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เรยีน ผูถ้อืหลกัทรพัยข์อง บรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) 

 

 ขา้พเจา้ นายมนิทร ์องิคธ์เนศ (“ผูท้าํคาํเสนอซือ”) ขอเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั 

(มหาชน) (“ARIP” หรอื “กิจการ”) ทมีไิดถ้อืโดยผูท้าํคาํเสนอซอื ซงึมรีายละเอยีดดงันี (“คาํเสนอซือ”) 

 

ส่วนที 1 

สาระสาํคญัของคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์

 

1. วนัทียืนคาํเสนอซือ 

5 กรกฎาคม 2564  

 

2. ชือผูท้าํคาํเสนอซือ 

 นายมนิทร ์องิคธ์เนศ (“ผูท้าํคาํเสนอซือ”)   

 

3. ชือผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซือ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) (“FSS” หรอื “ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซือ”)  

    

4. วตัถปุระสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ  

เนืองดว้ยเมอืวนัท ี25 มถุินายน 2564 นายมนิทร ์องิค์ธเนศ ผู้ทาํคําเสนอซอื ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการอยู่ก่อนแลว้

จํานวน 206,338,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.28 ของหุน้ทอีอกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 

44.28 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ ได้มาซงึหลกัทรพัย์ประเภทหุน้สามญัของกิจการจํานวน 93,432,000 

หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 20.05 ของหุ้นทอีอกและจําหน่ายแล้วทงัหมดของกิจการ โดยการซอืหลกัทรพัย์จากบรษิัท 

BNP Paribas Singapore Branch คัสโต เดียนของบริษัท  Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่ านกระดานซือขาย

หลกัทรพัยร์ายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของนายมนิทร ์องิค์

ธเนศ รวมทงัสนิเป็นจํานวน 299,770,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.33 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทงัหมดของ

กิจการ และคิดเป็นร้อยละ 64.33 ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของกิจการ ซึงขา้มจุดร้อยละ 50 ของสทิธอิอกเสยีง

ทงัหมดของกจิการ 

 

ดว้ยเหตุนี ผูท้ําคําเสนอซอืจงึมหีน้าทตี้องทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ทเีหลอืทงัหมดของกจิการ (Mandatory Tender 

Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรืองหลักเกณฑ์เงอืนไข และวิธีการเข้าถือ

หลกัทรพัย์เพือครอบงํากิจการ ลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (รวมทงัทไีด้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศท ีทจ. 

12/2554) ซงึไดแ้ก่หุน้ทงัหมดทมีไิดถ้ือโดยผูท้ําคําเสนอซอื ในจํานวน 166,230,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 ของ

หุน้ทอีอกและจาํหน่ายทงัหมดแลว้ของกจิการ และสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ 

 

5. ประเภทหลกัทรพัย ์และรุน่ทีเสนอซือ 

ณ วนัทยีนืคาํเสนอซอื ARIP มหีลกัทรพัยเ์พยีงประเภทเดยีว คอื หุน้สามญั โดย ARIP มหีุน้สามญัทอีอกและจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวนทงัสนิ 466,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท มสีทิธอิอกเสยีง 1 หุน้สามญัต่อ 1 เสยีง 
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ทงันีจากขอ้มูลรายชอืผูถ้อืหุน้ล่าสุดของ ARIP ณ วนัท ี8 มนีาคม 2564 ปรบัปรุงดว้ยจํานวนหุน้ทผีู้ทําคําเสนอซอื

ไดม้าซงึหุ้นสามญัของกจิการ จํานวน 93,432,000 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.05 ของหุน้ทอีอกและจําหน่ายแล้ว

ทงัหมดของกจิการ ในวนัท ี25 มถุินายน 2564 ผู้ทําคําเสนอซอืถือหุ้นสามญัเป็นจํานวนทงัสนิ 299,770,000 หุ้น 

คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 64.33 ของหุ้นทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมดของ ARIP โดยผู้ทําคําเสนอซอืจะทําคําเสนอซอื

หลกัทรพัย์ทงัหมดของ ARIP ทมีิได้ถือครองโดยผู้ทําคําเสนอซอืจํานวน 166,230,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 35.67 

ของหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ ARIP และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงรอ้ยละ 35.67 ของจํานวนสทิธอิอก

เสยีงทงัหมดของ ARIP 

  

6. ราคาเสนอซือ 

ราคาเสนอซอืหุ้นสามญัเท่ากบั 0.65 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซือ”) นอกจากนี ผู้ถือหุ้นทตีอบรบัคําเสนอซอื (“ผู้

แสดงเจตนาขาย”) มภีาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซอื และ

ภาษีมูลค่าเพมิในอตัรารอ้ยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดงันัน ราคาสุทธทิผีู้แสดงเจตนาขายจะ

ไดร้บัเท่ากบัหุน้ละ 0.648261 บาท (“ราคาสุทธิ”) 

 

ผู้แสดงเจตนาขายจะไดร้บัการชําระค่าหลกัทรพัยท์งัหมดเป็นเงนิบาท และมทีศนิยม 2 ตําแหน่งเป็นหน่วยสตางค์

สาํหรบัการคดิทศนิยม 2 ตําแหน่งในหน่วยสตางค ์ถ้าเศษมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.005 บาท จะทําการปัดเศษขนึ แต่

ถา้เศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทาํการปัดเศษทงิ ซงึราคาเสนอซอืดงักล่าว 

 (   )   เป็นราคาเสนอซอืสุดทา้ยทจีะไม่เปลยีนแปลงอกี (final offer) (เวน้แต่เขา้เงอืนไขทแีจง้ตามขอ้ 8) 

 (       )   ไม่ใช่ราคาเสนอซอืสุดทา้ย ผูท้าํคาํเสนอซอือาจมกีารเปลยีนแปลงราคาเสนอซอืได ้

 

ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้ภายใต้ขอ้ตกลงตามอนุสญัญาภาษีซอ้นทใีช้

บงัคบัในแต่ละกรณ ีในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญั เป็นนิตบิคุคลทมีใิช่สญัชาตไิทยซงึมไิดป้ระกอบกจิการใน

ประเทศไทย และมไิด้มถีนิฐานอยู่ในประเทศทอียู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทยหรอืมถีนิฐาน

อยู่ในประเทศซงึเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่มไิดม้ขีอ้ยกเวน้เรอืงการหกัภาษ ีณ ทจี่าย

จากการขายหลกัทรพัยท์เีกดิขนึในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าวจะต้องถูกหกัภาษี ณ ทจี่ายในอตัรารอ้ย

ละ 15 ของผลกําไรจากการขายหลกัทรพัย ์กล่าวคอืผลต่างระหว่างราคาเสนอซอื และตน้ทุนของหลกัทรพัย ์โดยทผีู้

แสดงเจตนาขายจะต้องแจง้ต้นทุนของหลกัทรพัยแ์ก่ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยต์ามเอกสารแนบ 1 (4) สาํหรบั

หุน้สามญั และตามเอกสารแนบ 3 (4) สาํหรบัใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ (“NVDR” หรอื 

“เอน็วีดีอาร”์) 

 

ทงันีหากผู้แสดงเจตนาขายมไิดแ้จง้ต้นทุนของหลกัทรพัยด์งักล่าวมาพรอ้มแบบแจง้ต้นทุนหลกัทรพัยท์นํีามาเสนอ

ขาย ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะทําการหกัภาษี ณ ทจี่าย โดยคํานวณภาษีหกั ณ ทจี่ายจากราคาเสนอซอื 

คณูดว้ยจาํนวนหลกัทรพัยข์องกจิการหรอื NVDR ทผีูแ้สดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทงัหมด 

 

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายทีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทยมีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของ

ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรพัย์ และออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทจี่าย ให้แก่ตวัแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัย ์
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7. ระยะเวลารบัซือ 

ระยะเวลารบัซอืรวมทงัสนิ 25 วนัทําการ ตงัแต่วนัท ี8 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี16 สงิหาคม 2564 (“ระยะเวลารบั

ซือ”) ของทุกวนัทาํการของตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์ตงัแต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ซงึระยะเวลาดงักล่าวเป็น 

 (  ) ระยะเวลารับซือสุดท้ ายทีจะไม่ขยายระยะเวลารับซืออีก (final period) (เว้นแต่ เข้าเงือนไขทีแจ้ง 

ตามขอ้ 8) 

 ( ) ไม่ใช่ระยะเวลารบัซอืสุดทา้ย ผูท้าํคาํเสนอซอือาจขยายระยะเวลารบัซอืได ้

 

ทงันี หากมกีารประกาศวนัหยุดราชการเพมิเตมิในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผู้ทําคําเสนอซอืจะขยายระยะเวลารบัซอื

หลกัทรพัย ์เพอืใหร้ะยะเวลาดงักล่าวครบ 25 วนัทาํการ เพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554  

 

8. เงอืนไขในการแก้ไขเปลียนแปลงคาํเสนอซือ 

(    ) ไม่มเีงอืนไข       

(   ) มเีงอืนไขในการแกไ้ขเปลยีนแปลงคําเสนอซอื ดงันี 

(  ) ผู้ทําคําเสนอซืออาจลดราคาเสนอซือหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ หากมีเหตุการณ์ 

รา้ยแรงต่อฐานะหรอืทรพัยส์นิของกจิการในระหว่างระยะเวลารบัซอื 

(  ) ผูท้ําคําเสนอซอือาจแกไ้ขขอ้เสนอหรอืขยายระยะเวลาในการเสนอซอืเพอืแข่งขนักบับุคคลอนืนนั 

หากมบุีคคลอนืยนืคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์องกจิการในระหว่างระยะเวลารบัซอื 

 

9. เงอืนไขในการยกเลิกคาํเสนอซือ (ถ้ามี) 

ผูท้าํคาํเสนอซอือาจยกเลกิคาํเสนอซอืไดใ้นกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทําใดๆ เกิดขึน ภายหลังจากผู้ทําคําเสนอซือ ยืนคําเสนอซือต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซอือนั

เป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะหรอืทรพัยส์นิของกจิการโดยทเีหตุการณ์

หรอืการกระทําดงักล่าวมไิด้เกิดจากการกระทําของผู้ทําคําเสนอซอื หรอืการกระทําทผีู้ทําคําเสนอซอืต้อง

รบัผดิชอบ หรอื 

9.2. กจิการได้กระทําการใดๆ ภายหลงัจากทสีํานักงาน ก.ล.ต. รบัคําเสนอซอืจากผู้ทําคําเสนอซอืและยงัไม่พ้น

ระยะเวลารบัซอือนัส่งผลใหมู้ลค่าหุน้สามญัของกจิการลดลงอย่างมนียัสาํคญั หรอื 

9.3. กิจการได้กระทําการใดๆ ทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 

12/2554 เรอืงการกระทําการหรอื งดเวน้กระทําการในประการทน่ีาจะมีผลต่อการทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์

ของกจิการ (รวมทงัทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิ) 

 

10. ระยะเวลารบัซือทีผูถ้ือหลกัทรพัยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยไ์ด้ ณ ททีาํการของตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์

ตงัแต่วนัท ี8 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี6 สงิหาคม 2564 ทุกวนัทําการของตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ ตงัแต่

เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. รวมทงัสนิ 20 วนัทาํการ โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนการยกเลกิการ

แสดงเจตนาขายหลกัทรพัยต์ามเอกสารแนบ 2 
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ทงันี หากมกีารประกาศวนัหยุดราชการเพมิเติมในช่วงระยะเวลารบัซอืทผีู้ถือหลกัทรพัย์สามารถยกเลกิการแสดง

เจตนาขายดงักล่าว ผู้ทําคําเสนอซอืจะขยายระยะเวลารบัซอืทผีู้ถอืหลกัทรพัย์สามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขาย

ออกไป เพอืใหร้ะยะเวลาดงักล่าวครบ 20 วนัทาํการ เพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554  

 

11. การจดัสรรการรบัซือกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจาํนวนทีเสนอซือ (เฉพาะกรณีการ

เสนอซือหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ทจ. 12/2554) 

ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีนี เนืองจากผูท้าํคาํเสนอซอืทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการ 

 

12. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ 

สาํหรบัแหล่งเงนิทุนในการทําคําเสนอซอืหลกัทรพัยใ์นครงันี ผู้ทาํคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองในการทํา

คาํเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัยท์ฝีากไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 มถุินายน 2564 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสอืรบัรองว่าผู้ทําคําเสนอซือมี

ยอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที 25 มิถุนายน 2564 เป็นจํานวนเงิน 

110,300,869.66 บาท และเงนิฝากดงักล่าวไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนในการทําคําเสนอ

ซอื (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) ซงึครอบคลุมเงนิทุนทจีะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดยผูท้ําคํา

เสนอซอืจะรบัซอืหุน้สามญัทงัหมดของกจิการ ทมีไิดถ้อืครองโดยผูท้าํคําเสนอซอื จํานวน 166,230,000 หุน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 35.67 ของหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงร้อยละ 35.67 ของ

จํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 

 ทงันี ผู้จดัเตรยีมคําเสนอซอืไดพ้จิารณาขอ้มูลแหล่งเงนิทุนของผู้ทาํคาํเสนอซอืแลว้ มคีวามเหน็ว่าผู้ทาํคําเสนอซอืม ี

แหล่งเงนิทุนเพยีงพอสาํหรบัการทาํคาํเสนอซอืในครงันี 

 

13. ตวัแทนในการรบัซือหลกัทรพัย ์

ชอื  บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

ทอียู ่ 719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

ตดิต่อ คุณจุฬากลู ภมูอิ่อน 

โทรศพัท ์ 02-680-0843 

โทรสาร 02-646-4612-3 

 

14. วนัชาํระราคา 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัชาํระราคาค่าหุน้สทุธขิอง ARIP ในวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

ซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564  



 

- 5 - 
 

แบบ 247-4 

ส่วนที 2 

รายละเอียดของผูท้าํคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์

 

1. ข้อมูลเกียวกบัผูท้าํคาํเสนอซือ 

1.1. ข้อมูลทวัไป 

ชือ นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 

ทีอยู ่ 737 หมูท่ ี15 ตําบลบางแกว้ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

หมายเลขบตัรประชาชน 8100600000341 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-682-6388 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ(เทคโนโลยสีารสนเทศ) คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุร ี

- ปรญิญานิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด,ิ Dominican University of 

California, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพอื

การจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- ปรญิญาตรกีติตมิศกัด ิวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ คณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับุร ี

- ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร,์ Fu Hsing Institute of Technology, 

ประเทศไตห้วนั 

ประวติัการทาํงาน บรษิทัจดทะเบยีน 

• บมจ.เออารไ์อพ ี         กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  ม.ีค.2532 - ปัจจุบนั 

• บมจ.เอสพวีไีอ        กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร         2554-ปัจจุบนั 

• บมจ.บซิเินส ออนไลน์  กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร         2546-ปัจจุบนั 

• บมจ.ไอท ีซติ ี        กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร         2539-2562 

• บมจ.เอสวโีอเอ        กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  2556-2560 

บรษิทัทวัไป 

• บจ.เอบคิส ์ดเีวลลอปเมนต ์ กรรมการ   2551-ปัจจุบนั 

• บจ.ด ีแอนด ์บ ี(ประเทศไทย) ประธานกรรมการ    2549-ปัจจบุนั 

• บจ.ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิ กรรมการ 2543-ปัจจบุนั 

• บจ.คอร ์แอนด ์พคี กรรมการ 2538-ปัจจบุนั 

• บจ.กลุ่มแอดวานซ ์รเีสริช์ กรรมการ 2530-ปัจจบุนั 
 

 

1.2. ข้อมูลอืนๆ 

1.2.1. ข้อมูลเกียวกบัประวติัการกระทาํความผิดทางอาญาซึงศาลได้มีคาํพิพากษาถึงทีสุดแลว้ใน

ระยะเวลา 5 ปีทีผา่นมา 

- ไม่ม ี- 
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1.2.2. ข้อพิพาททางกฎหมายทียงัไมสิ่นสุดในคดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะ

ทางการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของผูท้าํคาํเสนอซือ และคดีทีอาจมีผลกระทบอยา่งมี

นัยสาํคญัต่อการดาํเนินธรุกิจของผูท้าํคาํเสนอซือ 

- ไม่ม ี- 

 

2. ข้อมูลเกียวกบัผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซือ 

 ชอื   บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

 ทอียู ่  719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

 ตดิต่อ  คุณจุฬากูล ภมูอ่ิอน 

 หมายเลขโทรศพัท ์ 02-680-0843 

 หมายเลขโทรสาร 02-646-4612-3 

 

3. ข้อมูลเกียวกบัทีปรกึษาอืน (ถา้ม)ี 

- ไม่ม ี-  

 

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างผูท้าํคาํเสนอซือกบักิจการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา/ ข้อตกลง/ บนัทึกความเข้าใจ ทีผู้ทําคาํเสนอซือกระทําขึนก่อนการยืนคาํ

เสนอซือหลกัทรพัย ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือการซือขายหลกัทรพัยข์องกิจการอย่างมีนัยสาํคญั ทงันี ไม่

ว่าการทาํสญัญา/ ข้อตกลง/ บนัทึกความเข้าใจดงักล่าว จะเป็นการทาํเพอืซือขายหลกัทรพัยใ์นคาํเสนอ

ซือหรอืไม่กต็าม  

- ไม่ม ี-  

 

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมโดยผูท้าํคาํเสนอซือในกิจการ 

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ 

ณ วันทียนืคําเสนอซอื ผู้ทําคําเสนอซือ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นสามญัในกิจการทังสนิ

จํานวน 299,770,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมด และคดิเป็นรอ้ยละ 

64.33 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ 

 

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

- ไม่ม ี- 

 

4.3 การถือหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางอ้อมโดยกิจการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผูท้าํ

คาํเสนอซือ  

 - ไม่ม ีเนืองจากผูท้าํคาํเสนอซอืเป็นบุคคลธรรมดา - 
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4.4 ความสมัพนัธ์อืน ๆ   

 ผู้ทําคําเสนอซอืมคีวามสมัพนัธ์ทมีนีัยสําคญัในลกัษณะอนื ๆ กบักจิการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืกรรมการของ

กจิการ ดงันี 

 

ณ วนัทยีนืคาํเสนอซอื นายมนิทร ์องิคธ์เนศ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกจิการ โดยถอืหุน้สามญัในกจิการจาํนวน 

299,770,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 

64.33 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ และดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารของ

กจิการ  

 

5. ข้อมูลอืนทีเกียวข้องต่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรพัย ์

5.1  หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซือทีถืออยู่กอ่นการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์ 

5.1.1 หุ้นสามญั 

ชอื ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ 

รอ้ยละเมอืเทยีบ

กบัจาํนวนหุน้ 

ทจีําหน่ายได้

แลว้ 

ทงัหมดของ

กจิการ 

รอ้ยละเมอื

เทยีบกบั 

สทิธอิอกเสยีง 

ทงัหมดของ

กจิการ 

(I) ผูท้าํคาํเสนอซอื     

นายมนิทร ์องิคธ์เนศ หุน้สามญั 299,770,000 64.33 64.33 

(II) บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูท้าํคาํเสนอซอื - - - - 

(III) บุคคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม 

(I) และ (II) 

- - - - 

(IV) ขอ้ตกลงอนืทจีะทาํใหบุ้คคลตาม  

(I) ถงึ (III) ไดหุ้น้เพมิขนึ 

- - - - 

 รวม 299,770,000 64.33 64.33 
 

5.1.2 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

- ไม่ม ี- 

 

5.2 แหล่งเงินทุนทีผูท้าํคาํเสนอซือใช้ในการเขา้ซือกิจการ 

สาํหรบัแหล่งเงนิทุนในการทําคําเสนอซอืหลกัทรพัยใ์นครงันี ผูท้ําคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองใน

การทําคําเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ทฝีากไว้กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 

มถุินายน 2564 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดษิฐ ์ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่า

ผู้ทําคําเสนอซอืมวีงเงนิในยอดเงนิฝากในบญัช ีประเภทสะสมทรพัย ์จํานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มี

ภาระผูกพนัใดๆ ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซอื (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) ซงึ

ครอบคลุมเงนิทุนทจีะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดยผูท้ําคําเสนอซอืจะรบัซอืหุน้สามญัทงัหมด

ของกจิการ ทมีไิดถ้ือครองโดยผู้ทําคําเสนอซอื จํานวน 166,230,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 35.67 ของหุ้นทอีอก
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และจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกิจการ และคิดเป็นสทิธอิอกเสยีงร้อยละ 35.67 ของจํานวนสทิธิออกเสยีง

ทงัหมดของกจิการ  

 

 ทงันี ผู้จดัเตรยีมคําเสนอซอืได้พจิารณาขอ้มูลแหล่งเงนิทุนของผู้ทําคําเสนอซอืแล้ว มคีวามเหน็ว่าผู้ทําคํา

เสนอซอืม ีแหล่งเงนิทุนเพยีงพอสาํหรบัการทาํคาํเสนอซอืในครงันี 

 

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ผูท้าํคําเสนอซอืไม่มแีผนทจีะขายหุน้หรอืโอนหุน้ของกจิการทจีะรบัซอืจากการทาํคําเสนอซอืครงันีใหแ้ก่บุคคล

ใดๆ ในจาํนวนทมีนียัสาํคญัในระยะเวลา 12 เดอืน นบัจากวนัสนิสดุระยะเวลาการทาํคาํเสนอซอื เวน้แต่ผูท้าํคาํ

เสนอซอืต้องปฏบิตัเิพอืใหก้จิการมคีุณสมบตัิเรอืงการกระจายการถอืหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดํารงสถานะ

เป็นบรษิทัจดทะเบยีน หรอืผูท้ําคําเสนอซอืมหีน้าทตี้องปฏบิตัิตามกฏหมายและกฏระเบียบทมีผีลใช้บงัคบัใน

ขณะนนั หรอืกรณีทผีูท้าํคําเสนอซอืมกีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายใน และ/หรอืโครงสรา้งธุรกจิ ซงึผูท้าํคํา

เสนอซืออาจขาย หรือโอนหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดๆ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเติม) ของผู้ทําคําเสนอซอื หรอืผูล้งทุน

รายอนืทสีนใจ และการขายหรอืโอนหุน้ดงักล่าวขนึอยู่กบัขอ้ตกลงและเงอืนไขบงัคบัของคู่สญัญา โดยจะแจง้ให้

ทราบและจะดําเนินการเพอืให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และ/หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์

                     

5.4 ข้อมูลจาํเป็นอืน 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนที 3 

รายละเอียดของกิจการ 

 

1. ข้อมูลเกียวกบักิจการ 

1.1 ข้อมูลทวัไป 

ชือ บรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) 

ทีอยู ่ 99/16-20 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-642-3400 

หมายเลขโทรสาร 02-641-2331 

เลขทีจดทะเบียนบริษทั 0107553000051 

 

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสงัเขป 

บรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรอื “กิจการ”) เดมิชอืบรษิทั เอ.อาร.์ อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์พบัลเิค

ชนั จาํกดั ประกอบธุรกจิหลกัดา้นการจดังานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้และกจิกรรมทางการตลาด ผลติสอืและ

คอนเทนต์ และธุรกิจบรกิารดจิิตลั ก่อตงัเมอืวนัท ี22 กุมภาพนัธ ์2532 และได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมอืวนัท ี2 ธนัวาคม 2553 และไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน 

เมอืวนัท ี3 กุมภาพนัธ ์2553 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกั 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1) ธุรกจิสอืและคอนเทนต ์โดยแบ่งเป็น 2 เนือหาหลกั ไดแ้ก่  

1.1.) สือทีมีเนือหาด้านธุรกิจ ประกอบไปด้วย นิตยสาร Business+ หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี 

Business+ Top 1000 Companies และสอือนืๆ ทีมีเนือหาเกียวข้องกับงานสมัมนาและงานมอบ

รางวลั 

1.2.) สอืทีมีเนือหาทางด้านเทคโนโลยี เช่น สอืออนไลน์บนเว็บ www.techhub.in.th และ COMMART 

www.commartthailand.com  

2) ธุรกจิจดังานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ และกจิกรรมทางการตลาดครบวงจร ประกอบดว้ย 

2.1.) งานแสดงสนิคา้ไอท ีภายใต้ชอืงาน “COMMART” 

2.2.) งานรบัจดัการและบรหิารงานแสดงสนิคา้งานนิทรรศการตงัแต่เสนอแนวคดิรูปแบบงานจดัหาสถานที

จดัหาขอ้มลู กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประชาสมัพนัธ ์บรหิารงานจนสาํเรจ็ 

2.3.) รบัจดัการและบรหิารกจิกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกคา้ ต้ังแต่การวางแผน

กลยุทธ ์ไปจนถงึการประเมนิวดัผล เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายทางการตลาด 

2.4.) บรกิารแพลตฟอร์มการจดัแสดงสนิค้าเสมอืนจรงิ (Virtual Event Platform) ด้วยหลากหลายบรกิาร

ได้แก่ ระบบจัดการ ข้อมูลสมาชิก ระบบการจําหน่ายสินค้า เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบการ

ประชุมสมัมนาออนไลน์ ระบบการถ่ายทอดสด ออนไลน์ ระบบจบัคู่ธุรกจิออนไลน์ ระบบการโหวต

หรอืจดัประกวดออนไลน์ 

 3) ธุรกจิบรกิารการตลาดดจิทิลั แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
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3.1.) การให้บรกิารสอืสารการตลาดดจิทิลัครบวงจร (Digital Marketing Service) เพอืตอบโจทย์การตลาด ของลูกค้า

องคก์รทงัระยะส้นัและระยะยาว 

3.2.) แพลตฟอร์มเพอืการพฒันาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สําหรบัองค์กรทตี้องการพฒันา 

ทกัษะและศกัยภาพของบุคลากร ประกอบดว้ยแพลตฟอรม์การฝึกอบรมออนไลน์ผ่านคลาวดเ์ทคโนโลย ีโดยรวม

เอาระบบทดสอบสรรถนะทจีําเป็นสําหรบัการทํางานในอนาคต เพอืสร้างเสน้ทางการเรยีนตามสมรรถนะของ

บุคลากรตามตําแหน่งทอีงคก์รตอ้งการทงั IDP, KPI และ Self-Enrollment ระบบการประเมนิผลทงัก่อนและหลงั

เรยีน รองรบัการเรยีนรูห้ลากหลายรปูแบบทงั eLearning, Live Broadcast, Webinar และ Virtual Conference 

 

โดยกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะมีทังผู้อ่าน ซึงได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท้ังด้านบริหารจัดการ 

การตลาด และกลยุทธอ์งคก์ร รวมไปถงึ ผูบ้รหิารระดบักลางเตรยีมกา้วสูร่ะดบัสงู และผูล้งโฆษณา ผูแ้สดงสนิคา้ (Exhibitor) 

บริษัทผู้ผลิต บริษัทตัวแทนจําหน่าย หน่วยงาน องค์กรหรือผู้ประกอบการทีต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือ

ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์องคก์ร สนิคา้หรอื บรกิารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

 

โครงสรา้งรายได ้

ประเภทของรายได ้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563   ไตรมาสท ี1 ปี 2564 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ      ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. สอืและคอนเทนต ์ 36.19 26.66 39.08 23.75 30.38 13.52 5.65 12.58 

2. การจดังานนทิรรศการ 54.28 40.00 73.78 44.84 61.98 27.57 20.87 46.51 

3. บรกิารดจิทิลั 45.20 33.30 51.57 31.34 132.38 58.89 17.86 39.80 

รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 135.66 99.96 164.43 99.93 224.74 99.98 44.38 98.89 

รายไดอ้นื 0.05 0.04 0.12 0.07 0.04 0.02 0.50 1.11 

รวมรายไดท้งัหมด 135.72 100.00 164.55 100.00 224.77 100.00 44.87 100.00 

ทมีา : งบการเงนิของ ARIP และขอ้มลูจากบรษิทั 

 

1.3 สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
หน่วย: ลา้นบาท 

สาํหรบัปีบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธ.ค. สาํหรบังวดสามเดอืน 
สนิสดุวนัท ี31 ม.ีค.  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
สนิทรพัยร์วม  232.72 234.72 250.11 243.94 

หนีสนิรวม 27.24 27.91 41.78 35.41 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 205.48 206.81 208.33 208.53 

ทุนจดทะเบยีน 116.50 116.50 116.50 116.50 

ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 116.50 116.50 116.50 116.50 

รายไดร้วม 135.72 164.55 224.77 44.80 

ค่าใชจ้่ายรวม 132.42 162.76 220.30 44.54 

กาํไรสุทธ ิ 3.40 1.33 3.56 0.20 

กาํไรสุทธต่ิอหุน้  
(หุน้ทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมด) 

