซื้อ และการเป็ นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
5. ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจากัด

Qualifications ,
1. มีใบอนุญาตที่ปรึ กษาทางการเงิน
2. ผ่านการอบรมหลักสู ตร จรรยาบรรณและความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของที่
ปรึ กษาทางการเงิน, การทา Due Diligence สาหรับที่ปรึ กษาทางการเงิน,
การบัญชีสาหรับที่ปรึ กษาทางการงิน, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนและ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์, การออกและเสนอขายหลักทรัพย์, การนา
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ

Contact person
Name – Surname : นางสุนิต วิสุทธิโกศล
Position: กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ

Telephone number: 02-088-9818
E-mail : sunit.vi@rhbgroup.com

Practice Areas
1.ที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ของ
บริ ษทั มหาชนจากัดต่อประชาชนในครั้งแรก ( IPO) และ ควบรวม
กิจการ (M&A)

Qualifications ,
Experience
2559-ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
2552-2559: ดารงตาแหน่ ง Senior Vice President, Sector Head
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริ การทางการเงิน
2538-2552 : ดารงตาแหน่ ง Director
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ / ธุรกิจหลักทรัพย์
2535-2538 : ดารงตาแหน่ง Account Relationship Manager
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)/ ธุรกิจบริ การทางการเงิน
2533-2535 : ดารงตาแหน่ง Management Trainee
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
Career
Investment Banker

1. มีใบอนุญาตที่ปรึ กษาทางการเงิน
2. ผ่านการอบรมหลักสู ตร จรรยาบรรณและความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของที่
ปรึ กษาทางการเงิน, การทา Due Diligence สาหรับที่ปรึ กษาทางการ
เงิน,การบัญชีสาหรับที่ปรึ กษาทางการเงิน, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนและบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์, การออกและเสนอขายหลักทรัพย์,
การนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการอบรม
และมีความรู้การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

