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ª´¸É..............................................................
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Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Advanced Info Services Public Company Limited
To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)
Acceptance Form No..................……..................
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company).……............................……………………….........................................……………… Nationality ..................................……...
Contact Address............................ ……………………..................................................................................................................................................................
Sub District ………………………………………………………… District …………………………………..……………… Province …………….……………………
Country ………………………… Postal Code ……………………………. Contact Telephone ……………….……….…. Facsimile ……………………………….
Please specify type of seller of NVDR securities of Advanced Info Services Public Company Limited
 Thai Individual
ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No. ....................................................................................................
 Foreign Individual Alien Card / Passport ID No. ......................................................................................................................................................
 Thai Juristic Person Company Registration No. .........................................................................................................................................................
 Foreign Juristic Person Incorporate Document No. ................................................................................................................................................
I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................... shares (…………………………………………………...................)
of Advanced Info Services Public Company Limited at the net price of Baht 120.606512 per share being offer price of Baht 120.93 per share less
broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon (7% of the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the
tender offer document. Therefore, total payment received shall be Baht…………………………………… (………..........................………………................)
I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well
as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.
TSD Participant No.

Transfer Slip No.

Transfer Scripless NVDR
Transfer Date

No. of NVDR

NVDR ordinary shares

Total NVDR ordinary shares

I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer
Payment Condition
Automatic transfer payment to my/our account at: please select one
BBL
KTB
BAY
KBANK
CIMBT
TTB
SCB
UOB
Branch…………………………….….…..Type of Account …………………………..………….Account Number………………………………………………………
(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the first page of the savings account book or a
copy of the current account statement, showing details of bank account with this form.)
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of “Bualuang Securities Public
Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as
indicated in the details of the Tender Offer document.
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Advanced Info Services Public
Company Limited free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as
beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the
transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.
Signed ................................................................................. Tender Offeree
Signed .................................................................................. Attorney
(................................................................................)
(................................................................................)
Date....................................................................….
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form
Date..............................................................
Receipt No. ........……......................................
Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of
Advanced Info Services Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer……………………………………………NVDR
from (Mr./Mrs./Miss/Company) …………………………………….……………………………………....……............
by: request for payment as conditions specified in the Tender Offer
Automatic transfer to following bank A/C’s: & BBL & KTB & BAY & KBANK & CIMBT & TTB & SCB & UOB
Signature……...........................................................................Tender Offer Agent
For more information please contact; Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon or
Ms.Manesa Varakdee
Operation Department / Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 or 0-2618-1122, 1133 Facsimile: 0-2618-1120
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POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance for NVDR

Stamp Duty
30 Baht

Made at ………………….………………….
Date ….……………….………………….
We ……………………………….……………….……………… Age ….…………. Nationality ...……………………..
ID Card/Alien Card/Passport ID No.…………………………….Reside at (address that can be reached by mail)
………...…………….…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………Postcode……………..……………………Country ………………………………
hold(s) …………………………………….. share of Advanced Info Services Public Company Limited hereby
authorize (Mr. / Miss / Mrs.) ……………….…………………………………………………….………………………...
Age...……………… Nationality ……………..……. ID Card/Alien Card/Passport ID No. ………………….……….
Reside at (address that can be reached by mail) ……………………………………………………………………..
.………………………………………Postcode……………..……………………Country ………………………………
to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities of Advanced Info Services Public
Company Limited through Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be
authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our
behalf until its completion.
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
Sign ………………………………………… Grantor
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Attorney
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a
Certificate of Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the
case of a Juristic Person and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized
person(s).

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CIRCULATION ROUTING SLIP
Department code
( ) Mr.Suthep ………….……..

( ) Mr.Imanishi….....................

( ) Mrs.Chrisana(RB)__________

( ) Mr.Yokoyama__________

( ) Mr. Somchai (IIBD)_

( ) Mr. Natthapon (IT) ________

( ) Ms. Rungthip (CD)_____

( ) Ms. Nubthong (Legal) _______

( ) Mr. Somchai W. (YTFA) ____

( ) Mrs. Krittika (RD2) _____

( ) Ms. Kridsana (FIN)______

SECURITIES BROKERAGE

SECURITIES BROKERAGE

__
( ) Ms. Napalai (CAO) _______

OPERATION

OTHERS

( ) Mr. Thawat (FAD 1-1) _____

( ) Ms. Jariya (FAD 2-1) ________

( ) Mrs. Amorn (OPD) ___

( ) Ms. Sirintra (IAD)_____

( ) Mrs. Pornpun (FAD 1-3)____

( ) Mr. Suchart (FAD 2-3) ______

( ) Ms. Tharanart (SBL) _____

( ) Mrs. Chonkanok (WMD) ___

( ) Ms. Wannee (FAD 1-5)_____

( ) Ms. Sasitorn (FAD 2-6) ____

( ) Mr. Canakas (IRIS)______

( ) Mr. Krit (FAD 1-7) ___

( ) Mr. Bancha (FAD 2-14)________

( ) Mrs. Ploenjai (IRIS) _____

( ) Mr. Matee (FAD 1-8) ______

( ) Mr. Khamron (FAD 2-16) ______

( ) Ms. Koraphat (IRIS) ___

( ) Mr. Wanchai (FAD 1-16) ___

( ) Ms. Wasana W.(FAD 2-17)__

( ) Ms. Nuchjarin (IRIS) ___

( ) Mrs. Kaewjai (FAD 1-18) ___

( ) Mr. Noppon H. (FAD2-18)______

( ) Ms. Busarin (Admin) ___

( ) Mr. Voravit (FAD 1-19)_____

( ) Ms. Nisa (DID) ______________

( ) Ms. Veenita C. (Direct) ____

( ) Mr. Pituck (FAD 1-20)______

( ) Mrs. Vasana (FoID )___________

( ) Ms. Ampika (Treasury) _____

( ) Ms. Thanittasa (FAD 1-22)__

( ) Mr. Joseph (FoID )___________

( ) Ms. Patcharee (RMD) _____

( ) Ms. Apinya (FAD 1-24)___

( ) Mr. Punnaphon (RMD)_____

TENDER OFFER

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) “ADVANC”

ผู้ทำคำเสนอซือ้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์
จำนวนรับซือ้ และรุ่ นที่เสนอซือ้
รำคำเสนอซือ้
ระยะเวลำรับซือ้
ระยะเวลำที่สำมำรถยกเลิก
วิธีกำรชำระรำคำ
กรณีย่ นื แบบตอบรับ NDVR
แผนกำรดำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ ำ
ครอบงำกิจกำร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ( เลขที่บญ
ั ชี 224-000000036-0 )
หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จานวน 2,973,925,791 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ราคา 120.93 บาท ราคาสุทธิ 120.606512 บาท/หุ้น
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 29 มิถนุ ายน 2564 ถึง 13 สิงหาคม 2564
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 29 มิถนุ ายน 2564 ถึง 27 กรกฎาคม 2564
ผู้ขายจะได้ รับเงินในวันที่ 17 สิงหำคม 2564 โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB เท่านัน้
NVDR ต้ องยื่นแบบตอบรับฯ พร้ อมเอกสารล่วงหน้ าภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ

เอกสำรที่ลูกค้ ำจะต้ องลงนำม หำกมีควำมประสงค์ จะเสนอขำย มีดังนี ้
วิธีกำรชำระรำคำ

บุคคลธรรมดำ

นิติบคุ คล

1. รับโอนเงินเข้าบัญชี
อัตโนมัติ

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คาสัง่ โอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บญ
ั ชีเป็ น 224-000000036-0 )
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่
บัญชี หรือ สาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท *** (คียค์ าสัง่ โอนฯ ในระบบ
CRM ระบุเลขที่บญ
ั ชีเป็ น 224-000000036-0 )
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน
6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดย
ผู้มอี านาจลงนาม พร้ อมประทับตราฯ 1ฉบับ
4. สาเนาบัตรผู้มีอานาจลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่ระบุชื่อบัญชี
และเลขที่บญ
ั ชี หรือ สาเนา Statement บัญชีกระแส
รายวันของธนาคาร พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

** ไม่ ต้องใช้ หนังสือมอบอำนำจ**

** ไม่ ต้องใช้ หนังสือมอบอำนำจ**

คําเสนอซื้อหลักทรัพย
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

ผูทําคําเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หนา 1

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

สารบัญ
สวนที่ 1

สาระสําคัญของคําเสนอซื้อหลักทรัพย

สวนที่ 2

รายละเอียดของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

สวนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

สวนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย

สวนที่ 5

การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ
1

หนังสือรับรองแหลงเงินทุนในการทําคําเสนอซื้อ

2

วิธีตอบรับคําเสนอซื้อและแบบฟอรม
(1) ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(2) แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(3) หนังสือมอบอํานาจเพื่อการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(4) แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย
(5) แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย
(6) แบบคําขอโอนรับหลักทรัพยระหวางบัญชีผูออกหลักทรัพยกับสมาชิกผูฝากหลักทรัพย
(7) แบบคําขอถอนหลักทรัพยจากสมาชิกผูฝากหลักทรัพย

3

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและแบบฟอรม
(1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
(2) แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
(3) หนังสือมอบอํานาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย

4

วิธีตอบรับคําเสนอซื้อและแบบฟอรมสําหรับ NVDR
(1) ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยสําหรับ NVDR
(2) แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยสําหรับ NVDR
(3) หนังสือมอบอํานาจเพื่อการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยสําหรับ NVDR
(4) แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขายสําหรับ NVDR
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คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(ขอเสนอที่ระบุไวในคําเสนอซื้อนี้เปนราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมแกไขอีก
เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงตามขอ 8)
เรียน

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

ขาพเจา บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“ผูทําคําเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอ
เสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คําเสนอซื้อ”)

สวนที่ 1
สาระสําคัญของคําเสนอซือ้ หลักทรัพย
1.

วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

2.

ชื่อผูทําคําเสนอซื้อ
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

3.

ชื่อผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ” และ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”)

4.

วัตถุประสงคในการทําคําเสนอซื้อ
ผูทําคําเสนอซื้อมีความประสงคที่จะเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“INTUCH”)
ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขกอนการทําคําเสนอซื้อ (Conditional
Voluntary Tender Offer) (“การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย INTUCH”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลของการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย INTUCH ดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งหุน INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดสวนตั้งแตรอยละ 50
ขึ้ น ไปของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ INTUCH จะถื อ ว า บริ ษั ท ฯ เข า มามี อํ า นาจควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ใน
INTUCH ซึ่งเปนนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนใน ADVANC (ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)) อยูกอนแลวในสัดสวนรอยละ 40.45 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
ของ ADVANC1 ตามหลักเกณฑการไดมาซึ่งอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญในนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการ
อยูกอนแลว (Chain Principle) ภายใตประกาศที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (“หลักเกณฑ Chain
Principle”) ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ มีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดใน ADVANC ตามหลักเกณฑ
Chain Principle
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดพิจารณาที่จะเริ่มทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (“การทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย ADVANC”) ในวันทําการเดียวกันกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย INTUCH ดวยเงื่อนไข
เดียวกันกับขอเสนอที่จะใหหากผูทําคําเสนอซื้อมีหนา ที่ตองทําคําเสนอซื้อหลัก ทรัพยทั้งหมดของ ADVANC

1

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 22 กุมภาพันธ 2564
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ภายใตกฎการเขามามีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญผานการเขาครอบงํากิจการ เพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไป
ตามหน า ที่ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดและลดความซั บ ซ อ นของธุ ร กรรม รวมทั้ ง เป น การหลี ก เลี่ ย งผลกระทบที่ อ าจ
กอใหเกิดความผันผวนตอราคาและปริมาณซื้อขายหุนสามัญ ADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นตอผูถือ
หุนของ ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ Chain
Principle ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกลเคียงกันกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย INTUCH
ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อไดรับการผอนผันจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) สําหรับการ
ยกเวนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ Chain Principle ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อ
ไดมาซึ่งหุน INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดสวนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH
5.