0.007 0.003 0.008 0.002* 

เงนิปันผลต่อหุน้ n/a n/a n/a n/a 

มูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 0.44 0.44 0.45 0.45 
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ทมีา : งบการเงนิของ ARIP โดยผูถ้อืหลกัทรพัยส์ามารถศึกษางบการเงนิของกจิการไดจ้าก website ของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ (www.set.or.th)   

หมายเหตุ: *ปรบัใหเ้ป็นเตม็ปีเพอืการเปรยีบเทยีบ 

      

1.4 โครงสรา้งผูถื้อหุ้นของกิจการ 

1.4.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนการทําคาํเสนอซอื 

รายชอืผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกตามรายชอืในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสดุของกจิการ ณ วนัท ี8 

มนีาคม 2564 ซงึเป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสดุ  

ชอื จํานวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จํานวนหุน้ทจีําหน่าย

ไดแ้ลว้ทงัหมด 
ของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 
สทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

ของกจิการ 

 1.   นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 206,338,000 44.28 44.28 
2. BNP PARIBAS SINGAPORE 

BRANCH* 
93,432,000 20.05 20.05 

3. นายณรงคช์ยั สมิะโรจน์ 29,428,100 6.32 6.32 
4. นายฉัตรชยั สอ่งแสงเจรญิ 12,500,000 2.68 2.68 
5. นางสาวพชัรา เกยีรตนินัทวมิล 4,229,300 0.91 0.91 
6. นายสาธติ เชยีงทอง 4,010,000 0.86 0.86 
7. นางวรนิทร์ยา สมิะโรจน์ 3,552,300 0.76 0.76 
8. นายปิตชิยั พนัธุธ์รีานุรกัษ์  3,077,700 0.66 0.66 
9. นางนฐัลดา พรมม ี 2,443,200 0.52 0.52 
10. นายปิพณ พงึบญุพระ 2,416,500 0.52 0.52 
ผูถ้อืหุน้รายย่อยอนื 104,572,900 22.44 22.44 
รวม 466,000,000 100.00 100.00 

*คสัโตเดยีน ของบรษิทั แอพซลีอน เวนเจอรส์ พทีอี ีแอลทดี ีซงึถอืหุน้โดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd 

(“Keppel T&T”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

รายชอืผู้ถอืหุน้ทถีือหุ้นสงูสุด 10 รายแรกตามรายชอืในทะเบยีนผู้ถอืหุน้ล่าสุดของกจิการ ณ วนัท ี8 

มนีาคม 2564 ซงึเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ปรบัปรุงด้วยจํานวนหุ้นทผีู้ทําคําเสนอซอื

ไดม้าซงึหุน้สามญัของกจิการ จํานวน 93,432,000 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20.05 ของหุน้ทอีอกและ

จําหน่ายแลว้ทงัหมดของกจิการ ในวนัท ี25 มถุินายน 2564 มรีายละเอยีดดงันี 

ชอื จํานวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จํานวนหุน้ทจีําหน่าย

ไดแ้ลว้ทงัหมด 
ของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 
สทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

ของกจิการ 

 1.   นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 299,770,000 64.33 64.33 
2. นายณรงคช์ยั สมิะโรจน์ 29,428,100 6.32 6.32 
3. นายฉัตรชยั สอ่งแสงเจรญิ 12,500,000 2.68 2.68 
4. นางสาวพชัรา เกยีรตนินัทวมิล 4,229,300 0.91 0.91 
5. นายสาธติ เชยีงทอง 4,010,000 0.86 0.86 
6. นางวรนิทร์ยา สมิะโรจน์ 3,552,300 0.76 0.76 
7. นายปิตชิยั พนัธุธ์รีานุรกัษ์  3,077,700 0.66 0.66 
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ชอื จํานวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จํานวนหุน้ทจีําหน่าย

ไดแ้ลว้ทงัหมด 
ของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 
สทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

ของกจิการ 

8. นางนัฐลดา พรมม ี 2,443,200 0.52 0.52 
9. นายปิพณ พงึบญุพระ 2,416,500 0.52 0.52 
10.  นางสาวสมจติต ์ธาราอมรรตัน์ 2,090,600 0.45 0.45 
ผูถ้อืหุน้รายย่อยอนื 102,482,300 21.99 21.99 
รวม 466,000,000 100.00 100.00 

 

1.4.2 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทคีาดว่าจะเป็นภายหลงัการทาํคาํเสนอซอื 

กรณีทผีูถ้อืหุน้ ARIP เดมิทุกรายตอบรบัคาํเสนอซอื จะทาํใหผู้ท้าํคาํเสนอซอืเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 

ของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกจิการ 

ชอื จํานวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้

แลว้ทงัหมด 
ของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 
สทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

ของกจิการ 

นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 466,000,000 100.00 100.00 

รวม 466,000,000 100.00 100.00 

 

1.5 รายชือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการลา่สดุของกิจการ (ข้อมูลลา่สุด ณ วนัที 8 เมษายน 2564) 

รายชอืกรรมการ ตําแหน่ง 

นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 
นายบุญเลศิ นราไท  กรรมการ/ ผูจ้ดัการใหญ ่

นายมนิทร ์องิคธเ์นศ กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร  
นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 
ดร.ววิสนั เตยีว ยอง เพง็  กรรมการ 
พล.อ.ต.หญงิ.พญ.อศิรญา สขุเจรญิ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล  

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรอืงพนัธุ ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการบรรษทัภบิาล  

น.ส.สณีุย ์มตัตญั ุกุล กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษทัภบิาล  
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 รายชือกรรมการทีคาดวา่น่าจะเป็นหลงัจากการทาํคาํเสนอซือ 

ภายหลงัการทําคําเสนอซือหลกัทรพัย์ทงัหมดของกจิการเสรจ็สนิ ผู้ทําคําเสนอไม่มแีผนในการเปลยีนแปลง

กรรมการของกจิการ อย่างไรกด็ ีหากกจิการจะต้องแต่งตงักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารใหม่เพมิเตมิ หรอืแทนที

กรรมการ และ/หรือผู้บริหารท่านเดิมทีลาออกไป ครบวาระ หรือเนืองจากเหตุอืนใด ผู้ทําคําเสนอซือจะ

ดําเนินการให้กจิการมีการแต่งตงักรรมการและ/หรอืผู้บรหิารใหม่ตามความเหมาะสมและความจําเป็น และจะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง  

 

1.6 ราคาสูงสุดและตาํสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผา่นมา 

ปี ช่วงเวลา ช่วงราคาสงูสดุและตําสุด 

ราคาตําสุด ราคาสงูสดุ 

2561 ม.ค. – ม.ีค. 0.59 0.69 

เม.ย. – ม.ิย. 0.49 0.62 

ก.ค. – ก.ย. 0.48 0.53 

ต.ค. – ธ.ค. 0.38 0.63 

2562 ม.ค. – ม.ีค. 0.39 0.65 

เม.ย. – ม.ิย. 0.40 0.57 

ก.ค. – ก.ย. 0.42 0.52 

ต.ค. – ธ.ค. 0.38 0.47 

2563 ม.ค. – ม.ีค. 0.25 0.42 

เม.ย. – ม.ิย. 0.26 0.38 

ก.ค. – ก.ย. 0.32 0.43 

ต.ค. – ธ.ค. 0.39 0.50 

2564 ม.ค. – ม.ีค. 0.43 0.74 

เม.ย. – พ.ค.  0.59 0.76 
 ทมีา: SETSMART 

 

2. แผนการดาํเนินการภายหลงัการเข้าครอบงาํกิจการ 

2.1 สถานภาพของกจิการ  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสินสุดระยะเวลารบัซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มีความประสงค์ทีจะเพิกถอน

หลกัทรพัยข์องกจิการออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวน้แต่กรณีทผีูท้าํคาํเสนอซอื

มหีน้าทตีอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งและมผีลใชบ้งัคบัในขณะนนั 

 

2.2 นโยบายและแผนการบรหิารกจิการ 

2.2.1 วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซอืผู้ทําคําเสนอซอืไม่มีแผนทจีะ

เปลยีนแปลงวตัถุประสงค์การดําเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมนีัยสําคญัโดยกจิการยงัคงมุ่งเน้นการ

ดาํเนินธุรกจิหลกั ด้านการจดังานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้และกจิกรรมทางการตลาด ผลติสอืและคอน

เทนต ์และธุรกจิบรกิารดจิติลั เช่นเดมิ 
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ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนียัสาํคญัของสภาพทางการเงนิหรอืสภาวะทางธุรกจิของกจิการ หรอื

การเปลยีนแปลงทจีําเป็นอนืๆ ผูท้ําคําเสนอซอือาจพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการดาํเนินงาน

ของกจิการ โครงสรา้งองคก์ร บุคลากร และโครงสรา้งทางการเงนิในอนาคต เพอืใหม้คีวามเหมาะสมกบั

การดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกจิการ เพอืหลกีเลยีงผลกระทบใดๆ หรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพ

และศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

 

2.2.2 แผนการบรหิารกจิการในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัสนิสดุระยะเวลาการทาํคาํเสนอซอื 

ผูท้ําคําเสนอซอืในฐานะผูถ้อืหุน้ทมีอีิทธพิลต่อการกําหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการดําเนินงานของ

กจิการอย่างมนีัยสาํคญั ไม่มแีผนหรอืนโยบายทจีะเปลยีนแปลงการดําเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมี

นัยสาํคญั อย่างไรกด็ ีหากมคีวามจําเป็น ผู้ทําคําเสนอซอือาจร่วมกบักจิการ ในการพจิารณาปรบัเปลยีน

แผนธุรกจิของกจิการหรอืในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัของสภาพทางการเงนิหรอืสภาวะ

ทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลยีนแปลงทีจําเป็นอนืๆ ผู้ทําคําเสนอซอือาจพิจารณาทบทวนและ

ปรบัปรุงนโยบายการดําเนินงานของกจิการ โครงสรา้งองค์กร บุคลากร โครงสรา้งทางการเงนิ และการ

จ่ายเงนิปันผลในอนาคตเพอืใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกจิการและ

เพอืหลกีเลยีงผลกระทบใดๆ กบัการดําเนินงานของกจิการ หรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพและศกัยภาพใน

การแข่งขนัในอนาคต ทงันี เพอืประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

 

ในกรณีทผีู้ทําคําเสนอซอืจะดําเนินการเปลยีนแปลงใดๆ อย่างมนีัยสําคญัทแีตกต่างจากทรีะบุไวใ้นคํา

เสนอซือหลกัทรพัย์ ผู้ทําคําเสนอซอืจะดําเนินการให้ต้องได้รบัการอนุมัติจากทปีระชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รบัการอนุมัติอนืๆ ทีจําเป็นเพือให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

กฎหมาย และกฏเกณฑต่์างๆ ทเีกยีวขอ้งและมผีลบงัคบัใชใ้นขณะนัน 

 

2.2.3 แผนการขยายการลงทุนหรอืกําลงัการผลติ 

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัการทําคําเสนอซอื ผู้ทําคําเสนอซอืไม่มแีผนทจีะขยายการลงทุนอย่างมี

นัยสาํคญัทไีมส่อดคลอ้งกบัแผนการลงทุนตามปกตขิองแต่ละกลุ่มธุรกจิของกจิการในปัจจุบนั  

 

ทงันี เพอืประโยชน์สูงสุดของกจิการ ในกรณีทีผู้ทําคําเสนอซอืจะดําเนินการเปลยีนแปลงใดๆ อย่างมี

นัยสาํคญัทแีตกต่างจากทรีะบุไวใ้นคาํเสนอซอื ผูท้าํคําเสนอซอืจะดาํเนินการใหต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทปีระชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รบัการอนุมตัิอนืๆ ทจีําเป็นเพอืให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฏเกณฑต่์างๆ ทเีกยีวขอ้งและมผีลบงัคบัใชใ้นขณะนัน 

 

2.2.4 แผนการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบรหิารงาน และการจา้งงาน 

ภายหลงัการทาํคําเสนอซอื ผู้ทาํคาํเสนอซอืไม่มแีผนในการเปลยีนแปลงกรรมการของกจิการ อย่างไรกด็ ี

กรรมการอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เช่น กรณีทมีกีารลาออกหรอืครบกาํหนดตามวาระการ

ดํารงตําแหน่ง ทงัการเปลยีนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคบัของกิจการ และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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2.2.5 แผนการจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกั 

ผู้ทําคําเสนอซอืไม่มีแผนทจีะจําหน่ายสินทรพัย์หลกัของกิจการอย่างมนีัยสําคญัในช่วงระยะเวลา 12 

เดอืนหลงัการทาํคาํเสนอซอื  

 

2.2.6 แผนการเปลยีนแปลงโครงสรา้งทางการเงนิ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซอื ผู้ทําคําเสนอซอื อาจจะร่วมกบั

กิจการในการพิจารณาทบทวน และปรบัปรุงโครงสร้างทางการเงนิ เพือให้มีความเหมาะสมกบัการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกจิการ ซงึอาจรวมถงึการเพมิทุนหรอืการจดัหาเงนิทุนดว้ยการก่อ

หนีให้เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของกจิการ ในขณะนันและเพือหลกีเลียงผลกระทบใดๆ ทอีาจจะ

กระทบผลการดาํเนินการของกจิการ หรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพในการแขง่ขนัในอนาคต 
 

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ผู้ทําคําเสนอซอืไม่มีแผนหรอืนโยบายทีจะเปลยีนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสําคัญ 

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซอื โดยปัจจุบนักิจการมนีโยบาย

การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธภิายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บุคคล ทงันี การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่างไรก็

ตาม กจิการอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทกีาํหนดขา้งต้นได ้หากกจิการมคีวาม

จําเป็นทจีะตอ้งนําเงนิกาํไรสุทธจิาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พอืขยายธุรกจิ ความจาํเป็นและความเหมาะสมอนืๆ ใน

อนาคต 
 

อย่างไรก็ดี หากมีความจําเป็น หรือในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัของสถานภาพทาง

การเงนิหรอืสภาวะธุรกจิของกจิการ หรอืการเปลยีนแปลงทจีําเป็นอนืๆ ผูท้ําคําเสนอซอื อาจปรบัเปลยีน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต เพือให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงนิของกจิการหรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัในอนาคต 
 

นอกจากทไีดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากสนิสุดระยะเวลารบัซอื ผูท้ําคําเสนอ

ซอืไม่มแีผนทจีะเปลยีนแปลงวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของกจิการ อย่างไรกด็ใีนกรณีทมีเีหตุการณ์ใดๆ 

ทอีาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อการดําเนินงาน หรอื ฐานะทางการเงนิของกจิการ ผูท้ําคําเสนอซอื

อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนหรอื แก้ไขนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิของกิจการตามที

จําเป็นและสมควร ทงันี โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของกจิการเป็นสาํคญั 

  

2.3 รายการระหว่างกนั  

ปัจจุบนักจิการมกีารกาํหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัแิละขนัตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนัตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. เพอืป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยขน์

ในการทํารายการระหว่างกนัของกจิการ และ/หรอื บุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้  

 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มีแผนทีจะ

เปลยีนแปลงนโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ในกรณีกิจการจะมีการ

ดําเนินงานเกยีวกบัรายการระหว่างกนักบัผู้ทําคําเสนอซอืในอนาคต ผู้ทําคําเสนอซอืจะมกีารพิจารณาอย่าง
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ระมดัระวงัเพอืให้แน่ใจว่าการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นการทํารายการทมีเีงอืนไขเสมอืนการทํา

รายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์กฎและระเบยีบตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมไปถงึกฏและ

ระเบยีบอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการทํารายการระหว่างกนั 
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ส่วนที 4 

รายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์

 

1. วิธีตอบรบัคาํเสนอซือ 

ผู้ถือหลกัทรพัยซ์งึประสงค์จะเสนอขายหลกัทรพัย์ของกจิการทถีืออยู่ไม่ว่าบางส่วนหรอืทงัหมด (“ผู้แสดงเจตนา

ขาย”) จะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.1. อ่าน “ขนัตอนการตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์” ตามเอกสารแนบ 1(1) สําหรบัหุ้นสามญั และเอกสารแนบ 

3(1) สําหรบั NVDR อย่างละเอียด พร้อมทงักรอกข้อความใน “แบบตอบรบัคําเสนอซือหลกัทรพัย์” ตาม

เอกสารแนบ 1(2) สาํหรบัหุน้สามญั และเอกสารแนบ 3(2) สําหรบั NVDR ทแีนบมาพรอ้มเอกสารคําเสนอซอื

หลกัทรพัย์นี ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มกบัลงลายมอืชอืผู้แสดงเจตนาขายในแบบตอบรบัคําเสนอ

ซอืหลกัทรพัย ์

1.2. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขายดงัต่อไปน ี

1.2.1. กรณีทเีป็นใบหุน้ (“ใบหุน้”) 

ใหล้งลายมอืชอืสลกัหลงัเพอืโอนลอยในช่อง “ลงลายมอืชอืผูโ้อน” ดา้นหลงัของใบหุน้ดว้ยลายมอืชอืที

ถูกตอ้งและครบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของผูโ้อนจํานวน 2 ชุด ตามทรีะบุในขอ้ 1.2.3 ตามแต่

กรณี โดยในเอกสารประกอบทุกฉบบัของผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งเป็นลายมอืชอืเดยีวกนั 

 

ทงันี ตัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายนืแบบตอบรบัคํา

เสนอซอืหลกัทรพัย ์พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบของผูแ้สดงเจตนาขาย ภายในวนัท ี11 สงิหาคม 2564 

(หรอืล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัทําการก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซอื) เนืองจากตวัแทนในการรบั

ซอืหลกัทรพัย์จะต้องนําใบหุ้นนันไปตรวจสอบและฝากไว้กบับรษิัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ซงึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์หากใบหุ้นไดร้บัการปฏเิสธ

การรบัฝากจากศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ตัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้แสดง

เจตนาขายมารบัใบหุน้คนื 

 

ในกรณีทคีํานําหน้าชอืบุคคล หรอืชอื หรอืนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น แตกต่างจากคํา

นําหน้าชอืบุคคล หรอืชอื หรอืนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายทปีรากฏอยู่บนบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรอืหนังสอื

เดนิทาง ผูแ้สดงเจตนาขายต้องกรอกขอ้ความใน “แบบคาํขอแกไ้ขขอ้มูลผู้ถอืหลกัทรพัย”์ ของศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัยใ์หถู้กต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบ 1(5) พรอ้มแนบเอกสารการแกไ้ขของทางราชการ 

โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกบับัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรอืบัตรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หรอืใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

 

ในกรณีทเีป็นผู้จดัการมรดก ต้องยนืสาํเนาคําสงัศาลทแีต่งตงัใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดกทอีอกให้ไม่เกนิ 12 

เดือน นับจนถึงวนัทยีนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลักทรพัย์ พร้อมด้วยสําเนามรณบตัร สําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้จดัการมรดก และสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้จดัการมรดก ทลีงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดัการมรดก 
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ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์บดิามารดาต้องลงลายมอืชอืสลกัหลงัใบหุน้ และแนบสาํเนาบตัร

ประจําตัวประชาชนของบดิาและมารดา และสําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ยาว ์พร้อมบดิาและมารดาลง

นามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เพอืให้ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ดําเนินการออกใบหุ้นใหม่ เพอืนําใบหุ้นทอีอกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัย์ แต่เนืองจากขนัตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสปัดาห์ ดงันัน ผู้

แสดงเจตนาขายดงักล่าวจงึควรติดต่อศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เพอืออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสนิสุด

ระยะเวลารบัซอืประมาณสองสปัดาห ์

 

หมายเหตุ: กรณีทผีู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะเสนอขายหลกัทรพัยใ์นรูปแบบใบหุ้น แบบตอบรบัคํา

เสนอซอืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมอืใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นที

เรยีบร้อยแลว้เท่านนั หากใบหุน้ไดร้บัการปฏเิสธการรบัฝากจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ ตวัแทนในการ

รบัซอืหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมารบัใบหุน้คนื 

 

1.2.2. กรณีทไีด้ฝากหุ้นไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ทงัในกรณีหลกัทรพัย์ที

เสนอขายจากกระดานในประเทศ กระดานต่างประเทศและ NVDR 

ใหต้ดิต่อกบับรษิทัหลกัทรพัยท์ผีูแ้สดงเจตนาขายมหีลกัทรพัยท์จีะเสนอขายฝากอยู่ พรอ้มแนบเอกสาร

หลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามทีระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี จํานวน 1 ชุด เพือทําการโอน

หลกัทรพัยเ์ขา้บญัชดีงัต่อไปนี 

 

ชอืบญัช ี : “บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) เพอืการทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัย”์ 

 (“Finansia Syrus Securities Public Company Limited for Tender Offer”) 

เลขทบีญัช ี : 924-000000012-4 

 

1.2.3. เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิทยีงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ในกรณีทเีป็นบตัรประจําตวั

ประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีน

บา้นทมีเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง) โดยลายมอืชอื

นันจะต้องตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 

(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบคาํยนิยอมของผูป้กครอง (บดิาและมารดา) และ

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูป้กครอง และสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย

ผูป้กครอง) 

 บุคคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาตไิทย 

- สาํเนาใบสาํคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุ พรอ้มลง

นามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมอืชอืนันจะต้องตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารที

เกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 
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 นิตบุิคคลสญัชาตไิทย 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคลทกีระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสดุทา้ยของ

ระยะเวลารบัซอื พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติ

บุคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รฐัวสิาหกิจของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลทยีังไม่หมดอายุ (ในกรณีทีเป็น

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 

ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทมีเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกต้อง) ทงันี ในกรณีทกีรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาทมีใิช่

สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่

หมดอายุของกรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง 

โดยลายมอืชอืนนัจะตอ้งตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนา

ขายทุกฉบบั 

 นิตบุิคคลทมีใิช่สญัชาตไิทย 

- สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตังนิติบุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ และหนังสอืรบัรองของนิติ

บุคคลทอีอกโดยเจา้หน้าทขีองนิตบุิคคล หรอืหน่วยงานของประเทศทนิีตบุิคคลมภีูมลิําเนา 

ซงึรบัรองถงึชอืนิตบุิคคล ชอืผูม้อีํานาจลงนาม ทตีงัสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรอืเงอืนไข

ในการลงลายมอืชอืผูกพนันิตบุิคคล ทอีอกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลา

รบัซอื พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน 

และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รฐัวสิาหกิจของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลทียังไม่หมดอายุ (ในกรณีทีเป็น

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 

ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทมีเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกต้อง) ทงันี ในกรณีทกีรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาทมีใิช่

สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าวหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่

หมดอายุของกรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง 

โดยลายมอืชอืนนัจะตอ้งตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนา

ขายทุกฉบบั 

- สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทงัหมดทลีงนามรบัรองสําเนาถูกต้องแลว้ ต้องได้รบัการรบัรอง

ลายมอืชอืของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้ห้คํารบัรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจา้หน้าท ีNotary Public 

พรอ้มตราประทบัของเจา้หน้าท ีNotary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทขีองสถานทตูไทย หรอื

สถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทงันี การรบัรอง

เอกสารขา้งต้นต้องไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

 นิติบุคคลทีมิใช่สญัชาติไทยและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย อีกทังมิได้มีถินฐานอยู่ใน

ประเทศทอียู่ภายใต้บงัคบัแห่งอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรอืมถีนิฐานอยู่ในประเทศที

อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศไทยแต่มไิดม้ขีอ้ยกเวน้เรอืงการหกัภาษี ณ ที

จ่ายจากการขายหลกัทรพัยท์เีกดิในประเทศไทย 

- ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรพัย์ทีแสดงเจตนาขายใน 

"แบบแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท์นํีามาเสนอขาย" เพอืใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการหกัภาษี 
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ณ ทีจ่ายตามเอกสารแนบ 1(4) สําหรบัหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3(4) สําหรบั NVDR 

ทงันี หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรพัย์ ตัวแทนในการรบัซือ

หลกัทรพัยจ์ะทาํการหกัภาษี ณ ทจี่าย โดยคาํนวณภาษีจากจํานวนเงนิค่าขายหลกัทรพัยท์งั

จํานวนทผีูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั 

 

1.2.4. ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาไม่สามารถมายนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัยไ์ดด้ว้ยตนเอง 

ให้เตรยีมหนังสอืมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 1(3) สําหรบัหุ้นสามญั และเอกสารแนบ 3(3) สําหรบั 

NVDR พรอ้มปิดอากรแสตมป์ และแนบหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจตามที

ระบุในขอ้ 1.2.3 ตามแต่กรณ ี

 

1.2.5. เอกสารอนืใดตามแต่ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะรอ้งขอ/แจง้เพมิเตมิ 

หากมีข้อสงสยัประการใดเกยีวกบัวธิกีารตอบรบัคําเสนอซอื กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลรกัษาหลกัทรพัย์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดดงันี 

 

ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

ตดิต่อ : คุณจฬุากลู ภมูอ่ิอน 

โทรศพัท ์: 02-680-0843 

 

1.3. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขายดงัต่อไปน ี

1.3.1. กรณีใบหุน้ 

กรุณายนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย ์ซงึกรอกขอ้ความอย่างครบถ้วน พรอ้มเอกสารแนบตามที

ระบุขา้งตน้ ณ สถานททีาํการของตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์ตงัแต่วนัท ี8 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท ี

16 สงิหาคม 2564 เฉพาะวนัทําการภายในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวนัทําการทตีวัแทนในการรบั

ซือหลกัทรพัย์ ทงันี ตัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายนืแบบตอบรบั และ

เอกสารประกอบการเสนอขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื ซงึคอื

วนัท ี11 สงิหาคม 2564 เวน้แต่จะมกีารขยายระยะเวลารบัซอืออกไป ซงึผูท้าํคําเสนอซอืจะแจง้ใหท้ราบ

ภายหลงั เนืองจากตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยต์้องนําใบหลกัทรพัย์นนัไปตรวจสอบและฝากไว้กบั

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยซ์งึเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์หากใบหลกัทรพัยไ์ดร้บัการปฏเิสธการรบัฝากจาก

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะดําเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาตดิต่อ

รบัใบหลกัทรพัยน์นัคนื ณ สถานททีาํการของตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์ตามทอียู่ขา้งล่างนี 

 

ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

ตดิต่อ : คุณจฬุากลู ภมูอ่ิอน 

โทรศพัท ์: 02-680-0843 
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ทังนีตัวแทนในการรบัซือหลักทรพัย์ จะไม่รบัการยืนแบบตอบรบัคําเสนอซือหลกัทรพัย์ทาง

ไปรษณีย ์

 

ตัวแทนในการรบัซือหลักทรัพย์จะเร่งดําเนินการในการส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เพือ

ตรวจสอบและดําเนินการเปลยีนหลกัทรพัย์ในรูปใบหุ้นให้เป็นหลกัทรพัย์ในระบบไรใ้บหุ้น อย่างไรก็

ตาม หากมเีหตุสดุวสิยัทสี่งผลใหม้คีวามล่าชา้ในการโอนสทิธใินหลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนาขายอาจไดร้บั

ชาํระค่าหลกัทรพัย์ชา้กว่าทกีําหนด และในกรณีทไีม่สามารถทาํการโอนสทิธภิายในระยะเวลาทจีะต้อง

สรุปผลการรบัซอืหลกัทรพัย ์เนืองมาจากความผดิของผูแ้สดงเจตนาขาย จะถอืว่าการเสนอขายในกรณี

ดงักล่าวเป็นโมฆะ 

 

1.3.2. กรณีไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายมีหลกัทรพัย์ฝากไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ทผีู้

แสดงเจตนาขายเปิดบญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ไว้ ให้ติดต่อบรษิัทหลกัทรพัย์นัน และส่งแบบตอบรบัคํา

เสนอซอืหลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบไดท้บีรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวภายในเวลาทบีรษิทัหลกัทรพัย์

ดงักล่าวกําหนด เพอืใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ันเป็นผูใ้หบ้รกิารรวบรวมและนําส่งแบบตอบรบัคาํเสนอซอื

หลกัทรพัยม์ายงัตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในระยะเวลารบัซอื 

 

1.3.3. กรณี NVDR 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะต้องดําเนินการตามขนัตอนการตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR ตาม

เอกสารแนบ 3(1) ทงันี ในทางปฏบิตัิการเสนอขายในกรณีทเีป็น NVDR จะต้องมขีนัตอนการเปลยีน 