ประเภทหลักทรัพยและรุนที่เสนอซื้อ
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพยเพียงประเภทเดียว คือ หุนสามัญ โดยกิจการมีหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวทั้งหมดของกิจการจํานวน 2,973,925,791 หุน (สองพันเการอยเจ็ดสิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหาพัน
เจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดหุน) (ซึ่งไดนับรวมหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกพนักงานของ ADVANC และบริษัทยอยของ ADVANC เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
แลว) โดยหุนสามัญของกิจการ 1 หุน มีสิทธิออกเสียงเทากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อจะทําคําเสนอซื้อหุน
สามัญทั้งหมดของกิจการจากผูถือหุนจํานวน 2,973,925,791 หุน (สองพันเการอยเจ็ดสิบสามลานเกาแสนสอง
หมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดหุน) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลว
และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
นอกจากนี้ ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ADVANC มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกพนักงานของ
ADVANC และบริษัทยอยของ ADVANC คงเหลือจํานวน 933,499 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ ADVANC ได 1 หุน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญซึ่ง ADVANC ออกใหแกพนักงานของ ADVANC และบริษัทยอยของ ADVANC ดังกลาวขางตน เนื่องจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีการกําหนดเงื่อนไขจํากัดบุคคลผูใชสิทธิซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ ไมอาจใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได ตามหลักเกณฑของประกาศที่ ทจ. 12/2554 และระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนหุนสามัญครั้งถัดไปอยูในชวงเดือนพฤษภาคม 2565

6.

ราคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอซื้อหุนสามัญของกิจการหุนละ 120.93 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบจุดเกาสามบาท) (“ราคาเสนอซื้อหุน
สามัญ”) โดยผูถือหุนที่ตอบรับคําเสนอซื้อ (“ผูแสดงเจตนาขาย”) มีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุน
ดังกลาว ในอัตรารอยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุนสามัญ และภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียม
ในการเสนอขายหุนสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับเทากับหุนละ 120.606512 บาท (หนึ่งรอย
ยี่สิบจุดหกศูนยหกหาหนึ่งสองบาท) ตอหุน
ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว
()
(

เปนราคาเสนอซื้อสุดทายที่จะไมเปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงตามขอ 8)
) ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได

ในการคํานวณจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยที่จะตองชําระใหแกผูแสดงเจตนาขายแตละราย บริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะนําราคาเสนอซื้อสุทธิคูณดวยจํานวนหุนที่เสนอขาย และนํามาดําเนินการปดเศษให
สวนที่ 1 หนา 2
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จํานวนเงิน คา ขายหลั กทรั พยเปน จํา นวนเงิน ที่มีท ศนิยม 2 ตํา แหน งโดยในกรณีที่ทศนิย มตํา แหนง ที่ 3 มีคา
มากกวาหรือเทากับ 5 จะปดขึ้น แตถานอยกวา 5 จะปดทิ้ง
ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร เวนแตจะเขาขอยกเวนโดยชัดแจงภายใตขอตกลงตามอนุสัญญาภาษีซอนที่
ใชบังคับในแตละกรณี ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขาย เปนนิติบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยซึ่งมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และมิไดมีถิ่นฐานอยูในประเทศที่อยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่น
ฐานอยูในประเทศซึ่งเปนคูสัญญาตามอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แตมิไดมีขอยกเวนเรื่องการหักภาษี ณ
ที่จายจากการขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายดังกลาวจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15 ของผลกําไรจากการขายหลัก ทรัพย กลาวคือผลตางระหวางราคาที่เสนอซื้อและตนทุ น ของ
หลั กทรัพย โดยที่ ผูแสดงเจตนาขายจะตองแจงตน ทุนของหลั กทรัพย แกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตาม
เอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหุนสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร”)
ทั้งนี้ หากผูแสดงเจตนาขายมิไดแจงตนทุนของหลักทรัพยดังกลาวมาพรอมแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามา
เสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย จากราคา
เสนอซื้อคูณดวยจํานวนหลักทรัพยของกิจการหรือ NVDR ที่ผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั้งหมด
หมายเหตุ: ผูแสดงเจตนาขายที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3.00 ของ
คาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหแกบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
7.

ระยะเวลารับซื้อ
ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหลั กทรัพยเปนเวลาทั้งสิ้น 31 วันทําการ ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13
สิงหาคม 2564 ทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลา
ดังกลาวเปน
(  ) ระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงไวตาม
ขอ 8)
(

8.

) ไมใชระยะเวลารับซื้อสุดทายผูทําคําเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได

เงื่อนไขในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอซื้อ
(

) ไมมีเงื่อนไข

( ) มีเงื่อนไขในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอซื้อดังนี้
( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณรายแรง
ตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ
( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทําการใด
ๆ ที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554
เรื่องการกระทําการหรืองดเวนกระทําการในประการที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)
( ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแขงขันกับบุคคลอื่นนั้น
หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ
สวนที่ 1 หนา 3
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แบบ 247-4

เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ
ผูทําคําเสนอซื้ออาจยกเลิกคําเสนอซื้อไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

10.

9.1

มีเหตุการณ หรือการกระทําใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผูทําคําเสนอซื้อยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต.
และยังไมพนระยะเวลารับซื้ออันเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือ
ทรัพยสินของกิจการ โดยที่เหตุการณหรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซื้อ
หรือเปนการกระทําที่ผูทําคําเสนอซื้อตองรับผิดชอบ หรือ

9.2

กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากผูทําคําเสนอซื้อยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพน
ระยะเวลารับซื้อ อันเปนผลใหมูลคาหุนสามัญของกิจการลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือ

9.3

กิจการกระทําการใด ๆ ที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อตามประกาศที่ ทจ. 14/2554

ระยะเวลารับซื้อที่ผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู แ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิ ก การแสดงเจตนาขายหลั ก ทรั พ ย ไ ด ณ ที่ ทํ า การของตั ว แทนในการรั บ ซื้ อ
หลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทําการโดยผูแสดงเจตนาขายจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน
การยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 (1)

11.

การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผูแสดงเจตนาขายมากกวาหรือนอยกวาจํานวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการ
เสนอซื้อหลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
ไมบังคับใชกับกรณีนี้ เนื่องจากผูทําคําเสนอซื้อทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ

12.

แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซื้อหลักทรัพย
แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะ
มาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามงบการเงินรวมของผูทําคําเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ผูทําคําเสนอซื้อมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 11,920.06 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับแนวทางที่ผูทํา
คําเสนอซื้อไดรับการผอนผันจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และ/หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อไดพิจารณาแหลงเงินทุนของผูทําคํา
เสนอซื้อแลว มีความเห็นวา เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการที่ผูถือหุนของ ADVANC จะมาเสนอขาย แหลง
เงินทุนดังกลาวเพียงพอสําหรับการชําระราคาหุนสําหรับจํานวนหุนที่อาจจะมีผูมาเสนอขาย

สวนที่ 1 หนา 4
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13.
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ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ที่อยู

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผูติดตอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์
คุณปยพร แควนนอย
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
คุณสุวาลี ศิลาออน
คุณจารุภา แซจัง
คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย หรือ
คุณมานิสา วารักดี

(ฝายปฏิบัติการ)

14.

โทรศัพท

0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133

โทรสาร

0-2618-1120

วันชําระราคา
ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายภายในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
(ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564) โดยแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายนํามายื่นตองมี
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และการดําเนินการโอนหลักทรัพยของผูแสดงเจตนาขายเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ

สวนที่ 1 หนา 5
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สวนที่ 2
รายละเอียดของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
1.

ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซื้อ

1.1

ขอมูลทั่วไป

ชื่อ
ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
เลขที่จดทะเบียนบริษัท

เว็บไซต
ตลาดหลักทรัพย
กลุมอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

1.2

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
0-2080-4499
0-2080-4455
0107560000231
www.gulf.co.th
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
โครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 5 กลุมธุรกิจหลัก ไดแก
(1) ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
(2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
(3) ธุรกิจพลังงานน้ํา
(4) ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(5) ธุรกิจกาซ

ขอมูลทางธุรกิจและขอมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ ดําเนินธุรกิจดานพลังงานและ
โครงสรางพื้ น ฐาน ซึ่ งแบ งออกเป น 5 กลุม ธุรกิ จ หลั ก ได แ ก 1) ธุรกิ จ ผลิต ไฟฟ าจากก าซธรรมชาติ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเย็น และธุรกิจอื่น ๆ 2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
3) ธุรกิจพลังงานน้ํา 4) ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 5) ธุรกิจกาซ
บริษัทฯ ลงทุน พัฒนา กอสราง และดําเนินการโครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยผานบริษัทยอย บริษัทรวม
และกิจการรวมคา โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ที่เปดดําเนินการเชิง
พาณิ ชยแลว มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 7,071.7 เมกะวัตต คิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตาม
สัด สวนความเป น เจาของของบริษั ท ฯ 3,422.4 เมกะวัต ต นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยังดําเนิ น การพั ฒ นาและ
กอสรางโครงการโรงไฟฟาเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้ง
รวมเพิ่ม ขึ้น อีก 7,231.8 เมกะวัตต คิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของ
บริษัทฯ 4,492.5 เมกะวัตต ทั้งนี้ เมื่อโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางกอสราง/เตรียมการกอสรางและอยู
ระหวางพัฒนาทั้งหมดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยภายในป 2570 รวมกับโครงการโรงไฟฟาที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว กลุมบริษัทฯ จะมีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมทั้งสิ้น 14,303.5 เมกะวัตต คิดเปนกําลัง
การผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 7,914.8 เมกะวัตต
สวนที่ 2 หนา 1
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การประกอบธุรกิจแยกตามกลุมธุรกิจ

คํานิยาม
BGSR 6 : บริษัท บีจีเอสอาร 6 จํากัด
BGSR 81 : บริษัท บีจีเอสอาร 81 จํากัด

IPD : บริษัท อินดิเพนเดนท เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
IPP : ผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer)

BKR2 : Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG

JPHT : J-Power Holdings (Thailand) Company Limited

BPH : บริษัท บูรพา พาวเวอร โฮลดิ้ง จํากัด

Marafiq : Centralized Utilities Company LLC

BSD : บริษัท แบงค็อก สมารท ดีซีเอส จํากัด

Mekong : Mekong Wind Power Joint Stock Company

BSE : บริษัท แบงค็อก สมารท เอ็นเนอรจี จํากัด

MIT-Power : บริษัท มิตรพาวเวอร แคปปตอล (ไทยแลนด) จํากัด

BSP : บริษัท แบงค็อก สมารท เพาเวอร จํากัด

MITG : บริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด) จํากัด

BTS : บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

mmbtu : one million British Thermal Units

Captive : ผูผลิตไฟฟาเอกชนซึ่งจําหนายไฟฟาใหแกลูกคาเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียว

Non-Firm : ประเภทสัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งไดรับเฉพาะคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment)

CHEC : China Harbour Engineering Company Limited

NPS : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอรซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

CPB Equity : บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด

One DCS : บริษัท วั น ดีซี เอส เซอรวิ สเซส จํากัด

DRPIC : Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company L.L.C

One Power : บริษัท วั น พาวเวอร เซอรวิสเซส จํากัด

GCG : บริษัท กัลฟ จะนะ กรีน จํากัด

OQ : OQ SAOC.

GIH : Gulf International Holding Pte. Ltd.

Ørsted : Ørsted Wind Power A/S

GJP : บริษัท กัลฟ เจพี จํากัด

PTT : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

GMP : บริษัท กัลฟ เอ็มพี จํากัด
GPD : บริษัท กัลฟ พีดี จํากัด

PTT NGD : บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
PTT Tank : บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

GSRC : บริษัท กัลฟ เอสอารซี จํากัด

RATCH : บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)

GTN1 : Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company

SPP : ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer)

GTN2 : Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company

STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

Gulf LNG : บริษัท กัลฟ แอลเอ็นจี จํากัด

TGES : Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation

Gulf MTP : บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด

VSPP : ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer)

Gulf Solar : บริษัท กัลฟ โซลาร จํากัด

WHA Energy : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

Gulf WHA MT : บริษัท กัลฟ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

WHA NGD2 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน ซีบอรด เอ็นจีดี2 จํากัด

Gulf1 : บริษัท กัลฟ1 จํากัด

WHA NGD4 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน ซีบอรด เอ็นจีดี4 จํากัด

HKH : บริษัท หินกองเพาเวอรโฮลดิ้ง จํากัด

WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)
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1.