NVDR เป็นหุน้สามญัในระบบไรใ้บหุน้ เพอืนํามาเสนอขายแก่ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์ตวัแทน

ในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะไม่สามารถรบัซอื NVDR ไดห้ากผู้ถอื NVDR ไม่สามารถดําเนินการเปลยีน 

NVDR เป็นหุ้นสามญัในระบบไร้ใบหุ้นได้ทนัภายในระยะเวลารบัซอื ดงันัน เพือประโยชน์ของผู้ถือ 

NVDR ทจีะสามารถเสนอขาย NVDR ไดภ้ายในระยะเวลารบัซอื ผูถ้ือ NVDR จงึควรทจีะยนืแบบตอบ

รบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยล์่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื ซงึคอืวนัท ี

11 สงิหาคม 2564  

 

1.3.4. ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายมหีุน้สามญั หรอื NVDR ทตีอ้งการเสนอขายตดิจํานําหรอืภาระผกูพนั 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะต้องดาํเนินการเพกิถอนจํานําหรอืภาระผูกพนัก่อนทจีะดําเนินการตอบรบัคาํเสนอ

ซอืตามขอ้ 1.1 ถงึ ขอ้ 1.3 

 

1.3.5. ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถปฏบิตัติามวธิตีอบรบัคาํเสนอซอื หรอืพบว่าเอกสารประกอบการ

ตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยไ์ม่ครบถ้วน 

ผูท้าํคาํเสนอซอืหรอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายละเอยีดวธิกีาร

ตอบรบัคําเสนอซอืตามทีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีตามความเหมาะสม ในกรณีทเีกิดปัญหา อุปสรรค 

หรอืขอ้จํากดัในการดําเนินการ ทงันี เพอืให้การทําคําเสนอซอืในครงันีประสบความสําเรจ็สงูสุด หรอื

เพอือํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม 
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2. วิธีการรบัซือหลกัทรพัย ์

ผูท้ําคําเสนอซอืจะรบัซอืหุน้ทงัหมดของกจิการทมีผีูเ้สนอขายภายใต้คําเสนอซอืในครงันีตามวธิทีกีําหนดในส่วนท ี4 นี

ยกเวน้ในกรณีทผีูท้าํคาํเสนอซอืยกเลกิคาํเสนอซอืตามเงอืนไขในการยกเลกิคําเสนอซอืตามทรีะบุไวใ้นส่วนท ี1 ขอ้ 9 

 

3. วิธีการชาํระราคา 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์จะทาํการชาํระราคาใหแ้ก่

ผูแ้สดงเจตนาขายในวนัทําการท ี3 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซอืซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564 ใหแ้ก่ผู้

แสดงเจตนาขายทยีนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ (และไม่ได้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายภายในวนัท ี6 สงิหาคม 

2564) โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิกีารชาํระราคาตามทไีดแ้จง้ในแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยด์งันี 

3.1. รบัโอนเงนิเขา้บญัชอีตัโนมตัโิดยผ่านสอือเิลก็ทรอนิคส ์(Auto Transfer System หรอื ATS) ของผูท้าํคําเสนอซอื 

ทงันี ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัทเีปิดไวก้บัธนาคาร ซงึมรีายชอืดงัต่อไปนี 

1) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

3) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

4) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

5) ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

6) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

7) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

8) ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

9) ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

10) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยชอืบญัชตี้องเป็นชอืเดียวกบัชอืของผู้แสดงเจตนาขายทีระบุในแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ โดย 

แนบสําเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์น้าแรกทรีะบุชอืบญัชี หรอืสาํเนา Statement บญัชกีระแสรายวนั อย่างใด

อย่างหนึงพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัการโอนเงนิเขา้บญัชภีายในวนัท ี19 สงิหาคม 2564 ซงึเป็นวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนั

สุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื ในกรณีทตีวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยไ์ม่สามารถโอนเงนิเขา้บญัชดีงักล่าวไดไ้ม่

ว่ากรณีใดๆ ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธทิจีะชาํระค่าหลกัทรพัยเ์ป็นเชค็ โดยตวัแทนในการรบั

ซอืหลกัทรพัยจ์ะดําเนินการแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนาขายใหม้ารบัเชค็ค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ตามขอ้ 3.2.1 ทงันี 

ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายไม่มารบัเชค็ค่าหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัชําระราคา ตวัแทนในการ

รบัซอืหลกัทรพัยจ์ะส่งเชค็ไปให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไว้ในแบบ

ตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์

 

เพอืความสะดวกรวดเรว็ในการรบัเงนิของผูแ้สดงเจตนาขาย ขอแนะนําให้ผู้แสดงเจตนาขายเลอืกรบัเงนิโดย

การโอนเงนิเขา้บญัชทีมีกีบัธนาคารดงักล่าวขา้งต้นโดยอตัโนมตั ิซงึไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการโอนใดๆ ทงัสนิ 

 

3.2. รบัเงนิเป็นเชค็ 

หากผู้แสดงเจตนาขายเลอืกขอรบัเป็นเช็ค ตัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะจ่ายเชค็ของธนาคาร กรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์ซงึในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวดัจะใชเ้วลาประมาณ 15 วนั

ในการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิทีจีะขอรบัเชค็ ไดด้งัต่อไปนี 
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3.2.1. มารบัเชค็ดว้ยตนเอง 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถมารบัเชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายผูแ้สดงเจตนาขาย ไดท้บีรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี 

ไซรสั จํากดั (มหาชน) ตามทอียู่ในขอ้ 1.3.1 ตังแต่วนัท ี19 สงิหาคม 2564 (เฉพาะวนัทําการ) เวลา 

9.00 น. ถงึ 16.00 น. เป็นตน้ไป 

 

ในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายมคีวามประสงคใ์หบุ้คคลอนืมารบัเชค็ค่าหลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนาขายต้อง

มอบอํานาจใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูด้าํเนินการแทน โดยจะตอ้งสง่มอบหนงัสอืมอบอํานาจพรอ้มปิดอากร

แสตมป์ และแนบหลกัฐานแสดงตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจตามทรีะบุในขอ้ 1.2.3 ตามแต่

กรณี พร้อมลงลายมือชือรบัรองสําเนาถูกต้องในวันทีมาติดต่อขอรบัเช็คจากตัวแทนในการรบัซือ

หลกัทรพัย ์

 

ทงันี หากไม่มีผู้มารับเช็คดังกล่าวภายใน 7 วันทําการนับจากวันชําระราคา ตัวแทนในการรบัซือ

หลกัทรพัย์จะดําเนินการส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัตามทีอยู่ทีระบุไว้ในแบบตอบรบัคํา

เสนอซอืหลกัทรพัย ์ภายใน 8 วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระราคา 

 

3.2.2. ใหจ้ดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย ์

หากผูแ้สดงเจตนาขายต้องการเลอืกวธิกีารรบัชาํระราคาเป็นการจดัสง่เชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ

รบั ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะทําการจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุ

ไวใ้นแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ ทงันี ผู้แสดงเจตนาขายทรีะบุให้จดัส่งเชค็ค่าหลกัทรพัย์ทาง

ไปรษณียอ์าจไดร้บัเชค็ค่าหลกัทรพัยช์า้กว่าวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

 

หมายเหตุ: กรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุน้ ตวัแทนใน

การรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะชําระเงนิใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายไดก้ต่็อเมอืใบหุน้นันไดผ้่านการตรวจสอบและ

รบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ หากใบหุ้นนันไดร้บัการปฏเิสธจากศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยผ์ูท้ําคําเสนอซอืหรอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะไม่ชําระเงนิค่าหลกัทรพัย ์และผูแ้สดง

เจตนาขายจะไดร้บัการแจง้ให้มารบัเอกสารทงัหมดคนืจากตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยต์ามทอียู่ที

ระบุไวข้า้งตน้ 

 

4. สิทธิของผูถื้อหลกัทรพัยที์แสดงเจตนาขายไว้แลว้ 

ผู้แสดงเจตนาขายทไีด้ยนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ไว้แล้ว (และยงัไม่ไดย้กเลกิ) จะได้รบัการชําระราคา 

ตามวธิกีารชําระราคาทผีู้แสดงเจตนาขายระบุไวต้ามขอ้ 3 ในวนัทําการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

ซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564 

 

หากมเีหตุการณ์เกดิขนึซงึส่งผลใหม้กีารเปลยีนแปลงราคาเสนอซอืตามทกีาํหนดไวใ้นเงอืนไขขอ้ 8 สว่นท ี1 ผูท้าํคํา

เสนอซอืจะดาํเนินการดงันี 

4.1. ในกรณีทมีเีหตุการณ์ทมีกีารปรบัราคาเสนอซอืลดลง ตามทกีาํหนดไวใ้นเงอืนไขขอ้ 8 ส่วนท ี1 ผูท้าํคาํเสนอซอื

จะชําระราคาหลกัทรพัย์ในราคาทีลดลงนันแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซือทลีดลง เว้นแต่

หลกัทรพัยจ์ํานวนทผีูแ้สดงเจตนาขายไดแ้สดงเจตนาขายก่อนวนัทผีูท้ําคําเสนอซอืประกาศแกไ้ขขอ้เสนอ โดย

เจตนาทแีสดงไว้แล้วนันเป็นเจตนาขายทีไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทําคําเสนอซือต้องชําระราคาหลกัทรพัย์

จํานวนดงักล่าวตามราคาเสนอซอืเดมิก่อนการแกไ้ข 
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4.2. ในกรณีทมีกีารปรบัราคาเสนอซอืสูงขนึ ผูท้ําคําเสนอซอืจะชําระราคาหลกัทรพัยต์ามราคาทสีูงขนึแก่ผู้แสดง

เจตนาขายทุกราย 

 

5. เงอืนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

5.1. ผูแ้สดงเจตนาขายทตีอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยส์ามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยไ์ด ้ตงัแต่วนัท ี

8 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท ี6 สงิหาคม 2564 ในระหว่างเวลา 9.00 น. จนถงึเวลา 16.00 น. 

5.2. วนัสุดทา้ยทผีู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายได ้คอืวนัทําการท ี20 ของระยะเวลารบัซอื 

ซงึตรงกบัวนัท ี6 สงิหาคม 2564 ในระหว่างเวลา 9.00 น. จนถงึ เวลา 16.00 น. 

5.3. วธิกีารยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 

5.3.1. อ่าน “ขนัตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์” ตามเอกสารแนบ 2(1) อย่างละเอียด และ

กรอกขอ้ความใน “แบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย”์ ตามเอกสารแนบ 2(2) ใหถู้กตอ้ง

ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชอืผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขาย 

5.3.2. แนบเอกสาร ซงึประกอบดว้ย 

1) แบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยแ์ละหลกัฐานการรบัใบหุน้หรอืใบโอนหลกัทรพัยผ่์านศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์

2) เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามแต่กรณีดงันี 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบตัรข้าราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจทยีังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีทีเป็นบตัร

ประจําตวัประชาชนตลอดชีพ หรอืบตัรข้าราชการหรอืบัตรพนักงานรฐัวสิาหกิจ ให้

แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรอง

สําเนาถูกต้อง) โดยลายมือชือนันจะต้องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสารที

เกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้อง

แนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนหรอืเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบยีนบ้านของ

ผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูป้กครอง) 

 บุคคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาตไิทย 

- สาํเนาใบสาํคญัประจําตวัคนต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุ พรอ้ม

ลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชอืนันจะต้องตรงกบัลายมือชอืทลีงนามใน

เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 

 นิตบุิคคลสญัชาตไิทย 

- สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

สุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อีาํนาจ

ลงนามของนิตบุิคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบตัรข้าราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจของกรรมการผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลทยีงัไม่หมดอายุ (ในกรณีที

เป็นสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทมีเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถูกต้อง) ทงันี ในกรณีทกีรรมการผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลเป็น

บุคคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้าํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรอืสาํเนา
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หนงัสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล พรอ้มลง

นามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชือนันจะต้องตรงกับลายมือชือทีลงนามใน

เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 

 นิตบุิคคลทมีใิช่สญัชาตไิทย 

- สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตงันิตบิุคคล หนังสอืบรคิณห์สนธ ิและหนังสอืรบัรองของ

นิติบุคคลทอีอกโดยเจ้าหน้าทขีองนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศทนิีติบุคคลมี

ภูมิลําเนา ซงึรบัรองถึงชือนิติบุคคล ชือผู้มีอํานาจลงนาม ทีตังสํานักงานใหญ่ และ

อํานาจหรอืเงอืนไขในการลงลายมอืชอืผูกพนันิตบิุคคล ทอีอกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อน

วนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซือ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามของนิตบุิคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบตัรข้าราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทยีงัไม่หมดอายุ (ในกรณีทเีป็นสาํเนาบตัร

ประจําตัวประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ให้

แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรอง

สําเนาถูกต้อง) ทงันี ในกรณีทีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่

สญัชาตไิทยใหใ้ชส้าํเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างดา้วหรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงั

ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามพร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดย

ลายมือชอืนันจะต้องตรงกบัลายมือชือทลีงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการแสดง

เจตนาขายทุกฉบบั 

สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทงัหมดทลีงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรอง

ลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที Notary 

Public พรอ้มตราประทบั ของเจา้หน้าท ีNotary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทขีองสถานทตู

ไทย หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทงันี 

การรบัรองเอกสารขา้งตน้ตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

ในกรณีทไีม่สามารถมาด้วยตนเอง ต้องกรอกข้อความใน “หนังสอืมอบอํานาจในการยกเลกิ

การแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย”์ ตามเอกสารแนบ 2(3) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และ

แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตนตามขอ้ 5.3.2 (2) ของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจตามแต่

กรณี พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.3.3. ยนืแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ ซงึกรอกขอ้ความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสาร

ประกอบการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ตามทรีะบุในขอ้ 5.3.2 ทสีาํนักงานของตวัแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัย ์ตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 

ทงันี ผู้ทําคําเสนอซอืหรอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารการยกเลกิการแสดงเจตนา

ขายหลกัทรพัยท์างไปรษณีย ์

5.3.4. เมอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ไดร้บัแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละเอกสาร

ประกอบตามขอ้ 5.3.2 ครบถ้วนถูกต้องเรยีบรอ้ยแลว้ภายในระยะเวลาทกีาํหนด ใหต้วัแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัยด์าํเนินการดงันี 

1) กรณีขอรบัคนืเป็นใบหุน้ 

ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะนําใบหุ้นคนืใหแ้ก่ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์หรอื

ผู้รบัมอบอํานาจภายในเวลาทําการถดัจากวนัทผีู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหรอืผูร้บัมอบอํานาจ



 

- 26 - 
 

แบบ 247-4 

มาดําเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย โดยต้องมารบัดว้ยตนเองทสีาํนักงานของตวัแทนในการ

รบัซอืหลกัทรพัย ์

2) กรณีขอรบัคนืผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (เพอืนําฝากเขา้บรษิัทหลกัทรพัย์ทผีู้ยกเลกิการแสดง

เจตนาขายมบีญัชอียู)่ 

ผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขายจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุน้รายการละ 100 บาท โดยตวัแทน

ในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะโอนหุ้นสามญัคนืผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ เขา้บญัชฝีากหลกัทรพัย์

ตามทรีะบุไว้ในแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์ภายในวนัทําการถดัจากวนัทผีู้

ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหรอืผูร้บัมอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 

 

หมายเหตุ: การรบัหุน้สามญัคนืเป็นใบหุน้ หรอืการรบัหุน้สามญัคนืผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ย

ระบบ Scripless จะเป็นไปตามลกัษณะเดมิของหลกัทรพัย์ทนํีามาแสดงเจตนาขาย ผู้ยกเลิกการ

แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลยีนแปลงรปูแบบการรบัหลกัทรพัยค์นืได ้

 

6. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัยคื์นกรณีทีมีการยกเลิกคาํเสนอซือ หลกัทรพัย ์

ในกรณีทมีกีารยกเลกิคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ตามทรีะบุไวใ้นส่วนท ี1 ขอ้ 9 ผู้ทําคาํเสนอซอืจะแจ้งสาํนักงาน ก.ล.ต.

และส่งหนังสอืแจ้งการยกเลกิคําเสนอซือ พร้อมเหตุผลไปยงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ กจิการ และผู้ถอืหลกัทรพัย์ของ

กจิการทุกรายตามรายชอืทปีรากฏในทะเบยีนผูถ้ือหลกัทรพัยล์่าสุดในวนัทําการหลงัจากพ้นวนัสุดทา้ยทสีาํนักงาน 

ก.ล.ต.อาจแจง้ทกัทว้งการยกเลกิ (ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัทสีาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัแจง้การยกเลกิดงักล่าว) 

และผูท้าํคาํเสนอซอืจะดาํเนินการใหต้วัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยด์าํเนินการดงัต่อไปนี 

6.1  กรณีใบหุน้  

 ในกรณีทมีกีารยกเลกิคําเสนอซอืหลกัทรพัย ์ผู้ทําคําเสนอซอืจะดําเนินการใหต้ัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์

คืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรบัใบหุ้นคืนได้ตามทอียู่ด้านล่างน ี

ตงัแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของทุกวนัทําการ นบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทผีูท้าํคาํเสนอซอื แจง้การยกเลกิ 

โดยผูแ้สดงเจตนาขายต้องปฏบิตัติามขนัตอนทตีวัแทนรบัซอืหลกัทรพัยก์ําหนด และต้องรบัภาระค่าใชจ่้ายที

เกดิขนึจากการคนืใบหุน้ทงัหมด ทงันี ขนัตอนในการออกใบหุน้ใชเ้วลาอย่างน้อย 14 วนั 

 

 ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์

 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

 719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

 ตดิต่อ : คุณจฬุากูล ภมูอ่ิอน 

      โทรศพัท ์: 02-680-0843 

6.2  กรณีไรใ้บหุน้ (Scripless) และ NVDR 

 ผู้ทําคําเสนอซอื จะดําเนินการให้ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ดําเนินการคืนหลกัทรพัย์ผ่านศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยเ์พอืฝากเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยท์เีปิดไวก้บับรษิทัหลกัทรพัยท์ผีู้แสดงเจตนาขายระบุไวใ้นแบบ

ตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชกิเลขท ี600 ในกรณี

ทไีดฝ้ากหุน้ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทผีูท้าํคาํเสนอซอืยกเลกิคาํเสนอซอื หลกัทรพัย ์
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แบบ 247-4 

 หมายเหตุ: การรบัคนืหุน้เป็นใบหุน้หรอืไรใ้บหุน้จะเป็นไปตามลกัษณะของหลกัทรพัยท์ผีู้แสดงเจตนาขายระบุ

ไวใ้นแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย ์ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลยีนแปลงลกัษณะของหลกัทรพัยใ์น

การรบัหลกัทรพัยค์นืได ้

 

7. การกาํหนดราคาเสนอซือ 

7.1 ทมีาของราคาเสนอซอื 

 ราคาเสนอซอืหุน้สามญัท ี0.65 บาท (ศนูยจ์ุดหกหา้บาท) ต่อหุน้นัน เป็นราคาเดยีวกนักบัทผีูท้ําคาํเสนอไดซ้งึ

หุ้นของกิจการเมือวันที 25 มิถุนายน 2564 จากการซือขายหลักทรัพย์ของกิจการผ่านกระดานซือขาย

หลกัทรพัย์รายใหญ่ (Big Lot) จากบรษิัท BNP Paribas Singapore Branch คสัโตเดียนของบรษิัท Apsilon 

Ventures Pte. Ltd. และเป็นผลทําให้ผู้ทําคําเสนอซอืต้องทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ทงัหมดของกจิการ โดย

ราคาเสนอซอืดงักล่าว เป็นราคาทไีม่ตํากว่าราคาสงูสุดทผีู้ทําคาํเสนอซอื หรอืบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ํา

คาํเสนอซอืไดหุ้น้ของกจิการมาภายในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยนืคาํเสนอซอืต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 

7.2 ราคาสงูสดุทผีูท้าํคาํเสนอซอืหรอืบุคคลตามมาตรา 258 ไดม้าในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยนืคาํเสนอซอืต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 หุน้ละ 0.65 บาท ซงึเป็นราคาต่อหุน้ทผีูท้าํคาํเสนอซอืไดม้าซงึหุน้สามญัของกจิการ จาํนวน 93,432,000 หุน้ 

ในราคารวม 60,730,800 บาท เมอืวนัท ี25 มถุินายน 2564 

       

8.     การได้หุ้นก่อนการทาํคาํเสนอซือ (เฉพาะกรณีการเสนอซอืหุน้บางสว่นตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ท ีทจ. 12/2554)  

- ไม่ไดบ้งัคบัใชใ้นกรณีนี เนืองจากผูท้าํคาํเสนอซอืทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการ -







 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 

 
 
 

(1) ขนัตอนการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์
 
 

(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์
 
 

(3) หนังสือมอบอาํนาจในการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์
 
 

(4) แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัยที์นํามาเสนอขาย  

(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลทีมิใช่สญัชาติไทย และมิได้ประกอบกิจการในไทย) 
 
 

(5) แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขนัตอนในการตอบรบัคาํเสนอซือหุ้นสามญั 

ของบริษทั เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณีซึงรบัรองสาํเนาถกูต้อง ดงันี 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทยีงัไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง (ในกรณี

ทเีป็นบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบ้านทมีเีลขประจําตวัประชาชน 13 

หลกั พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง) 

- กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ต้องแนบคํายนิยอมของผูป้กครอง (บดิาและมารดา) และแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืเอกสารหลกัฐาน

แสดงตนของผูป้กครอง และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูป้กครอง 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

 สําเนาใบต่างดา้ว หรอืสําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทยีงัไมห่มดอายุพรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย 

3.1 สําเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ทมีอีายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซือ พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดย

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั และประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี 

3.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองทไีดล้งนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ 

4.1 สําเนาหนงัสอืสําคญัการจดัตงันิตบุิคคล หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลทมีอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื

พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

4.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทไีด้ลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 ทงันี เอกสารตามขอ้ 4.1 

และ 4.2 ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชอืโดยเจา้หน้าท ีNotary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทย หรอืสถานกงสุลไทยทมีอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อน

วนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

5) กรณีทีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคลต่างประเทศทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถินฐานอยู่ในประเทศทีไม่มีอนุสญัญาภาษีซ้อน

กบั ประเทศไทย หรือมีถินฐานอยู่ในประเทศทีเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนนันมิได้มีข้อยกเว้น 

เรอืง การหกัภาษี ณ ทีจ่ายทีจดัเกบ็จากผลกาํไรจากการขายหุ้นสามญัทีเกิดในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอยีดของต้นทุนของหุน้สามญัทนํีามาเสนอขายในใบแจง้ต้นทุนของหลกัทรพัย์ทนํีามาเสนอขายพรอ้มแนบหลกัฐาน

ราคาต้นทนุ มฉิะนนัตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะหกัภาษ ีณ ทจีา่ยจากจาํนวนเงนิค่าขายหลกัทรพัยท์งัจาํนวนทผีูแ้สดงเจตนาขายไดร้บั 
 

เอกสารเพมิเตมิกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้นืกระทาํการแทน 

1. หนงัสอืมอบอาํนาจฉบบัจรงิ (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) 

2. สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ ตามทรีะบุในขอ้ 1) – 4) แลว้แต่กรณ ี

ส่งมอบเอกสารทงัหมดที : 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   

719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 ตดิต่อ คุณจฬุากูล ภูมอิอ่น โทรศพัท:์ 02-680-0843 

หรือ บรษิัทหลักทรพัย์ทีท่านมีบัญชีซือขายหลักทรพัย์และมีหลักทรพัย์ทีจะขายฝากอยู่เพือให้บรษิัทหลักทรพัย์นันรวบรวมเอกสารเพือยืนให้แก ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   

ผูถ้อืหุน้สามญัของ บรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) 

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate) 

ลงลายมอืชอืสลกัหลงัใบหุน้สามญัเพอืโอนลอยและนํามาแสดงและ

ส่งมอบใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์ณ สถานททีาํการของ

ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย ์

 

กรณีโอนหุ้นผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

แจง้ความประสงค์กบับรษิทัหลกัทรพัย์ททีา่นมหีุน้และมบีญัชซีอื

ขายหลกัทรพัย์อยู่เพอืโอนหุน้สามญัของ ARIP ทจีะขายเพอืเขา้

บญัชดีงันี 

 ชอืบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

เพอืการทาํคําเสนอซอื” (“Finansia Syrus Securities Public 

Company Limited for Tender Offer”) 

 เลขทบีญัช ี924-000000012-4 (ทงัในกรณีหลกัทรพัยท์เีสนอ

ขายจากกระดานในประเทศ กระดานตา่งประเทศ และ NVDR) 

กรอกแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย ์



    
แบบตอบรบัคาํเสนอซอืเลขท ี  

 วนัท ี   
เรยีน นายมนิทร ์องิคธ์เนศ และบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย”์) 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)   เพศ สญัชาต ิ   
ทอียู่เลขท ี ซอย  ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท ์ โทรศพัทม์อืถอื  

ประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ เลขท ี    
 บุคคลธรรมดาทมีใิชส่ญัชาตไิทย ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง เลขท ี    
 นิตบุิคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  
 นิตบุิคคลทมีใีชส่ญัชาตไิทยทปีระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  
 นิตบุิคคลทมีใิชส่ญัชาตไิทยและมไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  

โปรดให้ข้อมูลเกียวกบัอาชีพและสถานทีทาํงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดงันี ท่านประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการ 
ประเภทธุรกจิ:    ธุรกจิคา้อญัมณี/เพชรพลอย/ทองคาํ    ธุรกจิคา้ของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ   ใหบ้รกิารโอน/รบัโอนเงนิในและนอกประเทศ   ธุรกจิคาสโิน/บ่อนการพนนั 
   รบัแลกเปลยีนเงนิตราซงึมใิชส่ถาบนัการเงนิ     ธุรกจิสถานบรกิาร    คา้อาวุธยทุธภณัฑ ์   นายหน้าจดัหางาน   ธรุกจินําเทยีว/บรษิทัทวัร ์    อาชพี/ประเภทกจิการอนืๆ 
(โปรดระบุ)                                                             สถานทตีงัททีาํงาน (โปรดระบุชอืและทอียู่)  
วนั-เดอืน-ปีเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล (พ.ศ.)                                             กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงทอียู่ในประเทศเจา้ของสญัชาต ิ  
ทอียู่ปัจจุบนัในประเทศไทย  

แหล่งทมีาของรายไดม้าจาก  ประเทศไทย  ประเทศอนืๆ (โปรดระบุ)                                      
กรณีเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง โปรดระบุตําแหน่งทางการเมอืง     

แหล่งทมีาของเงนิ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา   เงนิออม   ธุรกจิส่วนตวั   เงนิเดอืน   รายไดจ้ากการลงทุน/มรดก   อนืๆ (ระบุ)   

:นิตบุิคคล   เงนิจากธุรกจิ   อนืๆ (ระบุ)                                                            เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี (13 หลกั)   
มวีตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมเพอืขายหุน้สามญัของบรษิทั เออาร์ไอพ ีจาํกดั (มหาชน) ตกลงทจีะเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) จาํนวน   หุน้  

( ) ในราคาเสนอซอืหุ้นละ 0.65 บาท ซงึเมอืหกัค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรพัย์และภาษีมูลค่าเพมิแล้ว ราคาเสนอ
ซอืสุทธทิผีูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัคอื 0.648261 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทงัสนิ  บาท (     )  

ขา้พเจา้ตกลงทจีะปฏบิตัติามเงอืนไขและขอ้กาํหนดตามคําเสนอซอืหลกัทรพัยท์ุกประการ และจะไม่ทาํการเพกิถอนการแสดงเจตนาขายดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ กต็าม 
เวน้แต่เป็นการปฏเิสธตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดทรีะบุไวใ้นคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์ซงึวนัสุดทา้ยทขีา้พเจา้สามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายได ้คอื วนัทาํการท ี20 ของระยะเวลารบัซอื 
ซงึตรงกบัวนัท ี6 สงิหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ขา้พเจ้าขอมอบให้บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามญัของขา้พเจา้ ตามรายละเอยีดที
กล่าวขา้งล่างนี รวมทงัรบัชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัการตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยแ์ทนขา้พเจา้ 