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ

1.1

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติในประเทศไทย

แบบ 247-4

โครงการ IPP กาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ ผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระยะยาว 25 ป ในขณะที่โครงการ SPP กาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ ผลิตและจําหนายไฟฟาประมาณ
รอยละ 70.0 ถึง 80.0 ของกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งใหแก กฟผ. ตามสัญ ญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลา 25 ป นับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย โดยไฟฟาที่จําหนายใหแก กฟผ. จะถูกสงผานระบบ
สงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจําหนายไฟฟานี้ตอใหกับ กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง
จะจัดสงไฟฟานี้ตอไปยังผูบริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ โครงการ SPP กาซธรรมชาติยังผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเย็นใหแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรมตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
บริษัทฯ พัฒนาและดําเนินการโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติในประเทศไทยผานบริษัทยอย บริษัทรวม และ
กิจการรวมคา โดยแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้
ก)

โครงการโรงไฟฟา SPP ภายใต GMP

GMP เปนบริษั ทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษั ทฯ และ MIT-Power ถือหุน ใน GMP ในสัดสวนรอยละ 70.00
และรอยละ 30.00 ตามลําดับ GMP เปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ SPP กาซธรรมชาติ
ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จํานวน 12 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี อยุธยา
สระบุรี และนครราชสีมา มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิต
ไฟฟ า ติ ด ตั้ ง ตามสั ด ส ว นความเป น เจ าของของบริ ษั ท ฯ 911.4 เมกะวั ต ต โดยโครงการทั้ ง หมดได เป ด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวระหวางป 2560-2562
ข)

โครงการโรงไฟฟา IPP ภายใต IPD

IPD เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ MIT-Power ถือหุนใน IPD ในสัดสวนรอยละ 70.00 และ
รอยละ 30.00 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลรอยละ 75.00 จากจํานวนเงินปนผลทั้งหมดที่ IPD
จายในแตละครั้ง IPD เปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ IPP พลังความรอนรวมที่ใชกังหันกาซ
เปนตนกําลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟา GSRC ซึ่ง
ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี และโครงการโรงไฟฟา GPD ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม
5,300.0 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ 3,710.0
เมกะวัตต โดยมีกําหนดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2564-2657 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟา GSRC หนวย
ผลิตไฟฟาที่ 1 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
ค)

โครงการโรงไฟฟา IPP และ SPP ภายใต GJP

GJP เปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ซึ่ง JPHT และบริษัทฯ ถือหุนใน GJP ในสัดสวนรอยละ 60.00 และรอยละ
40.00 ตามลํ า ดั บ GJP เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ แ ละเป น ผู ดํ า เนิ น โครงการโรงไฟฟ า ก า ซธรรมชาติ ที่ เป ด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว จํานวน 9 โครงการ แบงออกเปนโครงการ IPP พลังความรอนรวมที่ใชกังหัน
ก า ซเป น ต น กํ า ลั ง (Combined-Cycle Gas Turbine) จํ านวน 2 โครงการ ซึ่ งตั้ งอยู ที่ จั งหวั ด สระบุ รี และ
อยุธยา และโครงการ SPP กาซธรรมชาติระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จํานวน 7 โครงการ ซึ่ ง
ตั้งอยู ที่จังหวัดสระบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง และปทุ มธานี มีกําลังการผลิตไฟฟ าติดตั้งรวมทั้งสิ้น
4,236.6 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ 1,682.3
เมกะวัตต โดยโครงการทั้งหมดไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวระหวางป 2556-2558
สวนที่ 2 หนา 3
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ง)

แบบ 247-4

โครงการโรงไฟฟา IPP ภายใต HKH

HKH เปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่ง RATCH และบริษัทฯ ถือหุนใน HKH ในสัดสวนรอยละ 51.00 และ
รอยละ 49.00 ตามลําดับ โดย HKH เปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ IPP พลังความรอนรวม
ที่ใชกังหันกาซเปนตนกําลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จํานวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี
มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 1,540.0 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความ
เปนเจาของของบริษัทฯ 754.6 เมกะวัตต โดยคาดวาจะเริ่ม กอสรางไดภายในไตรมาส 4 ป 2564 และมี
กําหนดเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ในป 2567- 2568
จ)

โครงการโรงไฟฟา IPP ภายใต BPH

BPH เปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่ง NPS และบริษัทฯ ถือหุนใน BPH ในสัดสวนรอยละ 65.00 และรอย
ละ 35.00 ตามลําดับ โดย BPH เปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ IPP พลังความรอนรวมที่ใช
กัง หัน กา ซเปน ตน กํ า ลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จํ า นวน 1 โครงการ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 600.0 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตาม
สัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ 210.0 เมกะวัตต โดยคาดวาจะเริ่มกอสรางไดภายในป 2568 และมี
กําหนดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2570
1.2

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติในตางประเทศ
ก)

โครงการโรงไฟฟา Captive ภายใต Marafiq

Marafiq เปน กิจ การรวมคา ของบริษัท ฯ ตั้งอยูใ นประเทศโอมาน ซึ่ง บริษัท ฯ ถือ หุนทางออ มผา น GIH
รวมกับ OQ ในสัดสวนรอยละ 49.00 และรอยละ 51.00 ตามลําดับ โดย Marafiq ไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
การดําเนินธุรกิจสาธารณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm (Duqm Special Economic Zone: Duqm SEZ)
ประเทศโอมาน เป น ระยะเวลา 25 ป ป จ จุ บั น Marafiq เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ แ ละเป น ผู ดํ าเนิ น โครงการ
โรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นร ว มที่ ใ ช กั ง หั น ก า ซเป น ต น กํ า ลั ง (Combined-Cycle Gas Turbine) จํ า นวน 1
โครงการ ซึ่งตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมประมาณ 326.0 เมกะวัตต
และกําลังการผลิตน้ําจืดติดตั้งประมาณ 1,667.0 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟา และน้ําจืดใหแก
โรงกลั่ น น้ํ ามั น ขนาดใหญ DRPIC ภายใต สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ าและน้ํ าจื ด ระยะยาว 25 ป นั บ จากวั น เป ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย ทั้งนี้ โครงการดังกลาวมีกําหนดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2564 – 2565
2.

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

2.1

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ก)

โครงการโรงไฟฟา VSPP พลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต Gulf
Solar

Gulf Solar เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ WHA Energy ถือหุนใน Gulf Solar ในสัดสวนรอย
ละ 74.99 และรอยละ 25.01 ตามลําดับ Gulf Solar เปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ VSPP
พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จํานวน 4 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี และ
ระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 0.6 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวน
ความเปนเจาของของบริษัทฯ 0.4 เมกะวัตต โดยโครงการดังกลาวจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ. ภายใตสัญญา

สวนที่ 2 หนา 4
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ซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ปนับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา และไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวระหวางป
2557-2558
ข)

โครงการโรงไฟฟา SPP ชีวมวล ภายใต GCG

GCG เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน GCG ในสัดสวนรอยละ 100.00 GCG เปนผูถือหุน
รายใหญและเปนผูดําเนินโครงการ SPP ชีวมวลที่ใชเศษไมเปนเชื้อเพลิง จํานวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่
จังหวัดสงขลา มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 25.0 เมกะวัตต โดยจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ Non-Firm นอกจากนี้ โครงการดังกลาวไดรับสวนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟา (Adder)
พิ เศษอี ก 1.3 บาทต อ กิ โลวัต ต -ชั่ วโมงสํ า หรับ โครงการที่ ตั้ งอยู ในพื้ น ที่ 4 อํ า เภอในจั งหวั ด สงขลาเป น
ระยะเวลา 7 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ซึ่งโครงการนี้ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในป
2563
ค)

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต Gulf1

Gulf1 ถือเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน Gulf1 ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดย Gulf1 จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน
(Solar Farm) แบบลอยน้ํา (Solar Floating) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงการใหบริการ
บํ ารุ งรั ก ษาระบบพลั งงานแบบครบวงจร ทั้ งนี้ ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564 Gulf1 มี กํ า ลั งการผลิ ต ติ ด ตั้ ง
ประมาณ 0.3 เมกะวัตต โดยจําหนายไฟฟาใหแกลูกคาภายใตสัญ ญาซื้อขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ระยะยาว 20 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย และมีกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาจากป 2564 เปน
ตนไป
2.2

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ
ก)

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการโรงไฟฟา
พลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ภายใต GIH

GIH เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางออมใน GIH จํานวนรอยละ
99.99 โดย GIH ไดลงทุนในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
-

ประเทศเวียดนาม

GIH ถือหุนใน GTN1 และ GTN2 รวมกับนักลงทุนชาวเวียดนามในสัดสวนรอยละ 90.00 และรอยละ 10.00
ตามลําดับ โดย GTN1 และ GTN2 เปนผูถือหุนรายใหญและผูดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ติดตั้งบนพื้ น ดิน (Solar Farm) ในประเทศเวียดนาม จํานวน 2 โครงการ ซึ่ งตั้งอยูที่จังหวัด Tay Ninh มี
กําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมประมาณ 118.8 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวน
ความเป นเจาของของบริษั ทฯ ประมาณ 106.9 เมกะวัต ต โดยจําหน ายไฟฟ าให แ กก ารไฟฟ าเวีย ดนาม
(Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภายใตสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟา ระยะยาว 20 ปนับ จากวัน เปด ดํา เนิน การ
เชิงพาณิชย ซึ่งทั้งสองโครงการไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2562
นอกจากนี้ GIH ยังถือหุนรวมกับนักลงทุนชาวเวียดนามใน Mekong ในสัดสวนรอยละ 95.00 และรอยละ
5.00 ตามลําดับ โดย Mekong เปน ผู ถือหุ นรายใหญ แ ละผู ดําเนิน โครงการโรงไฟฟ าพลังงานลมในทะเล
(Offshore Wind Farm) ในประเทศเวียดนาม จํานวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัด Ben Tre มีกําลังการ
ผลิตไฟฟาติดตั้งรวมจนถึงประมาณ 310.0 เมกะวัตต หรือคิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวน
สวนที่ 2 หนา 5
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ความเปน เจาของของบริษัท ฯ ประมาณ 294.5 เมกะวัตต โดยจําหนายไฟฟ าให แ กการไฟฟ าเวียดนาม
(Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 20 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิง
พาณิชย ทั้งนี้ โครงการดังกลาวแบงออกเปนหลายระยะ ซึ่งระยะที่ 1-3 กําลังการผลิตติดตั้งรวม 128.0 เม
กะวั ต ต อยู ระหว างก อ สรา ง และมี กํ า หนดวั น เริ่ม ต น ซื้ อ ขายไฟฟ า ในป 2564 สํ า หรับ ระยะอื่ น ๆ ยั งอยู
ระหวางการพิจารณาของ Ministry of Industry and Trade (MOIT) เพื่อจะบรรจุในแผนพัฒนาพลังงาน ฉบับ
ที่ 8 (Power Development Plan 8) ของประเทศเวียดนามภายในไตรมาส 2 ป 2564
-

ประเทศเยอรมนี

GIH และกลุม Ørsted มีสัดสวนการถือหุนใน BKR2 เทากันที่รอยละ 50.00 โดย BKR2 เปนผูพัฒ นาและ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในทะเล ที่ประเทศเยอรมนี จํานวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในทะเลเหนือ
(North Sea) ทางตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของประเทศเยอรมนี มีกํา ลัง การผลิต ไฟฟา ติด ตั้ง 464.8 เมกะ
วัต ต หรือ คิดเปน กํา ลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ ประมาณ 232.4 เม
กะวัตต โดยจําหนายไฟฟาใหแกกลุมบริษัท Ørsted ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 20 ปนับจากวันที่
เปดดําเนินการเชิงพาณิชย ซึ่งโครงการดังกลาวเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2562
3.

ธุรกิจพลังงานน้ํา
บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนลุมแมน้ําโขง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความรวมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟาระหวาง
ไทยกับสปป.ลาว โดยโครงการที่อยูระหวางการศึกษาเปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําประเภท Run-of-theriver หรือเขื่อนแบบน้ําไหลผานที่ไมมีการสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ โดยจะใชการไหลของน้ําตามธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟา ทําใหปริมาณน้ําที่ไหลเขาเทากับน้ําไหลออก จึงไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

4.

ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ก)

โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1)

Gulf MTP เป นบริษั ทยอยของบริษั ทฯ ซึ่ งบริษั ทฯ และ PTT Tank ถื อหุ นใน Gulf MTP ในสัดสวนรอยละ
70.00 และรอยละ 30.00 ตามลําดับ Gulf MTP เปนผูพัฒนาและดําเนินโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใตสัญญารวม
ทุน ระหวางภาครัฐและเอกชน เป น ระยะเวลา 35 ป กับ การนิค มแหงประเทศไทย (กนอ.) โดยโครงการ
แบงเปน (1) งานออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) คือ งานขุดลอกและถมทะเลใน
พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร ซึ่งคาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป หรือแลวเสร็จภายในป 2567 และ (2)
งานออกแบบ ก อ สร า ง และประกอบกิ จ การท า เที ย บเรื อ ก า ซและสถานี รั บ -จ า ยก า ซธรรมชาติ เหลว
(Superstructure)
ข)

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน -นครราชสีม า (M6) ในสวนของการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

BGSR 6 เป น กิ จ การร ว มค า ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ BTS STEC และ RATCH ถื อ หุ น ใน BGSR 6 ใน
สัด สวนรอยละ 40.00 รอยละ 40.00 รอยละ 10.00 และรอยละ 10.00 ตามลําดับ BGSR 6 เป น ผูดําเนิ น
โครงการทางหลวงพิ เศษระหวางเมื อ งหมายเลข 6 สายบางปะอิ น – นครราชสี ม า (M6) ระยะทาง 196
กิโลเมตร ภายใต สัญ ญารวมทุ นระหวางภาครัฐและเอกชน เป น ระยะเวลา 33 ป กับกรมทางหลวง โดย
แบ งเป น (1) งานออกแบบและก อ สรา งงานระบบและองค ป ระกอบอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง ซึ่ งคาดวา จะใช เวลา
สวนที่ 2 หนา 6
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กอสรางประมาณ 3 ป นับตั้ งแตวัน เริ่ม ตน งาน และ (2) การดํ าเนินงานและบํารุงรัก ษา (Operation and
Maintenance: O&M) ทั้ งในสว นงานโยธาที่ รัฐเป น ผู ล งทุ น และในส ว นงานที่ เอกชนเป น ผู ลงทุ น รวมถึ ง
บริหารจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทาง เปนระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันเปดดําเนินการเชิงพาณิ ชย และมี
กําหนดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2567
ค)

โครงการทางหลวงพิ เศษระหว า งเมื อ ง สายบางใหญ -กาญจนบุ รี (M81) ในส ว นของการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

BGSR 81 เปน กิ จ การรวมคาของบริษั ท ฯ ซึ่งบริษั ท ฯ BTS STEC และ RATCH ถือหุ น ใน BGSR 81 ใน
สัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 40.00 รอยละ 10.00 และรอยละ 10.00 ตามลําดับ BGSR 81 เปนผูดําเนิน
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ-กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร
ภายใตสัญญารวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เปนระยะเวลา 33 ป กับกรมทางหลวงโดยแบงเปน (1) งาน
ออกแบบและกอสรางงานระบบและองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งคาดวาจะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป
นับตั้งแตวันเริ่มตนงาน และ (2) การดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้ง
ในสวนงานโยธาที่รัฐเปนผูลงทุน และในสวนงานที่เอกชนเปนผูลงทุน รวมถึงบริหารจัดเก็บคาธรรมเนียม
ผานทาง เป น ระยะเวลา 30 ป นั บ ตั้ งแต วัน เป ดดํ าเนิ น การเชิงพาณิ ช ย และมี กํ าหนดเป ดดําเนิน การเชิ ง
พาณิชยในป 2567
ง)

โครงการระบบจําหนายกระแสไฟฟาและระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย

BSE เปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ Mitsui และ TGES มีสัดสวนการถือหุนใน BSE เทากันที่
รอยละ 33.33 โดย BSE ไดลงทุนใน BSP และ BSD มีรายละเอียดดังนี้
-

โครงการระบบจําหนายกระแสไฟฟา BSP

BSE ถือหุน ใน BSP รวมกับ One – Power ในสัดสวนรอยละ 40.00 และรอยละ 60.00 ตามลําดับ โดย
BSP เปน ผูดําเนินโครงการระบบจําหนายกระแสไฟฟาใหกับโครงการ One Bangkok โดยรับไฟ 115/69
กิโลโวลต จาก กฟน. และแปลงกําลังไฟใหเปน 11.0 กิโลโวลต และ 24.0 กิโลโวลต ผานสถานีไฟฟายอย
(Substation) ที่ ตั้ งอยู ในอาคารโรงผลิ ต สาธารณู ป การ (Central Utility Plant) เพื่ อ จํ า หน า ยไฟฟ า ให กั บ
อาคารตาง ๆ ภายในโครงการ มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งประมาณ 240.0 เมกะวัตต ภายใตสัญ ญาซื้อขาย
ไฟฟ า ระยะยาว (Utility Development Agreement (Electricity)) เป น ระยะเวลา 30 ป และมี กํ า หนดวั น
เริ่มตนซื้อขายไฟฟาในป 2565
-

โครงการระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย BSD

BSE ถือ หุน ใน BSD รว มกับ One DCS ในสัด สว นรอ ยละ 49.00 และรอ ยละ 51.00 ตามลํา ดับ โดย
BSD เปนผูดําเนินโครงการระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย (District Cooling System) ใหกับโครงการ One
Bangkokเพื่อใหบริการเกี่ยวกับ ระบบทําความเย็นและกระจายไอเย็น และติด ตั้งระบบผลิตน้ําเย็น แบบ
รวมศูนย ที่ตั้งอยูในอาคารโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant) เพื่อจําหนายน้ําเย็นใหกับอาคาร
ตาง ๆ ภายในโครงการ มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งประมาณ 36,000.0 ตันความเย็น ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําเย็น
ระยะยาว (Utility Development Agreement (District Cooling)) เปนระยะเวลา 30 ป และมีกําหนดวันเริ่มตน
ซื้อขายน้ําเย็นในป 2566
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จ)

แบบ 247-4

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F

บริษ ัท ฯ รว มกับ PTT Tank และ CHEC ในนามกลุม กิจ การรว มคา จีพ ีซ ี ไดเขา รว มประมูล โครงการ
พัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F ของการทาเรือแหงประเทศไทย โดยใหเอกชน
เปนผู ออกแบบ กอสราง ใหบริการ และซอมบํารุงรัก ษาทาเทียบเรือ F1 และ F2 เพื่อรองรับการขนสงตู
สินคาผานทาเทียบเรือ และเพิ่มระบบจัดการขนตูสินคาแบบอัตโนมัติ โดยเอกชนจะไดรับคาตอบแทนเปน
เงินรายไดจากการประกอบกิจการทาเรือ และรายไดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนด
ภายใตสัญญารวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เปนระยะเวลา 35 ป กับการทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งกลุม
กิจการรวมคาจีพีซีไดผานการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป และขอเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนแลว และ
กําลังอยูระหวางการเตรียมลงนามสัญญารวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดวาจะลงนามภายในเดือน
กรกฎาคม ป 2564
5.

ธุรกิจกาซ
ก)

โครงการจัดจําหนายกาซธรรมชาติทางทอ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายกาซธรรมชาติทางทอใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของกลุม
WHA ผ า น Gulf WHA MT ซึ่ งเป น กิ จ การรว มค า ของบริษั ท ฯ ที่ บ ริษั ท ฯ WHAUP และ MITG ถื อ หุ น ใน
สัดสวนรอยละ 35.00 รอยละ 35.00 และรอยละ 30.00 ตามลําดับ โดย Gulf WHA MT เปน ผูถือหุนราย
ใหญใน WHA NGD2 และ WHA NGD4 ซึ่งเปนผูดําเนินโครงการจัดจําหนายกาซธรรมชาติทางทอ จํานวน
2 โครงการ ตั้ งอยูที่ จังหวัด ชลบุ รี และระยอง มี ค วามสามารถในการให บ ริก ารรวมประมาณ 4,000,000
mmbtu ตอป ภายใตสัญญาซื้อขายกาซระยะยาว 10 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ซึ่งโครงการ
ดังกลาวไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยระหวางป 2561-2562
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรวมกับ PTT และ CPB Equity ถือหุนใน PTT NGD ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ
58.00 และรอยละ 2.00 ตามลําดับ (บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน PTT NGD โดยเขาซื้อหุนสามัญใน
สัดสวนรอยละ 2.00 จาก CPB Equity เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สงผลใหในปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนการ
ถือหุนใน PTT NGD ทั้งสิ้นรอยละ 42.00) โดย PTT NGD ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายกาซธรรมชาติโดยลงทุน
สรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกคาในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แหง
ในกรุงเทพมหานคร ปริม ณฑล และจังหวัดระยอง โดยในป 2563 PTT NGD มีปริมาณจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติรวมประมาณ 28,000,000 mmbtu
ข)

โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1)

Gulf MTP เป นบริษั ทยอยของบริษั ทฯ ซึ่ งบริษั ทฯ และ PTT Tank ถื อหุ นใน Gulf MTP ในสัดสวนรอยละ
70.00 และรอยละ 30.00 ตามลําดับ Gulf MTP เปนผูพัฒนาและดําเนินโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใตสัญญารวม
ทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เปนระยะเวลา 35 ป กับ กนอ. โดยโครงการแบงเปน (1) งานออกแบบและ
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และ (2) งานออกแบบ กอสราง และประกอบกิจการทาเทียบเรือ
กาซและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร เพื่อรองรับ
ปริมาณการขนถายกาซธรรมชาติเหลวไมต่ํากวา 5 ลานตันตอป (สําหรับทาเรือกาซสวนแรก) และสวนขยาย
ไปจนถึง 10.8 ลานตันตอป ซึ่งคาดวาทาเรือกาซสวนแรกจะพรอมเปดดําเนินการเชิงพาณิชยประมาณป
2570
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ค)

แบบ 247-4

โครงการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติผาน Gulf LNG และ HKH โดย Gulf LNG เปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน Gulf LNG ในสัดสวนรอยละ 100.00 ทั้งนี้ Gulf LNG ไดรับใบอนุญาตให
จัดหาและคาสงกาซธรรมชาติจาก กกพ. ในปริมาณ 0.3 ลานตัน ตอป เพื่ อจําหนายกาซธรรมชาติให กับ
โรงไฟฟา SPP กาซธรรมชาติที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ จํานวน 19 โครงการ
สวน HKH เปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ RATCH ถือหุนใน HKH ในสัดสวนรอยละ 49.00
และรอยละ 51.00 ตามลําดับ HKH ไดรับใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติจาก กกพ. ในปริมาณ 1.4
ลานตันตอป เพื่อจําหนายกาซธรรมชาติใหกับโรงไฟฟา HKP โดย HKH จะเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติใหกับ
โครงการโรงไฟฟา HKP ณ วันที่ HKP เปดดําเนินการเชิงพาณิชย
1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผูทําคําเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียน 11,733,150,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
รอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาท) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 11,733,150,000 หุน (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และมีทุน
ที่ออกและชําระแลว 11,733,149,998 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกา
พันเการอยเกาสิบแปดบาท) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 11,733,149,998 หุน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอย
สามสิบสามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยเกาสิบแปดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
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แบบ 247-4

1.2.3 รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญของผูทําคําเสนอซื้อ 11 รายแรก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้
ลําดับ

ผูถือหุนรายใหญ

จํานวนหุน (หุน)

สัดสวนการถือหุน
(%)

1.

กลุมนายสารัชถ รัตนาวะดี
- นายสารัชถ รัตนาวะดี
- นางนลินี รัตนาวะดี(1)
- บริษัท กัลฟ โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด(2)
- Gulf Capital Holdings Limited(3)
- Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.(4)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Asian Development Bank
South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited
สํานักงานประกันสังคม
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
State Street Europe Limited
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

8,614,109,219
4,171,077,797
23,100,000
551,729,877
2,626,240,498
1,241,961,047
329,932,699
220,000,000

73.42
35.55
0.20
4.70
22.38
10.59
2.81
1.88

148,539,022
144,000,000
139,349,625

1.27
1.23
1.19

120,511,700
109,340,000
59,289,450
33,625,075

1.03
0.93
0.51
0.29

33,625,075

0.29

ผูถือหุน อื่นๆ

1,780,828,133

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11,733,149,998

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ: 1 นางนลินี รัตนาวะดี เปนคูสมรสของนายสารัชถ รัตนาวะดี
2 เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายไทยถือหุนโดยนายสารัชถ รัตนาวะดี รอยละ 100.00
3 เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายฮองกง โดยนายสารัชถ รัตนาวะดี เปนผูรับผลประโยชน (Beneficiary)
4 เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายสิงคโปร โดยนายสารัชถ รัตนาวะดี เปนผูรับผลประโยชน (Beneficiary)
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แบบ 247-4

โครงสรางการถือหุนตามมาตรา 258
บริษัทฯ และบุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ของบริษัทฯ สามารถแสดงไดตามแผนภาพดังตอไปนี้
นายสาร ัชถ์ ร ัตนาวะดี

นางนลิน ี ร ัตนาวะดี/1
Beneficiary

Gulf Capital Holdings
35.55%

100%

Beneficiary

Limited /2

Gulf Investment and Trading Pte.