กรณีใบหุน้ กรณีโอนผา่นศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จาํนวนหลกัทรพัย ์

ชอืผูถ้อืหลกัทรพัย ์ เลขทใีบหลกัทรพัย ์ เลขทเีอกสารการโอน วนัทโีอน เลขทสีมาชกิผูโ้อน 
      

      

รวมทงัสนิ (หุน้/หน่วย)  

กรณมีลูค่าในการทาํธุรกรรมตงัแต่ 100,000 บาทขนึไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ   เพอืผูท้าํธุรกรรมหรอืตนเอง   เพอืบุคคลอนื (โปรดระบุ)................................................................  
*ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทแีท้จรงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของทแีทจ้รงิ หรอืมอีาํนาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทลีูกคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ํานาจควบคุมนิติ
บุคคลหรอืผูท้มีกีารตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกคา้ทเีกยีวขอ้ง 

การรบัชาํระเงินค่าหลกัทรพัย:์ 

 โอนเงนิเขา้บญัช ี(ออมทรพัย ์/กระแสรายวนั) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทมีรีายชอืดา้นล่าง) สาขา   
 เลขทบีญัช ี  ซงึมีบัญชเีป็นชอืเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมทงัแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรพัย์หรือ

สาํเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าว พร้อมลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง ทงันี ธนาคารทสีามารถเลอืกให้โอนเงนิเขา้บญัชไีดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอมีบี ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) และธนาคารแลนด ์แอนดเ์ฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

 มารบัเชค็ด้วยตนเองหรอืมอบอํานาจให้บุคคลอนืมารบัแทนได้ทบีรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) ระหว่าง 9.00-16.00 น.ในวนัทําการของบริษทัหลกัทรพัย ์
ตงัแต่ วนัท ี19 สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป 

 จดัส่งเชค็ค่าหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ขา้งต้น 
 พร้อมกนันีได้แนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแ้สดงเจตนาขาย และใบหลกัทรพัย์หรอืเอกสารการโอนหลกัทรพัย์ผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บัญช ี“บรษิัท

หลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) เพอืการทําคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์” เลขทบีญัช ี924-000000012-4 (ทงักรณีของหลกัทรพัย์ทเีสนอขายจากกระดานในประเทศ และที
เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ) ทงันี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหลกัทรพัยท์งัหมดทไีดนํ้ามาเสนอขายปราศจากภาระผกูพนัใดๆ 

 ลงชอื ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 ( ) 
ในฐานะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอาํนาจ ผูม้อีาํนาจลงนามแทนของ   

ผูแ้สดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนีด้วย หลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ แบบตอบรบัคาํเสนอซือเลขที  

วนัที  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ ไดร้บัใบหลกัทรพัยห์รอืเอกสารการโอนหลกัทรพัยผ์า่นศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ พรอ้ม
แบบตอบรบัคาํเสนอซอืของบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) เป็นหุน้จาํนวน หุน้  
จากชอื (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)  ไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดย 

 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร สาขา    เลขทบีญัช ี                
 มารบัเชค็ดว้ยตนเอง ทบีรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)                      
 จดัส่งเชค็ค่าหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 
 
 

รายละเอียดเพิมเติม กรณุาติดต่อ คณุจุฬากลู ภมิูอ่อน ฝ่ายดูแลรกัษาหลกัทรพัย ์บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท:์ 0-2680-0843 

  

แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยข์อง บริษทั เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 

ลงชอื ผูร้บั 

 ( ) 

 

 

 



 

 

หนังสือมอบอาํนาจ 

 
 

เขียนที............................................... 

วนัท.ี........เดือน..............................พ.ศ.......... 

โดยหนงัสือฉบบัน ีขา้พเจา้ ................................................................................................................... อาย ุ.................ปี 

สญัชาติ ......................... ทีอยู ่(ทสีามารถติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้ เลขที ............................... ถนน....................................................

ตาํบล/แขวง............................................ อาํเภอ/เขต ................................................จงัหวดั........................................................... 

ขอมอบอาํนาจให.้.................................................................................................................................................อาย.ุ................ปี

สญัชาติ ......................... ทีอยู ่(ทสีามารถติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้ เลขที ............................... ถนน....................................................

ตาํบล/แขวง............................................ อาํเภอ/เขต ................................................จงัหวดั........................................................... 

เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของ บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) ของขา้พเจา้ 

 รบัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้สามญัดงักลา่ว 

โดยดาํเนินการผา่น บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

การใดทผีูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแหง่หนงัสอืฉบบันี ใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้เสมอืนหนงึขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ย

ตนเองทกุประการ 

เพอืเป็นหลกัฐานในการน ีขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือและประทบัตรา (ถา้มี)  ไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

     ลงชือ...................................................................ผูม้อบอาํนาจ 

                 (....................................................................)  

 

                  ลงชือ...................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                (....................................................................)  

 

     ลงชือ....................................................................พยาน 

                         (....................................................................)  

 

     ลงชือ....................................................................พยาน 

                         (....................................................................)  

 

 

 

ตดิอากร 

แสตมป์ 

หมายเหต:ุ 1) หนงัสือมอบอาํนาจนีเป็นการมอบอาํนาจเฉพาะเรอืงใดเรอืงหนึงเทา่นนั 

 2) ถา้ประสงคจ์ะมอบอาํนาจใหด้าํเนินการขาย โอน และส่งมอบหุน้ และ มอบอาํนาจรบัเช็คแทน ขอใหจ้ดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจแยกเป็น 2 ชดุ และปิด

อากรแสตมป์แยกชดุ ชดุละ 10 บาท หรอืจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจเพยีง 1 ฉบบั และปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

 3) โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้

อาํนาจลงนามของนิติบคุคล และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ ชงึรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี 

 



แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัยที์นํามาเสนอขาย 
 
(เฉพาะนิตบุิคคลต่างประเทศทีไม่ไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทยและมถีินฐานอยู่ในประเทศทีไม่มอีนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย 

หรอืมถีนิฐานอยูใ่นประเทศซงึเป็นคูส่ญัญาตามอนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษซีอ้นนนัมไิดม้ขีอ้ยกเวน้ในเรอืงการหกั

ภาษ ีณ ทจีา่ยทจีดัเกบ็จากผลกําไรจากการขายหุน้สามญัทเีกดิในประเทศไทย) 
 

วนัท ี   

เรยีน นายมนิทร ์องิคธ์เนศ (“ผูท้ําคาํเสนอซอืหลกัทรพัย”์) 

 และบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย”์) 
 

ตามท ีขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

เลขทะเบยีนบรษิทั เลขท ี เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี    

ไดต้กลงขายหุน้สามญัของ บรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) จาํนวน หุน้ 

 

ตามคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์องผูท้ําคําเสนอซอื โดยหนังสอืฉบบันี ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูราคาต้นทุนหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั 
(มหาชน) ทแีสดงเจตนาขาย (ตามหลกัฐานแนบ) ดงันี: 
 
 

เลขทใีบหุน้สามญั / เลขทใีบโอน 

(วนัทโีอน) 

ชอืผูถ้อืหุน้สามญั 

ตามทะเบยีน 

จาํนวนหุน้สามญั ตน้ทุนหุน้ละ 

(บาท) 

    

    

    

    

รวมทงัสนิ    
 
 
 
 
 
 

พรอ้มกนันีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานแสดงต้นทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษ ีณ ทจีา่ยไดแ้ก่…………………………………...

รวม..............................ฉบบั เพอืเป็นหลกัฐานแสดงต้นทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษ ีณ ท ีจ่าย 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งต้นถูกตอ้งตรงตามความจรงิทุกประการ 
 
 
 
 

 
ลงชอื .................................................................. ผูเ้สนอขาย 

 
       (…………………………..…………………….) 

 
 
ในฐานะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอํานาจ ผูม้อีํานาจลงนามแทนของ………………………..……………………………………………. 
 
หากผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิตบุิคคลต่างประเทศทไีม่ไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทยและมถีนิฐานอยูใ่นประเทศทไีมม่อีนุสญัญาภาษซีอ้น
กบัประเทศไทย หรอืมีถินฐานอยู่ในประเทศซึงเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนนันมิได้มี
ข้อยกเว้นในเรอืงการหกัภาษี ณ ทจี่ายทจีดัเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นสามญัทีเกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรอื แนบ
หลกัฐานแสดงราคาต้นทุนมาพรอ้มกบัใบยนืยนัราคาต้นทุนหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะหกัภาษ ีณ ทจีา่ย โดยคดิคาํนวณ 
ภาษจีากจาํนวนเงนิค่าขายหุน้ทงัจํานวนทผีู้แสดงเจตนาขายจะไดร้บั 
 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทั 
     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                    
 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  

        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
   อีเมล (email)   อเีมลในการรบัแจง้ผลการ 
        แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

  

   อ่ืนๆ ……………….……………….    

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์



                                                                                                                                                                                                                  

 

1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน 
    - บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง* และส ำเนำทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
      (บตัรไมห่มดอายุ)  *กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ 
      อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ 
3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์โปรดแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่ 
   รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
  เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง    
  และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอาย)ุ  

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของ 
    ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบั 
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 

(1) ขนัตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 
 
(2) แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 
 
(3) หนังสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ขนัตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่งมอบเอกสารทงัหมดที 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   

719 อาคารมนิท ์ทาวเวอร ์ชนั 7 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 ตดิต่อ คุณจฬุากูล ภูมอิอ่น โทรศพัท:์ 0-2680-0843 

หรือ บริษัทหลักทรัพย์ทีท่านมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ทีจะขายฝากอยู่ เพือให้บริษัทหลักทรัพย์นันรวบรวมเอกสารเพือยืนให้แก่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   

 

ผู้ถือหุ้นสามญัหรือผูถื้อ NVDR ของ บริษทั เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 

กรอกแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณีซึงรบัรองสาํเนาถกูต้อง ดงันี 

1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิทยีงัไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณี

ทเีป็นบตัรประจาํตวัประชาชนตลอดชพี หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ ใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นทมีเีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั 

พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง) 

- กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบคํายนิยอมของผูป้กครอง (บดิาและมารดา) และแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืเอกสารหลกัฐานแสดง

ตนของผูป้กครอง และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูป้กครอง 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

สําเนาใบต่างดา้ว หรอืสําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทยีงัไมห่มดอายุพรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง 

3) นิตบิุคคลสญัชาตไิทย 

3.1 สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยท์มีอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ

ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั และประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี 

3.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองทไีดล้งนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิตบิุคคลต่างประเทศ 

4.1 สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตงันิตบุิคคล หนังสอืบรคิณห์สนธแิละหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทมีอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซอื

พรอ้มลง ลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั 

4.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามทไีดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 ทงันี เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 

4.2 ต้องได้รบัการรบัรองลายมอืชอืโดยเจา้หน้าท ีNotary Public และรบัรองโดยสถานทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทยทมีอีายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

สุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

 

เอกสารเพมิเตมิกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้นืกระทาํการแทน 

1. หนงัสอืมอบอาํนาจฉบบัจรงิ (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) 

2. สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ ตามทรีะบุในขอ้ 1) – 4) แลว้แต่กรณี 

 

หมายเหตุ: การรบัหลกัทรพัยค์นืในรปูแบบใบหุน้หรอื การรบัคนืผ่านศูนยฝ์ากหลกัทรพัยด์ว้ยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลกัษณะของหุน้ทนํีามาแสดงเจตนา

ขาย ทงันีผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขายไมส่ามารถเปลยีนแปลงรปูแบบการรบัหลกัทรพัยค์นืได ้



 
 

 

 

 แบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี   

 วนัท ี  
 

เรยีน นายมนิทร ์องิคธ์เนศ และบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย”์) 

สงิทสี่งมาดว้ย หลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ (“ผูข้อยกเลกิ”) (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)  

ทอียู่เลขท ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   

โทรศพัท ์ โทรศพัทม์อืถอื ซงึไดแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) 

ใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซอื จาํนวน  หุน้ มคีวามประสงคจ์ะยกเลกิการตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) 

ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นแบบคาํเสนอซอืเลขท ี  ฉบบัลงวนัท ี   

ทไีดส้่งมาพรอ้มกบัแบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยฉ์บบันีโดยขอใหต้วัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยด์าํเนินการต่อไปนี 

 ใหค้นืหลกัทรพัย์ในรปูแบบใบหุน้ในนามขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้มารบัด้วยตนเอง ทบีรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) (ในวนัทาํการถดัไปจากวนัทผีูข้อยกเลกิ หรอืผูร้บั

มอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) 

 ใหค้นืหลกัทรพัยใ์นรปูแบบ Scripless หรอื NVDR โดยโอนหลกัทรพัยผ์า่นศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัชดีงัรายละเอยีดด้านล่าง (พรอ้มแนบเงนิค่าธรรมเนียมในการโอนหลกัทรพัย์

รายการละ 100 บาท) 

 

 ชอืสมาชกิผูร้บัโอน หมายเลขสมาชกิผูร้บัโอน   

 ชอืบญัชผีูร้บัโอน หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน  

ทงันี บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) จะโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชขีา้งต้นภายในวนัทาํการถดัไปจากวนัทแีจง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ตกลงยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) และรบัหลกัทรพัยค์นืตามเงอืนไขขา้งตน้ทุกประการ 

 

 ลงชอื ผูข้อยกเลกิ 

 ( ) 

 

ในฐานะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอาํนาจ ผูม้อีาํนาจลงนามแทนของ  

 

การส่งมอบใบหุ้น 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ ไดส้่งมอบใบหุน้ตามรายละเอยีดขา้งต้นให้แก่ผูข้อยกเลกิ และผูข้อยกเลกิไดร้บัใบหุน้เป็นที

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ลงชอื ผูส้่งมอบ ลงชอื ผูร้บั 

  ( ) ( ) 

 วนัท ี  วนัท ี  
 

ผู้แสดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนีด้วย หลกัฐานการรบัแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์  

 แบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี   

 วนัท ี   

บรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซือหลกัทรพัย์ ได้รบัแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท เออาร์ไอพ ี

จาํกดั (มหาชน) และหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)  

  ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ จาํนวนหุน้สามญัทขีอยกเลกิ                                                หุ้น พร้อมหลกัฐานแบบตอบรบัคํา

เสนอซอืเลขทโีดยหลกัทรพัยท์ทีาํการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวธิ ี

 ให้คนืหลกัทรพัย์ในรูปแบบใบหุ้นในนามขา้พเจา้ โดยขา้พเจ้ามารบัด้วยตนเอง ทบีรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) (ในวนัทําการถดัไปจากวนัทผีู้ขอ

ยกเลกิ หรอืผูร้บัมอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) 

 ใหค้นืหลกัทรพัย์ในรปูแบบ Scripless หรอื NVDR โดยโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัชดีงัรายละเอยีดดา้นล่าง (พรอ้มแนบเงนิค่าธรรมเนียมในการ

โอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท) 

ชอืสมาชกิผูร้บัโอน หมายเลขสมาชกิผูร้บัโอน  

ชอืบญัชผีูร้บัโอน หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน  

 

 ลงชอื ผูร้บั 

 ( ) 

 

แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง บริษทั เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 



 

หนังสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

 
 

เขียนที............................................... 

วนัท.ี........เดือน..............................พ.ศ.......... 

โดยหนงัสือฉบบัน ีขา้พเจา้ ........................................................................................................ อาย ุ.......................ปี 

สญัชาติ ......................... ทีอยู ่(ทสีามารถติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้ เลขที ............................... ถนน...............................................

ตาํบล/แขวง............................................ อาํเภอ/เขต ................................................จงัหวดั...................................................... 

ซงึเป็นผูถ้ือหุน้สามญั/NVDR ของบรษัิท เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) จาํนวน...........................................หุน้/หนว่ย 

ขอมอบอาํนาจให.้..........................................................................................................................อาย.ุ...................ปี

สญัชาติ .......................... ทีอยู ่(ทสีามารถติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้ เลขที ......................... ถนน..................................................

ตาํบล/แขวง........................................... อาํเภอ/เขต ................................................จงัหวดั.......................................................  

เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ ทีขา้พเจา้ไดเ้สนอ

ขายใหแ้กน่ายมินทร ์อิงคธ์เนศ (“ผูท้าํคาํเสนอซือ”) รวมตลอดจนการกระทาํใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการนีแทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน 

การใดทผีูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแหง่หนงัสอืฉบบันี ใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้เสมอืนหนงึขา้พเจา้ไดก้ระทาํ

ดว้ยตนเองทกุประการ 

เพอืเป็นหลกัฐานในการน ีขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือและประทบัตรา (ถา้ม)ี  ไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

     ลงชือ...................................................................ผูม้อบอาํนาจ 

                 (....................................................................)  

 

                  ลงชือ...................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                (....................................................................)  

 

     ลงชือ....................................................................พยาน 

                         (....................................................................)  

 

     ลงชือ....................................................................พยาน 

                         (....................................................................)  

 

หมายเหตุ: โปรดแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รบัมอบอาํนาจ และสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบคุล และแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ ซงึรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบ

อาํนาจนี 

  

ตดิอากร 

แสตมป์ 

10 บาท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 

(1) ขนัตอนตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 
 
 
(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 
 
 
(3) หนังสือมอบอาํนาจในการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

 

(4) แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัยที์นํามาเสนอขายสาํหรบั NVDR  

(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลทีมิใช่สญัชาติไทย และมิได้ประกอบกิจการในไทย) 

 



 

 

 

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR Holders of 

ARIP Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enclose the following certified documents as per case: 

(1) Thai Individual 

- A certified copy of valid ID Card or A certified 
copy of valid Civil Servant ID Card or A certified 
copy of valid State Enterprise Employee Card 
(In case of using the permanent ID card or the 
civil servant ID card or state enterprise 
employee card, a certified copy of his/her 
household registration is also required) 

- In case the Offeree is a minor, parental consent 
(father and mother) and a copy of identification 
card or identification documents of guardians 
shall be attached including a copy of the house 
registration of parents and minors, together with 
their signature certified by parents 

(2) Foreign Individual 
A certified copy of valid passport or 
A certified copy of valid alien certificate 

(3) Thai Juristic Person 
3.1 A certified copy of Affidavit issued by the MOC 

not more than 6 months prior to the last day of 
the tender offer period, certified as true copy by 
authorised directors of the juristic person and 
affix juristic person’s seal (if any) 

3.2 A certified copy of documents specified in (1) or 
(2) (as per cases) of the director who is duly 
authorised by the company to certify true copy 
of document in 3.1 above 
 

(4) Foreign Juristic Person 
4.1 A copy of incorporation and the affidavit which has 

been issued for the period of not exceeding 6 
months prior to the last date of the tender offer 
period by an authorised officer of the juristic 
person or regulatory body of the country where the 
juristic person is domiciled, which certified the 
name of the juristic person, head office location 
and any condition to the power of such authorised 
person to bind the juristic person, certified as true 
copy by authorised directors of the juristic person 
and affix juristic person’s seal (if any) 

4.2 A certified copy of documents specified in (1) or (2) 
of the director (as per cases) who is duly 
authorised by the company to certify true copy of 
the document in 4.1 above 

 
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the 
Notary Public officer and Thai Embassy or Thai 
Consulate in the country where the documents were 
prepared. Such documents must have a validity of 6 
months prior to the last day of the tender offer period 

 

(5) Foreign juristic person incorporated under the foreign law, who does not carry on business in Thailand and who 
does not reside in the country which has entered into double tax treaty with Thailand has to declare cost of securities 
by submitting “Form for Declaration of Cost of Tendered NVDR” together with the evidence that demonstrate the cost. 
If the Offeree fails to declare the cost or fails to submit the proper evidence of the cost, the withholding tax will be 
imposed to the entire proceeds of the sale of the shares 

 
Additional documents in case the offerees are unable to submit the Tender Offer Acceptance Form personally 
1. Power of Attorney with stamp duty 
2. Proof of identify of the grantor and attorney as specified above and certify as true copy 

Submit all documents to 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited  
No. 719, 7th Floor, Mint Tower, Banthadthong Road, Wangmai, Pathum Wan, Bangkok, 10330 
Contact: Ms. Chulakull Phumon, Tel : 0-2680-0843 
Or the Broker where the Offeree’s securities are deposited, who then will collect all documents and further submit to 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited.

Fill in the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

Advise your broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 

“Finansia Syrus Securities Public Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 924-000000012-4 

Enclose the prove of transferring NVDR as specified above 



 

 

 

Acceptance Form No  
 Date  

To:  Mr. Min Intanate (“the Offeror”) and Finansia Syrus Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)   

Address  Lane Road Sub-District District  
Province Postal Code  Telephone No. Mobile No  
TYPE OF SELLER 

 Thai Individual: Identification Card No. /Civil Servant ID No    

 Foreign Individual: Foreign Identity/Passport No.   

 Thai Juristic Person: Company Affidavit No.   
 Foreign Juristic Person carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.    
 Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.    

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office 
Notification on Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Type:  Jewelry/ Gold Trading 
 Antique Trading  Domestic/ International Money Transfer  Casino/ Gambling  Money Exchange Agency  Entertainment Business  Armament  Recruitment Agency  
 Travel or Tour Agency  Other (Please Specify)  Office Address (Please specify name and address)   
Date of Birth (Date of registration as a juristic person)   In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship)  
Address in Thai    
Source of income from  Thailand  Other (Please specify the country)    
Source of fund (Can select more than one option): Individual Person: Savings Self Employment Salary Investment Income / Inheritance Other (please specify)  
Juristic Person:  Income from business  Other (please specify)  Tax Payer ID  
Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the of ARIP Public Company Limited. 

I/We hereby accept the Tender Offer to sell units of NVDR of the ordinary shares of ARIP Public Company Limited at the 
Offer Price of Baht 0.65 per share. After deducting the tender offer agent fee and the value added tax (VAT), the net offer price received by the Offeree will be Baht 0.648261 
per share, a total amount of Baht  (subject to terms and conditions stated in the Tender Offer document). 

I/We understand that selling of these NVDR are irrevocable under any circumstance and are subject to the terms and conditions stated in the Tender Offer 
document, and I/we shall follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document. 

I/We hereby appoint Finansia Syrus Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer, and deliver NVDR, and process any other necessary 
deeds relevant to the terms and condition stated in the Tender Offer document.  

Transfer Scripless NVDR 

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDR 

Total NVDR 

In case the transaction amount is equals to or more than THB 100,000, please indicate the Beneficial Owner. Investor is the Beneficial Owner.Other (Please specify)…………………… 
*Beneficial Owner means the individual person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on 
whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person.  

Attached hereto are the transfer slip(s) (through Securities Depository Center) and proof of identity in respect of the Offeree. 
Payment condition: 

 Transfer payment to my saving or current account at (the bank shall be in the below list)  Branch   
Account No.  the account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the saving account passbook 
or the current account statement with this form. The Banks which can be chosen for the transfer payment are Bangkok Bank Pcl., Krungthai Bank Pcl., Bank of Ayudhya 
Pcl., Kasikornbank Pcl., CIMB Thai Bank Pcl., TMB Bank Pcl., Siam Commercial Bank Pcl., Thanachart Bank Pcl., United Overseas Bank (Thai) Pcl., Land and Houses 
Bank Pcl. 

 I/We will collect the payment cheque at Finansia Syrus Securities Public Company Limited in person during 9.00 am. - 4.00 pm. on business days from August 19, 2021. 
 Send the payment cheque to the address shown above 

I/We hereby attach the following document for selling transaction including the document to transfer shares to account “Finansia Syrus Securities Public Company 
Limited for Tender Offer” Account No. 924-000000012-4, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of a Company Affidavit (in the 
case of a Juristic Person). 

I/We certify that all such sold NVDR have no liabilities and free from any pledge and encumbrance of whatever nature. 
 

Signed ……………………………………………….. Attorney         Signed…………………………………………..Offeree     

        (………………………………………………..)                               (……………………………………………)       
 

Please fulfill the information  
under this receipt  

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
 

Date   Acceptance Form No  

Finansia Syrus Securities Public Company Limited (“FSS” or “Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDR of the securities of ARIP 
Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document of NVDR transfer totaling units of 
NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)              
The Offeree will receive the money by 
 Transfer payment to my saving or current account at the Bank Branch   

Account No.  the account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the saving 
account passbook or the current account statement with this form. 

 Collect the payment cheque in person at Finansia Syrus Securities Public Company Limited on business days from August 19, 2021. 
Have the payment cheque send to the address shown above

   Signed Recipient 

 ( ) 

           For more information, please contact: Ms. Chulakull Phumon, Finansia Syrus Securities Public Company Limited Tel.: 0-2680-0843 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR 
(To purchase NVDR of ARIP Public Company Limited) 



 

 

 

Power of Attorney 

 

Written at ……………………………………….. 

Date ………………………………………… 

 

By this Power of Attorney. I/WE ………………………………………………. Age ……………..……………………..years old 

Nationality ………………….…………..…. Address ……………………………………………………………..…………............. 

………………………………………………….………..…………….…., as an NVDR holder of ARIP Public Company 

Limited holding……........................................................… units of NVDR of shares, NVDR Certificate No.(s) 

………..…………………… hereby appoint Mr./Miss/Mrs. …………………………………….…. Age ……………….years old 

Nationality …………………………………. Address …………………………………………………………....…………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....to act 

as my/our Attorney on my/our behalf in accepting the Tender Offer, including providing assistance in transfer for sale 

and delivery of NVDR to the Offeror through Tender Offer Agent, Finansia Syrus Securities Public Company Limited, in 

the cheque collection process, and/or in other necessary and relevant provisions required for the successful execution 

of this Tender Offer. 

 

All acts done by my/our Attorney under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all 

respect. 

 

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date 

herein above written. 

 

Signed ……………………………………… Grantor Signed …………………………………...Attorney 

  (                                         ) (                                     ) 

 

Signed ………………………………………..Witness Signed …………………………………...Witness 

  (                                         ) (                                     ) 

 

Remarks                                    

1. Affix Baht 10 stamp duty in case the Offeree gives another person authority to sale, transfer or delivery of NVDRs and affix Baht 10 stamp duty in 

case the Offeree gives another person authority to collect the cheque on behalf of him/her. 

2. However, in case that the two prior situations occur simultaneously, prepare 2 sets of Power of Attorney and affix Baht 10 stamp each or prepare 

only 1 set of Power of Attorney and affix the final stamp duty of Baht 30. 

3. Please attach the following documents: 

For Individual Grantor  A certified true copy of ID card/passport of the Grantor and of the Attorney. 

For Corporate Grantor  A certified true copy of Certificate of incorporation and ID card/passport of the Grantor and of the Attorney.   

  

 

Duty 

Stamp 



 

 

Form for Declaration of Cost of Tendered NVDR 
 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; 

or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic 

person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand) 
 

Date ............................................................. 

 

To Mr. Min Intanate (“the Offeror”) 

  and Finansia Syrus Securities Public Company Limited (“The Tender Offer Agent”) 
 
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of ARIP Public Company Limited (“ARIP”) by the Offeror, I/We……………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 
Nationality.…………………….….…Company Registration No.....................................Tax Identification No. (if any)............................................. 

hereby declare my/our cost of tendered NVDR as specified below. 
 
 
Would like to declare the securities cost of ARIP Public Company Limited which are NVDR being offered hereto (as per attached evidences)  
as follows: 
 

NVDR certificate No./Transfer slip No. 

(Transfer Date) 

No. of NVDR Cost per unit  

(Baht) 

   

   

   

   

Total   
 
 
I/We hereby, attached Evidence(s) of cost for withholding tax calculation as...........................................................total.........................copy(ies) 

as evidence(s) of cost for withholding tax calculation. 
 
I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 
 
 
 
 Signed....................................................................... Offeree 
 
 (…………………………..…………………….) 

 
As an agent/attorney having authorised power to sign on behalf of ...................................................................................................... 
 
Foreign juristic person has to declare securities cost by submitting the Tender Offer Acceptance Form attached with the evidence of such cost. If 

this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form 

is not submitted or proper evidence of the cost basis is not included with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the 

sale. The withholding tax will be deducted from the amount that the Offeree shall receive. 
 

 
  

Please complete this form and submit together with the Tender Offer Acceptance Form to: 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

No. 719, 7th Floor, Mint Tower, Banthadthong Road, Wangmai, Pathum Wan, Bangkok, 10330 

Contact: Ms. Chulakull Phumon, Tel : 0-2680-0843 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 4 

 
 
 

แผนทีบริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 5 

 
 
 

หนังสือรบัรองแหล่งเงินทุนทีผูท้าํคาํเสนอซือใช้ในการซือหุ้นสามญั 

  