22.38%

Ltd./3

บริษัท กัลฟ์ โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด/4

10.59%

ธุรกิ จพลังงาน
40.0%

70.0%

GJP

70.0%

GMP

100.0%

100.0%

GNS

ธุรกิ จกาซ
100.0%

IPD

75.0%

GEI
100.0%

100.0%

GNC

GSRC

51.0%

35.0%

100.0%

GUT
100.0%

Gulf WHA MT

100.0%

Gulf
Solar BV

100.0%

100.0%

100.0%

GNRV2

GPD

Gulf
Solar KKS

100.0%

49.0%

100.0%

GKP2
100.0%

100.0%

GNPM

100.0%

GNLL2
75.0%

GNNK
100.0%

GBL
75.0%

GCRN
100.0%

GBP

GEV

Gulf
Mauritius

90.0%

35.0%

100.0%

BPP

BKR2
Holding

GNLL

GTS1
GTS2

49.0%

100.0%

100.0%

Gulf
Solar TS2

50.0%
95.0%

Mekong
Wind
Power

PTT NGD

100.0%

GCG
100.0%

Marafiq
100.0%

DPC

GTS3

100.0%

Gulf Pattani
Green

Gulf O&M
Services

Gulf Engineering
Services

75.0%

GTS4
นางนลินี รัตนาวะดี เปนคูสมรสของนายสารัชถ รัตนาวะดี
2.
เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายสิงคโปร โดยนายสารัชถ รัตนาวะดี เปนผูรบั ผลประโยชน (Beneficiary)
4.
ขอมูลคํานิยามของบริษทั ที่อยูในโครงสรางการถือหุนตามมาตรา 258 ขางตน มีที่มาจากแบบ 56-1 และรายงานประจําป 2563 ของ ผูทําคําเสนอซื้อ
ซึ่งเปนขอมูลที่ผูทําคําเสนอซือ้ เปดเผยตอสาธารณะ ทั้งนี้ ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถศึกษารายละเอียดของขอมูลรายชื่อบริษัท
เพิ่มเติมจากแบบ 56-1 และ ประจําป 2563 ที่ www.gulf.co.th

เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายฮองกง โดยนายสารัชถ รัตนาวะดี เปนผูรบั ผลประโยชน (Beneficiary)
เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายไทยถือหุนโดยนายสารัชถ รัตนาวะดี รอยละ 100.00
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BSD
70.0%

Gulf1

75.0%

1.
3.
5.

WHA
NGD4

Gulf HK

BSP

Gulf LNG

80.0%

100.0%

75.0%

หมายเหตุ:

40.0%

100.0%

100.0%

GVTP
75.0%

Gulf
Solar TS1

100.0%

49.0%
75.0%

WHA
NGD2

42.0%
90.0%

GTN2
BPH

100.0%

GTN1

BKR2

75.0%

GNK2

100.0%

+.3

75.0%

GTLC

100.0%

Kolpos
70.5%

49.0%
100.0%

HKH

การลงทุน

BSE

100.0%

GNRV1

GKP1

ธุรกิ จโครงสรางพืน้ ฐาน
และสาธารณูปโภค
33.3%

Gulf Solar

*,+
100.0%

0.20%

4.70%

AMATA
NGD

Gulf MTP
40.0%

BGSR 6
40.0%

BGSR 81

GMIM

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1.2.4

แบบ 247-4

รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผูทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชือ่
นายวิเศษ จูภิบาล
นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
นายสมหมาย ภาษี

4.
5.

ดร. รวีพร คูหิรัญ
นายสันติ บุญประคับ

6.
7.
8.
9.
10.

นายสารัชถ รัตนาวะดี
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย
นายบุญชัย ถิราติ
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน
นางโชติกุล สุขภิรมยเกษม

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ที่มา: เว็บไซตบริษัทของผูทําคําเสนอซื้อ

1.2.5 รายชื่อคณะผูบริหาร
รายชื่อคณะผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชือ่
นายสารัชถ รัตนาวะดี
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย
นายบุญชัย ถิราติ
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน
นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ
นายรวิ กูรมะโรหิต
นายสมิทธ พนมยงค
นายวรพงษ วิวัฒนวานิช
นายธนญ ตันติสุนทร
นายจิรภัทร อาจละกะ
นายสุพร หลักมั่นคง
นายโอฬาร ศรีวรัฏฐา

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานวางแผนองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจตางประเทศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารสินทรัพยธุรกิจ
ในเครือและการลงทุน
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกิจการองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานองคกรสัมพันธ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี
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แบบ 247-4

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูทําคําเสนอซื้อ
ขอมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว ของผูทําคําเสนอซื้อ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561 - 2563 และที่สอบทานแลวของงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนของผูถอื หุน
สวนของผูถอื หุนที่เปนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
รายไดรวม/1
คาใชจายรวม/2
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ (สวนของผูถอื หุนทีเ่ ปนของบริษัท
ใหญ)
กําไรตอหุนพื้นฐาน/3 (บาท)
เงินปนผลตอหุน /3, /4 (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน/3 (บาท)

สําหรับป
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2562
2563
2563
2564
123,668.66 134,277.54 245,580.51 141,828.46 256,446.16
78,880.41 85,237.60 173,500.69 110,276.48 176,494.72
10,666.50 10,666.50
11,733.15
10,666.50
11,733.15
10,666.50 10,666.50
11,733.15
10,666.50
11,733.15
44,788.25 49,039.94
72,079.82
31,551.97
79,951.44
36,536.94 38,427.11
64,027.15
25,160.18
70,305.65
8,251.30 10,612.84
8,052.67
6,391.79
9,645.78
17,181.12 30,039.67
32,827.13
7,868.50
9,035.15
(12,680.75) (22,791.05) (23,702.24)
(5,961.81)
(6,028.67)
4,141.19
7,166.07
6,144.34
(502.60)
1,790.84
3,028.13
4,886.56
4,282.11
(413.25)
1,632.16
1.42
1.20

17.13

0.46
1.30
3.60

0.39
0.38
5.84

(0.04)
2.36

ที่มา: งบการเงินของผูทําคําเสนอซื้อ
หมายเหตุ: /1 รายได รวม ประกอบด วย รายได จากการขาย รายไดต ามสั ญ ญาเชาภายใต สัญ ญาซื้ อขายไฟฟ า รายได คาก อสรางตามสัญ ญา
สัมปทาน และรายไดคาบริหารจัดการ
/2 คาใชจายรวม ประกอบดวย ตนทุนขาย ตนทุนคากอรางตามสัญญาสัมปทาน และตนทุนคาบริหารจัดการ
/3 คํานวณจากหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของหุนสามัญ ดวยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสําหรับงวดป หรืองวด 3 เดือนนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2563 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท เปนมูลคาหุนละ
1 บาท มีผลใหจํานวนหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,133 ลานหุน เปน 10,667 ลานหุน
/4 เงินปนผลตอหุนที่ประกาศจายในแตละป อางอิงจากผลการดําเนินงานของปกอนหนา
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0.14
5.99
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แบบ 247-4

1.2.7 ภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ
ผูทําคําเสนอซื้อ มีภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงไวในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแลวสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปไดดังนี้
1)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงินสด
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงินสด
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ิใชเงินสด
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หัก เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

2)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

11,500

11,500

15,500
(11,500)
15,500

15,500
(11,500)
15,500

85,936

-

8,242

-

21
1,088
106
95,393

-

(4,223)
91,170

-

หุนกู
งบการเงินรวม

หุนกู
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จายชําระคืนหุนกู
การตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกูรอตัด บัญชีเพิ่มขึ้น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หัก หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

43,428

17,486

(1,375)
1
(112)
41,942
(5,004)
36,938

1
17,487
(1,999)
15,488
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3)

แบบ 247-4

ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (Contingent Liabilities) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3.1) หนังสือค้ําประกัน
ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีห นังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จํานวน 400 ลานบาท ที่
เกี่ยวเนื่องกับการรวมลงทุนกับการทาเรือแหงประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: 400 ลานบาท) และบริษัท
ยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟากับ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ําประกันการใชไฟฟาในโครงการ และที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญารวมลงทุน
กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 7,773 ลานบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,773 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสแตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) ที่ออกโดย
สถาบันการเงิน จํานวน 54 ลานยูโร ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุน กูของบริษัทยอย (31
ธันวาคม 2563: 54 ลานยูโร)
3.2) สัญญาจางออกแบบ วิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และการกอสรางโรงไฟฟา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทยอยมีมูลคาคงเหลือของสัญญาจางออกแบบ วิศวกรรม สัญญาจัดหา และ
สัญญากอสรางโครงการโรงไฟฟา เทากับ 435 ลานดอลลารสหรัฐ 55,420 ลานเยน 27 ลานยูโร และ 5,165
ลานบาท (31 ธันวาคม 2563: 469 ลานดอลลารสหรัฐ 55,420 ลานเยน 27 ลานยูโร และ 7,171 ลานบาท)
3.3) สัญญาจางออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทยอยมีมูลคาคงเหลือของสัญญาจางออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
เทากับ 8,143 ลานบาท (31 ธันวาคม 2563: 8,143 ลานบาท)
3.4) สัญญาซื้อขายไฟฟา
กลุมบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟาหลายฉบับกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและตางประเทศเปนระยะเวลา 5 - 25 ป โดยกลุมบริษัท
ฯ จะจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานอื่นใหแกคูสัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุมบริษัทฯ
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
3.5) สัญญาจางดําเนินงานและบํารุงรักษา
กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาจางดําเนินงานและบํารุงรักษาโรงไฟฟาหลายฉบับกับบริษัทหลายแหง
โดยคาบริการจะเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา สัญญาเหลานี้มีระยะเวลาตั้งแต 20 ถึง 25 ป
1.2.8 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดทางอาญา
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูทําคําเสนอซื้อ กรรมการและผูบริหารของ ผูทําคําเสนอซื้อ ไมมีประวัติการ
กระทําความผิดอาญาซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตอยางใด
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1.2.9 ขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุด
ในระหวางป 2557 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ไดมีมติให
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดําเนินการตรวจสอบการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟ าเอกชนรายใหญ (Independent Power Producers (IPP)) ป 2555 เนื่ องจากมี ก ารกล าวอ า งวาการ
ประมูลดังกลาวไมไดเปนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย และระเบียบของ กกพ. ที่
เกี่ยวของ กกพ. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการประมูลและสงผลการตรวจสอบ
ให คตร. และต อมา คตร.ไดม อบหมายใหก ระทรวงพลั งงานดําเนิน การตรวจสอบเพิ่ ม เติม ซึ่งกระทรวง
พลั งงานได แ ต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบข อ เท็ จ จริงและเสนอแนวทางในการแก ไ ขป ญ หากรณี ก าร
ดําเนินการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟาจาก IPP เพื่อตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง) เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งในภายหลังกระทรวงพลังงานไดสงหนังสือเชิญกลุมบริษัทฯ เพื่อขอเจรจา
ยกเลิกโครงการโรงไฟฟาที่ชนะการประมูล 1 โครงการที่ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยแลว และตอมาไดมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหชะลอการ
สนับสนุนการสงเสริมการลงทุนของโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง 2 โครงการ
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 บริษัท อินดิเพนเดนท เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (IPD)
บริษัท กัลฟ เอสอารซี จํากัด (GSRC) และ บริษัท กัลฟ พีดี จํากัด (GPD) (รวมเรียก ผูฟองคดี) ไดยื่นฟอง
1) กกพ. 2) สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน (สกพ.) 3) กระทรวงพลั ง งาน และ 4)
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (รวมเรียก ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองกลางโดยมีมูลคดีในการฟองวา
การตรวจสอบการประมูลคัดเลือกผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญไมเปนไปตามกฎหมาย บุคคลที่มีอํานาจหนาที่
ในการตรวจสอบเปนบุคคลผูมีสวนไดเสีย และขอมูลที่นํามาใชประกอบการตรวจสอบพิจารณานั้น เปนขอมูล
ที่ถูกบิดเบือนจากความจริง และการตรวจสอบดังกลาวทําใหผูฟองคดีตองไดรับความเสียหายจากการที่มี
อุปสรรคไมสามารถดําเนินโครงการโรงไฟฟาตอไปได ซึ่งผูฟองคดี ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งหาม
จําเลยดําเนินการตรวจสอบหรือนําผลการตรวจสอบการประมูลโครงการดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น
ไปใชหรืออางอิง ไมวาจะเปนการภายในหรือตอหนวยงานอื่น
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการตรวจสอบของผูถูกฟองคดี
นั้นชอบดวยกฎหมาย แตหามทําการตรวจสอบ ใช หรืออางอิงผลจากการตรวจสอบดังกลาวหรือกระทําการ
ดวยวิธีใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ดังนั้นศาลปกครองกลางจึงตัดสินใหกระทรวงพลังงานแจง
ยกเลิกหนังสือที่สงไปถึงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการชะลอการพิจารณาอนุมัติการ
สงเสริมการลงทุน และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติการสงเสริมการ
ลงทุนแก GSRC และ GPD เปนที่เรียบรอย
ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 กระทรวงพลังงานไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด และเมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผูฟองคดีไดยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเปนที่เรียบรอยแลว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุมบริษัทฯ ไมไดตั้งสํารองเกี่ยวกับคดีความนี้ในงบการเงินรวม เนื่องจากฝาย
บริหารของกลุมบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสําคัญที่เกิดจากคดีความดังกลาว
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2.

ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

3.

แบบ 247-4

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
0-2618-1120

ขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น
ชื่อ
หนาที่
ที่อยู

บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายของผูทําคําเสนอซื้อ
87/1 แคปปตอล ทาวเวอร ชั้น 20 ออลซีชั่นส เพลส ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330
0-2305-8000
0-2305-8010

โทรศัพท
โทรสาร

4.

ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการ

4.1

สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ ที่ผูทําคําเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกระทําขึ้น
กอนการยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ

4.2

- ไมมี การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซื้อหรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูทําคําเสนอ
ซื้อในกิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ
4.2.1 การถือหุนในกิจการ
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผูทําคําเสนอซื้อไมไดมีการถือหุนในกิจการ ทั้งนี้ กรรมการของผูทําคํา
เสนอซื้อถือหุนในกิจการทั้งสิ้น 7,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกิจการ และคิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนี้

ชื่อ

1. นายวิเศษ จูภิบาล

ตําแหนง

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

รวม
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7,000

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลว
ทั้งหมด
0.00

7,000

0.00

จํานวนหุน
(หุน)

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด
0.00
0.00
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4.2.2 การถือหุนในผูถือหุนรายใหญของกิจการ
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564/1 ผูทําคําเสนอซื้อถือหุนใน INTUCH ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของกิจการ
รวมทั้งสิ้น 606,878,314 หุน หรือคิดเปนรอยละ 18.93 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
INTUCH และคิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 18.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH
นอกจากนี้ ณ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2564 กรรมการและผู บ ริ ห ารของผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ถื อ หุ น ใน
INTUCH ซึ่งเปนผูถือหุน รายใหญ ของกิจการ รวมกันทั้งสิ้น 24,000 หุน หรือคิดเปน รอยละ 0.00
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ INTUCH และคิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 0.00 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ดังนี้

ชื่อ

1. นายบุญชัย ถิราติ

2. นายโอฬาร ศรีวรัฏฐา

ตําแหนง

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบัญชี

รวม

22,000

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลว
ทั้งหมด
0.00

2,000

0.00

0.00

24,000

0.00

0.00

จํานวนหุน
(หุน)

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด
0.00

หมายเหตุ : /1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึ่งหุน INTUCH เพิ่มเติม จากการลงทุนเพิ่มเติมผานตลาดหลักทรัพยฯ ใน
วันที่ 25 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผูทําคําเสนอซื้อจะเปดเผยจํานวนหุนและสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือใน INTUCH ใหเปน
ขอมูลลาสุด กอนวันที่คําเสนอซื้อหลักทรัพย ADVANC จะมีผลบังคับใช

4.3

การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอ
ซื้อ
4.3.1 การถือหุนโดยกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ
- ไมมี 4.3.2 การถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ
- ไมมี -
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4.3.3 การถือหุนโดยกรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ
การถือหุนโดยกรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ชื่อ

1. นายกานต ตระกูลฮุน

ตําแหนง

ประธาน
คณะกรรมการ/
กรรมการอิสระ

รวม

4.4

ความสัมพันธอื่นๆ
4.4.1 การมีกรรมการและ/ หรือผูบริหารรวมกัน
- ไมมี -

สวนที่ 2 หนา 19

527,800

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลว
ทั้งหมด
0.00

527,800

0.00

จํานวนหุน
(หุน)

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด
0.00

0.00
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แบบ 247-4

4.4.2 การทํารายการระหวางกันระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทยอยของกิจการ
หนวย: ลานบาท

ชื่อกิจการและ/
หรือบริษัทยอย
ของกิจการ

ประเภทรายการ

1. บริษัท เอไอ
เอ็น โกลบอล
คอม จํากัด

1. คาโทรศัพท
และบริการ
อินเตอรเน็ต

2. เจาหนี้อื่น

ป 2563

0.09

0.002

สําหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุด
ความสมเหตุสมผลของ
วันที่
รายการระหวางกัน
31 มีนาคม
2564
0.01 คา โทรศัพ ทแ ละบริก ารอิน เตอรเ น็ต ที่
ผู ทํ า คํ า เสนอซื ้อ จา ยใหแ กบ ริษ ัท ยอ ย
ของกิจ การ โดยอัต ราคา บริก ารและ
เงื ่อ น ไขการชํ า ระเงิน เปน ไป ตาม ที่
บริษัท ยอ ยของกิจ การขายใหแ กบุค คล
อื่น
0.002

7.54

0.99 คา โทรศัพ ทแ ละบริก ารอิน เตอรเ น็ต ที่
ผู ทํ า คํ า เสนอซื ้อ จา ยใหแ กบ ริษ ัท ยอ ย
ของกิจ การ โดยอัต ราคา บริก ารและ
เงื ่อ น ไขการชํ า ระเงิน เปน ไป ตาม ที่
บริษัท ยอ ยของกิจ การขายใหแ กบุค คล
อื่น

12.10

- คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรและบริการ
ออนไลน แ บบรายป ที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

3. อุปกรณ
สํานักงาน

-

0.04 คาซื้อเซิรฟเวอรและอุปกรณ เน็ตเวิรคที่
ผูทําคําเสนอซื้อจายใหแกบริษัทยอยของ
กิจการ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไข
การชําระเงินเปนไปตามที่บริษัทยอยของ
กิจการขายใหแกบุคคลอื่น

4. เจาหนี้อื่น

1.00

1. คาโทรศัพท
2. บริษัท แอด
และบริการ
วานซ ไวรเลส
อินเตอรเน็ต
เน็ทเวอรค
จํากัด

2. คาสิทธิ์การใช
งาน

สวนที่ 2 หนา 20

0.68
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ชื่อกิจการและ/
หรือบริษัทยอย
ของกิจการ
3. บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ
จํากัด
(มหาชน)

ประเภทรายการ

1. คาโทรศัพท

ป 2563

8.74

และบริการ
อินเตอรเน็ต

2. คาบํารุงรักษา

1.86

ระบบ

3. คาบริการ

สําหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุด
ความสมเหตุสมผลของ
วันที่
รายการระหวางกัน
31 มีนาคม
2564
2.43 คาโทรศัพทและบริการอินเตอรเน็ตที่
ผูทําคําเสนอซื้อจายใหแกบริษัทยอย
ของกิจการ โดยอัตราคาบริการและ
เงื่อนไขการชําระเงินเปนไปตามที่
บริษัทยอยของกิจการขายใหแกบุคคล
อื่น
- ค า บํ า รุ ง รั ก ษาระบบที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

0.12

- ค า บ ริ ก า ร ทั่ ว ไ ป ด า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศที่ ผู ทํ าคํ าเสนอซื้ อจายให แ ก
บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ งกิ จ ก าร โด ย อั ต รา
ค า บริ ก ารและเงื่ อ นไขการชํ า ระเงิ น
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

-

0.52 คาซื้อเซิรฟเวอรและอุปกรณ เน็ตเวิรคที่
ผูทําคําเสนอซื้อจายใหแกบริษัทยอยของ
กิจการ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไข
การชําระเงินเปนไปตามที่บริษัทยอยของ
กิจการขายใหแกบุคคลอื่น

-

0.29 คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรและบริการ
ออนไลน แ บบรายป ที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

ทั่วไป

4. อุปกรณ
สํานักงาน

5. คาสิทธิ์การใช
งาน

6. เจาหนี้อื่น

แบบ 247-4

0.78

ที่มา: ผูทําคําเสนอซื้อ
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1.05
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แบบ 247-4

5.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจของผูถือหลักทรัพย

5.1

หลักทรัพยของผูทําคําเสนอซื้อที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซื้อและหลักทรัพยที่จะไดมาในอนาคตตามขอตกลง
อื่น
5.1.1

หุนสามัญ

จํานวนหุน
(หุน)

รอยละเมื่อ
เทียบกับ
จํานวนหุนที่
จําหนายได
แลว
ทั้งหมด

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด

I. ผูทําคําเสนอซื้อ
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท หุนสามัญ
จํากัด (มหาชน)

-

-

-

II. บุคคลกลุมเดียวกับผูทําคําเสนอซื้อ

หุนสามัญ

-

-

-

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม
I และ II

หุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

ชื่อ

ประเภท
หุน

รวม

5.1.2

หลักทรัพยแปลงสภาพ

ชื่อ

ประเภท
หลักทรัพย
แปลง
สภาพ

จํานวนหนวย

I. ผูทําคําเสนอซื้อ
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
จํากัด (มหาชน)
II. บุคคลกลุมเดียวกับผูทําคําเสนอซื้อ
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม
I และ II

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

รวม

5.2

จํานวนหุนที่ รอยละเมื่อเทียบ
ไดภายหลัง กับสิทธิออกเสียง
การใชสทิ ธิ
ทั้งหมดของ
แปลงสภาพ
กิจการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อใชในการเขาซื้อกิจการ
แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซื้อจะตองใชในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจใน
ครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามงบการเงินรวมของผูทําคําเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31
มี น าคม 2564 ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ มี เงิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สดจํ า นวน 11,920.06 ล า นบาท ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวทางที่ผูทําคําเสนอซื้อไดรับการผอนผันจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพย
เพื่อครอบงํากิจการ และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต.

สวนที่ 2 หนา 22
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5.3

แบบ 247-4

แผนการขายหุนของกิจการ
ณ วันที่ทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีความประสงคที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพยของกิจการในจํานวนที่
มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้

5.4

1.

ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่มีผล
บังคับใชในขณะนั้น

2.

ผูทําคําเสนอซื้อขาย หรือโอนหุนใหแกบุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

3.

การปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ

4.

ผูทําคําเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพยของกิจการบางสวนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน

ขอมูลจําเปนอื่น
ในกรณี ที่ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึ่งหุน INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดสวนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออก
เสี ย งทั้ งหมดของ INTUCH ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ได รับ การผ อ นผั น จากคณะอนุ ก รรมการวินิ จ ฉั ย การเข า ถื อ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการตามหลักเกณฑ Chain Principle อีก

สวนที่ 2 หนา 23
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สวนที่ 3
รายละเอียดของกิจการ
1.

ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
1.1

ขอมูลทั่วไป

ชื่อ
ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
เลขที่จดทะเบียนบริษัท
เว็บไซต
ตลาดหลักทรัพย
กลุมอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
1.2

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
อาคารเอไอเอส ทาวเวอร 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
0-2029-5000
0-2029-5165
0107535000265
http://www.ais.co.th
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธุรกิจใหบริการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป1
1.2.1 การดําเนินธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) ดําเนินธุรกิจใหบริการ
โครงสรางพื้ นฐานโทรคมนาคม โดยเริ่ม ตน ดํ าเนิ น งานภายใตระบบ สัญ ญารวม หรือสัม ปทาน ซึ่ ง
ADVANC ไดรับสิทธิในการใชคลื่นความถี่จากหนวยงานของรัฐภายใตสัญญา ในรูปแบบ สราง-โอนดําเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแตป 2533 มีระยะเวลา 25 ป ตอมาในป 2553 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ซึ่ง
เปนหนวยงานภาครัฐ ในการกํากับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เปนผูจัดสรรคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ และใหใบอนุญ าตในการประกอบกิจการ เปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม เขาสูระบบใบอนุญาต เพื่อสงเสริมการ
แขงขันอยางเทาเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ

1

ขอมูลที่อยูในลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป มีที่มาจากแบบ 56-1 One Report ประจําป 2563 ของ ADVANC ซึ่งเปนขอมูลที่ ADVANC เปดเผยตอ
สาธารณะ โดยที่ผูทําคําเสนอซื้อไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวได ทั้งนี้ ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถศึกษารายละเอียดของ
ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report ประจําป 2563 ที่ www.ais.th
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ปจจุบัน ADVANC มีโครงสรางการถือหุน ดังนี้

ที่มา : แบบ 56-1 One Report ประจําป 2563 ของ ADVANC
หมายเหตุ:
1) สัดสวนการถือหุนในเอดีซี ที่เหลืออีกรอยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกัน โดย ณ สิ้นป 2563 อยูระหวางการชําระบัญชี
2) บริษัทยอย, บริษัทยอยโดยออม, บริษัทที่เขารวมลงทุน
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ธุรกิจของ ADVANC สามารถจําแนกออกเปน 3 สายธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจ
อินเทอรเน็ตบานความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัลเซอรวิส โดยสามารถสรุปได ดังนี้
(1) ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ADVANC ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานโครงขาย 5G, 4G, 3G และ 2G โดยไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตจาก กสทช. ปจจุบัน ADVANC มีคลื่นความถี่ใหบริการ
รวมทั้งสิ้น 220 เมกะเฮิรตซซึ่งประกอบดวยคลื่น ความถี่ยาน 2600, 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ
นอกจากนี้ ADVANC ไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ยาน 700 เมกะเฮิรตซ จํานวน 30 เมกะเฮิรตซ โดยคลื่น
ความถี่ชุดนี้จะทยอยเริ่มรับมอบในชวงตนป 2564 หรือจนกวา กสทช. จะกําหนดเปนอยางอื่น และไดรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ยาน 26 กิกะเฮิรตซจํานวน 1,200 เมกะเฮิรตซ ซึ่งมีกําหนดการรับมอบใบอนุญาตภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2564
ในป จ จุ บั น โครงข า ยของ ADVANC ครอบคลุ ม กว า รอ ยละ 98 ของประชากร โดยในป 2563 ที่ ผ า นมา
ADVANC ไดเริ่มใหบริการโครงขาย 5G ดวยสถานีฐานกวา 4,700 แหง ครอบคลุมประชากรกวารอยละ 16
ของประเทศ และกวารอยละ 60 ของประชากรในกรุงเทพฯ และเปดใหบริการ 5G ในพื้ น ที่สําคั ญ ใน 77
จังหวัดของประเทศไทย ทั้ งนี้ ได ค รอบคลุม กวารอยละ 60 ของพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออก
(EEC) ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ
ADVANC ใหบริการทั้งการโทรและการใชงานอินเทอรเน็ตผานมือถือ ในรูปแบบบริการรายเดือนและระบบ
เติมเงิน ปจจุบัน ADVANC มีฐานลูกคากวา 41 ลานเลขหมายทั่วประเทศ เปนลูกคาระบบรายเดือน 10 ลาน
เลขหมาย และระบบเติมเงิน 31 ลานเลขหมาย โดยปนี้ ADVANC ไดเปดใหบริการซิมโทรศัพทเคลื่อนที่ราย
เดือนแบบออนไลนครบวงจรภายใตแบรนด GOMO เพื่อทําตลาดในกลุมลูกคาเจเนอเรชั่นใหมที่เนนการใช
งานและรับบริการผานชองทางออนไลน ขอมูลเกี่ยวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมไดจาก https://gomo.th
(2) ธุรกิจอินเทอรเน็ตบานความเร็วสูง
ADVANC ไดเริ่มใหบริการอินเทอรเน็ตบานความเร็วสูง ภายใตแบรนด เอไอเอสไฟเบอร ในป 2558 ดวย
เทคโนโลยีไฟเบอร (ใยแกวนําแสง) ซึ่งเปนการตอยอดธุรกิจจากโครงสรางโครงขายไฟเบอรที่มีอยูบนธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหเอไอเอส ไฟเบอร สามารถขยายโครงขยายไดอยางรวดเร็ว โดยในป 2563 ไดขยาย
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมกวา 8 ลานครัวเรือนในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจํานวนผูใชบริการกวา 1.3
ลานราย โดยในปที่ผานมา เอไอเอส ไฟเบอร ยังคงมุงมั่นในการเปนผูนําในคุณภาพของบริการเพื่อสราง
ความแตกต า งจากคู แ ข ง รายอื่ น ในตลาด โดยนํ า เสนอบริ ก าร Speed Toggle ซึ่ ง ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถ
ปรับเปลี่ยนความเร็วของการดาวนโหลด และอัพโหลดไดเองตามความตองการผานออนไลน นอกจากนี้
เพื่ อตอบโจทยการใช งานใหครอบคลุมทั่ วพื้ น ที่ทุกหองภายในบานซึ่ งมีข นาดใหญ เอไอเอส ไฟเบอรได
นําเสนอเทคโนโลยีเชื่อมตอไรสายโดยมีอุปกรณ MESH WiFi ซึ่งสามารถเชื่อมตอกันไดสูงสุดถึง 8 ตัวใน
การสรางเครือขายในบาน นอกเหนือจากบริการอินเทอรเน็ตผานไฟเบอรแลว เอไอเอส ไฟเบอร ใหบริการ
คอนเทนตระดับโลกเพื่อใหลูกคารับชมภาพยนตร กีฬ า ความบัน เทิงผานกลอง AIS PLAYBOX และมุง
นําเสนอครบทุกบริการในแพ็กเกจเดียวทั้งอินเทอรเน็ตบาน อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ การรับชมคอน
เทนท ร ะดั บ โลก และการใช ง าน AIS Super WiFi แบบไม จํ า กั ด รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด ที่
www.ais.co.th/fibre นอกจากนี้ ADVANC ได เ ริ่ ม ให บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ไร ส ายแบบประจํ า ที่ (Fixed
Wireless Access - FWA) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G ซึ่งมีจุดเดนที่สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ซึ่งสายไฟเบอรเขาถึงไดยาก อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายและเวลาในการติดตั้ง โดยสามารถใหบริการ
ในบริเวณพื้นที่ใหบริการของโครงขาย 5G
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(3) ธุรกิจดิจิทัลเซอรวิส
ADVANC มุ ง มั่ น พั ฒ นาบริ ก ารด า นดิ จิ ทั ล อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนอง ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่ผูบริโภคไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดไวรัสโค
วิด 19 และมีความตองการใชบริการดานดิจิทัลเพื่อปรับตัวเขาสูยุค New Normal ดังนั้น ADVANC ในฐานะ
ที่เปนผูนําของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีโครงขาย 5G เพื่อพัฒ นา
บริการดิจิทัลตางๆ และสงมอบประสบการณ และใหบริการดานดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ โดยเนนการ
พัฒนาบริการตางๆ ดวยความรวมมือกับพันธมิตรกับคูคาที่มีความเชี่ยวชาญในบริการแตละประเภท ทั้งนี้
ธุรกิจดิจิทัลเซอรวิสของ ADVANC เนน ใน 5 ดานดังนี้
3.1 วิดีโอแพลตฟอรม
ADVANC ใหบริการโทรทัศน, วิดีโอ และความบันเทิงตางๆ เชน ภาพยนตร ละคร เพลง คาราโอเกะ
เกมส และอีสปอรต ผานแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนโทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต อีกทั้งในรูปแบบ
ผานกลอง AIS PLAYBOX สําหรับผูใชอินเทอรเน็ตบานผานบริการเอไอเอสไฟเบอร ดวยความรวมมือ
รวมกับพันธมิตรตางๆ ADVANC ใหบริการ OTT (overthe-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต
เชน ภาพยนตร และซีรีสฮอลลีวูด ผาน Netflix, รายการและซีรีสเกาหลีผาน ViU, กีฬาบาสเก็ตบอล
ระดั บ โลก NBA รวมถึ ง ช อ งฟรี ที วี (Free TV) ช อ งดิ จิ ทั ล และดาวเที ย มทั้ ง ในรู ป แบบของการ
ถายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด (Video On-Demand) ที่ทาง ADVANC คัดสรรมาใหลูกคาได
เลือกรับชมตามความตองการผานทั้งแพลตฟอรม AIS PLAY และ PLAYBOX
นอกจากนี้ ADVANC ตอยอดการรับชมคอนแทนตในรูปแบบใหมดวยเทคโนโลยี 5G ผานแอปพลิเค
ชั น AIS 5G AR/VR โดยนํ าความสามารถในการรับ ส งข อ มู ล ความเร็ว สู งด ว ยความหน วงที่ ต่ํ า ของ
เทคโนโลยี 5G มาเสริมประสบการณโลกเสมือนจริงเพื่อตอบโจทยการใชชีวิตในอนาคต โดยมีรูปแบบ
คอนเทนต 4 ประเภท ไดแก
1. Star Dating & music – ใหลูกคา ADVANC ไดใกลชิดกับศิลปนที่ตัวเองชื่นชอบผานโลกเสมือนจริง
2. Travel – ประสบการณทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. Wellness – คอนเทนตแนะนําการออกกําลังกายเสมือนจริง
4. Education – สงเสริมความรูเชิงประวัติศาสตรและความเปนมาของสถานที่สําคัญในประเทศไทย
3.2 คลาวดและดาตาเซ็นเตอรสําหรับองคกร
เพื่อชวยขับเคลื่อนใหการดําเนินงานดานไอทีขององคกรตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
หลั ง จากสถานการณ COVID-19 รวมถึ ง การเตรี ย มความพร อ มสู ก ารทํ า ธุ ร กิ จ ยุ ค ดิ จิ ตั ล (Digital
Transformation) ADVANC ผูใหบริการ Cloud ครบวงจรไดพัฒนาโซลูชันคลาวดและดาตาเซ็นเตอร
เพื่อตอบโจทยความตองการเฉพาะของลูกคาในแตละอุตสาหกรรมดวยความรวมมือกับพันธมิตรระดับ
โลกที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานอาทิ IBM, คลาวดเดียน (Cloudian), Microsoft เพื่อเสริมศักยภาพ
ในการ ใหบริการที่หลากหลาย อาทิ
 บริการ Cloud Managed Services เพื่อใหคําปรึกษา ติดตั้ง และยายระบบเดิมขึ้นสู Cloud พรอม
มอนิเตอรระบบแบบ remote ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความตอเนื่องของการทําธุรกิจ (Business
Continuity Plan)
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 บริการ Microsoft Licensing Solution Provider เพื่อนําโซลูชันดิจิตอล เชน Modern Workplace,
Azure เพื่อขีดความสามารถใหกับภาคองคกรธุรกิจในทุกระดับ
 บริการ Enterprise Object Storage บริการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ
นอกสถานที่หรือ Off-Site Backup Storage เพื่อใหพรอมใชเปนระยะเวลานานระดับ 5 ปหรือ 10
ป และเพื่อลดตนทุนการดูแลการจัดหา และการดูแลระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนบริการที่
ชวยตอบสนองความตองการในการจัดเก็บและจัดการขอมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากในยุคดิ
จิตัล
3.3 ธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ
ADVANC ยังคงผลักดันนโยบายภาครัฐที่เนนเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบการชําระเงิน
แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (National e-Payment) เพื่ อ สั งคมไรเงิน สด (Cashless Society) อย างต อ เนื่ อ ง
โดยในป นี้ มี ก ารจับ มื อกั บ คูค าทั้ งในและต างประเทศขยายบริก ารชําระเงิน ผ านมื อ ถือข ามประเทศ
(Cross border mobile payment) ใหบริการในเอเชียโดยลูกคาที่เดินทางไปตางประเทศสามารถชําระ
เงินผาน e-wallet ดวยสกุลเงินของประเทศตัวเอง และไมตองกังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือการถือเงิน
สดระหวางเดินทางนอกจากนี้ ADVANC ให บริการดานแพลตฟอรม ธุรกรรมทางการเงิน บนมือถือ
(Mobile Money) แก ทั้ งลูก ค าองค ก รผ า นบริษั ท mPAY (B2B) และแก ลูก ค า ทั่ วไป (B2C) ผ านการ
ลงทุนในบริษัทรวมคา แรบบิทไลน เพย (Rabbit LINE Pay) โดยการใหบริการลูกคาองคกร mPAY
เน น นํ า เสนอแพลตฟอร ม การชํ า ระเงิน แบบครบวงจร เพื่ อ ให ธุ ร กิ จ องค ก รสามารถมี ก ระเป า เงิ น
อิเล็กทรอนิกสสําหรับรับชําระสินคาและบริการจากลูกคา โดยไมตองลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาต
การดําเนินงานดวยตนเอง
3.4 IoT หรือ Internet of Things
ADVANC เสริม ความแข็งแกรงดานการให บริก าร IoT อยางตอเนื่องดวย Ecosystem ที่ ค รอบคลุม
ตั้งแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา ทั้งการพัฒนาอุปกรณ การวางโครงสรางเครือขาย การพัฒนาแพลตฟอรม
และแอปพลิเคชัน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒ นาดาน IoT ผานโครงการ AIS IoT Alliance Program
(AIAP) และ AIS Playground รวมกั บ หน วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส งเสริม เครือข า ย
พันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางโซลูชันที่สามารถตอบโจทยการใชงานใหกับภาคธุรกิจจริง
ของไทย อาทิ ภาคการขนสงและโลจิสติก, อสังหาริมทรัพย, ภาคการเงิน และ สมารทซิตี้
เครือขาย IoT ของ ADVANC ไดรับ การยอมรับ ในเรื่องของความครอบคลุม ความหลากหลายของ
เทคโนโลยีที่สามารถรองรับความตองการ และรูปแบบการใชงานที่แตกตางกัน ทั้งโครงขายไรสาย
ประสิทธิภาพสูง อาทิ 3G/4G และเครือขาย NB-IoT ที่ใชพลังงานต่ํา ซึ่งมีจํานวนการเชื่อมตอเพื่อใช
งานสําหรับภาคธุรกิจมากกวา 9 แสนอุปกรณ โดยในป 2563 นี้ ADVANC ไดเริ่มใหบริการ 5G ซึ่ง
เปนกาวกระโดดของเทคโนโลยีเครือขายเพื่อการใชงาน IoT สําหรับกลุมอุตสาหกรรม ดวยจุดเดนของ
เทคโนโลยี 5G ซึ่ งมี เสถี ย รภาพสู ง มี ค วามหน วงต่ํ า รองรับ อุ ป กรณ จํา นวนมาก จึงสามารถทํ า ให
อุปกรณ เครื่องจักรกลตางๆ ในโรงงานแหงอนาคต อาทิ หุนยนต แขนกล รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรน
สามารถทํางานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพโดย ADVANC ไดพัฒนาความรวมมือกับบริษัทผูพัฒ นา
นิ ค มอุต สาหกรรมชั้ น นํ าหลายแห ง อาทิ อมตะ, ดั บ บลิวเอชเอ, สหพั ฒ น , บางกระดี เป น ต น เพื่ อ
รวมกันสรางสภาพแวดลอม 5G สําหรับรองรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต

สวนที่ 3 หนา 5

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

3.5 แพลตฟอรมอื่นๆ
1) ความปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity)
ADVANC นําประสบการณการดูแลความปลอดภัยดานไซเบอรจากการปองกันขอมูลของลูกคา
ADVANC ที่มีมากกวา 40 ลานราย มาเสริมความปลอดภัยใหกับลูกคาองคกร เพื่อตอบโจทย
ธุรกิจที่จําเปนตองปองกันการโจมตีทางไซเบอรที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุคดิจิตอล และเพื่อ
เตรี ย มพร อ มสํ า หรับ พ.ร.บ. การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร พ .ศ. 2562 และ พ.ร.บ.
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ไดเริ่มมีผลบังคับใชในป 2563
ด ว ยลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของ ADVANC เองที่ ต อ งรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอรจํ า นวนมากอยู
ตลอดเวลา ADVANC จึงมีศู น ย Cyber Security Operation Center ที่ มี ม าตรฐานสูง สามารถ
ตอบสนองตอเหตุการณ ไดอยางทันทวงที และบุคลากรที่มีความชํานาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึ ง พั น ธมิ ต ร ผู ชํ า นาญด า นความปลอดภั ย ระดั บ โลกอย า ง Trustwave และอื่ น ๆ ทํ า ให
ADVANC สามารถใหบริการดานความปลอดภัยทางไซเบอรที่หลากหลาย และครบวงจร ตั้งแต
การปกป องอุป กรณ ป ลายทาง เครือขาย คลาวด รวมถึงการเขาตรวจสอบความเสี่ยงและให
คําแนะนําในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรใหแกลูกคาดวย
ADVANC จึงไดรวบรวมบริการดานความปลอดภัยทางไซเบอรตางๆ ไวภายใตชื่อ AIS Cyber
Secure และเปดตัวศูนย CSOC ซึ่งใชเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการเดียวกันกับที่ดูแล
ระบบของ ADVANC รวมถึงบริการจากพันธมิตรผูชํานาญดานความปลอดภัยทางไซเบอรเฉพาะ
ดานอีกมากมาย
2) ไอซีที โซลูชัน
จากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ที่สงผลใหการทํางานในรูปแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป และ
องคกรตองปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ โดยกระแส New normal เปนตัวเรงใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล
เร็วขึ้น ซีเอส ล็อกซอินโฟร จํากัด (มหาชน) (“ซีเอสแอล”) ไดใชความเชี่ยวชาญและการบริหาร
จัด การโครงการไอซี ที เพื่ อ นํ าเสนอไอซี ที โซลู ชั น ให แ ก ลู ก ค า องค ก ร ด ว ยความเข าใจในการ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับยุค New normal ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตการขนสง การจัด
จําหนาย อีกทั้งยังตอบโจทยสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐในยุคดิจิทัลอีกดวย โดยได
มุงเนนโซลูชันที่ตอบโจทย Digital workplace ทั้ง Network infrastructure รวมถึง WiFi solution
และ ความปลอดภัยในการเชื่อมตอ เพื่อรองรับการทํางานไดทุกที่ ผานอุปกรณที่หลากหลาย
สําหรับธุรกิจที่ไดรับผลกระทบที่จาก COVID-19 และตองการชะลอแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ประหยัดคาใชจายดวยนโยบายมุงเนนดูแลรักษาระบบไอทีและอุปกรณเพื่อยืดอายุการใชงานให
นานขึ้ น ทางซี เอสแอลมี บ ริ ก าร Managed service ครบวงจร ที่ ใ ห บ ริ ก ารครอบคลุ ม ตั้ ง แต
ตรวจสอบปญหา แกไข และมีอุปกรณทดแทนเมื่ออุปกรณเสีย เพื่อลดภาระการดูแลระบบไอที
ของลูกคาในระยะยาว
นอกจากนี้ซีเอสแอลยังไดพัฒนาความรวมกับพันธมิตรและคูคาโดยรับการยกระดับความรวมมือ
จากพันธมิตรและคูคาตางๆ ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ Cisco Gold partner, Dell Platinum partner,
Fortinet Expert partner เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกลูกคาองคกร และเสริมความแข็งแกรงทั้ง
ดานการออกแบบโซลูชัน การสงมอบ และการใหบริการหลังการขาย ดวยทีมงานที่ผานการสอบ
รับรองตามมาตรฐานของคูคา ระดับโลก
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3) บริการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ADVANC สงเสริมและสนับสนุน ธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SME ดวย
สิ น ค า และบริ ก ารที่ ต อบโจทย ค วามต อ งการของ SME การใช ง านที่ ง า ย สะดวก รวดเร็ ว มี
ผูชํานาญการใหคําปรึกษาและชวยเหลือตั้งแตบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับธุรกิจที่เนนการ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร, บริก ารสํ า หรับ ธุ ร กิ จ ออนไลน , บริก ารเอไอเอสไฟเบอรสํ า หรับ SME, บริก าร
ดิจิตอลมารเก็ตติ้ง, บริการโซลูชันดาน IoT และบริการซอฟทแวรสําหรับการประกอบธุรกิจ เปน
ตน
นอกจากนี้ ADVANC ยังมีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับลูกคา SME นิติบุคคลโดยเฉพาะ ภายใต
โครงการ AIS Biz Up โดยใหสิทธิประโยชนที่คํานึงถึงความตองการเฉพาะกลุมเพื่อตอบโจทย
ไลฟสไตลของเจาของธุรกิจและคนทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการทํางานในองคกร โดยผนวกสินคา
และบริการจาก ADVANC, partners ที่ใหสินคาและบริการเกี่ยวกับการทําธุรกิจ โดยมีสวนลด
จากธุรกิจชั้นนํา, การทดลองใชบริการฟรีหรือรับสิทธิราคาพิเศษ, และการใหความรูในเรื่องตางๆ
สําหรับคนทําธุรกิจ
4) ดิจิทัลมารเก็ตติ้ง
ภายใตความรวมมือกับ บริษัท เอดี เวนเจอร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จํากัด
(มหาชน) (ในเครือบริษัท ซีเอสแอล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ADVANC) ที่มีความสามารถในดาน
การทําสื่อโฆษณาออนไลน ADVANC ไดนําจุดแข็งบริการดานมือถือที่มีฐานลูกคากวา 42 ลาน
ราย ใหบริการดานดิจิทัลมารเก็ตติ้งแกลูกคาองคกร เพื่อชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหกับลูกคา
องคกรในการเขาถึงตลาดของผูบริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอรมการสงขอความสั้น (SMS) ที่
สามารถเลือกพื้นที่เปาหมาย (Location base) และแพลตฟอรมเครือขายโฆษณาในไทย (THAN:
Thailand Ads Network) ที่รวบรวมพื้ น ที่โฆษณาจากเว็บไซตยอดนิยมสูงสุดจํานวน 100 เว็บ
ของไทย ซึ่งสามารถใหบริการไดหลากหลาย ตั้งแตการสรางคอนเทนทรูปแบบตางๆ ตามความ
ต อ งการของลู ก ค า (Digital Content Creation) การสรางเว็บ ไซต แ ละแอปพลิ เคชั น บนมื อ ถื อ
(Website & Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนในนาม
ลูกคาองคกร (Social Media Management) การวางแผนสื่อโฆษณาดิจิทัลตางๆ เพื่อใหไดผล
ตอบรั บ สู ง สุ ด (Digital Advertising Media Management) รวมถึ ง การรั บ ทํ า กิ จ กรรมทางการ
ตลาดใหแบบครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions)
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ป ยอนหลัง สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนของผูถอื หุน
สวนของผูถอื หุนที่เปนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
รายไดรวม/1
คาใชจายรวม/2
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ (สวนของผูถอื หุนทีเ่ ปนของบริษัท
ใหญ)
กําไรตอหุนพื้นฐาน/3 (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน/3 (บาท)
ที่มา: งบการเงิน และ SET Website

สําหรับป
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2561
2562
2563
2563
2564
290,504.99 289,669.12 350,170.58 374,715.39
363,733.31
232,836.40 220,274.95 274,481.21 309,943.68
292,075.99
4,997.46
4,997.46
4,997.46
4,997.46
4,997.46
2,973.10
2,973.18
2,973.55
2,973.18
2,973.55
57,668.58
69,394.17
75,689.37
64,771.71
71,657.32
57,521.04
69,266.10
75,563.98
64,643.30
71,531.84
147.54
128.07
125.38
128.41
125.48
169,855.85 180,893.69 172,890.27
42,845.40
45,861.17
(103,455.69) (111,899.44) (110,848.32) (26,757.03)
(30,754.69)
29,714.10
31,192.52
27,437.25
6,756.96
6,644.52
29,682.18

31,189.57

27,434.36

6,756.19

6,643.89

9.98
7.08
19.35

10.49
7.34
23.30

9.23
6.92
25.42

2.27
21.74

2.23
24.05

หมายเหตุ: /1 รายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการใหบริการและใหเชาอุปกรณ และรายไดจากการขาย
/2 คาใชจายรวม ประกอบดวย ตนทุนการใหบริการและใหเชาอุปกรณ และตนทุนขาย
/3 คํานวณจากหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของหุนสามัญดวยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสําหรับงวดป หรืองวด 3 เดือนนั้นๆ
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1.4

แบบ 247-4

โครงสรางผูถือหุนรายใหญของกิจการ
1.4.1 รายชื่อผูถือหุนกอนการทําคําเสนอซื้อ
รายชื่อผูถือหุนสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของกิจการ ณ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด
รายชือ่ ผูถ ือหุน1/

จํานวนหุนสามัญ
(หุน)

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE
LTD.
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
4. สํานักงานประกันสังคม
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
6. GIC PRIVATE LIMITED
7. STATE STREET EUROPE LIMITED
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON
9. STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
รวม

1,202,712,000
693,359,000

รอยละของ
จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
ทั้งหมด
40.45
23.32

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด
40.45
23.32

178,224,418
92,455,400
49,202,633

5.99
3.11
1.65

5.99
3.11
1.65

40,429,963
39,197,430
21,699,952
17,473,066

1.36
1.32
0.73
0.59

1.36
1.32
0.73
0.59

13,727,951
2,348,481,813

0.46
78.98

0.46
78.98

ที่มา: เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
หมายเหตุ: 1/ ไมไดมีการจัดกลุมโดยผูถือหุนนามสกุลเดียวกันหรือผูที่เกี่ยวของ

1.4.2 โครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ
ในกรณีที่มีผูเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดของกิจการตามการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย ADVANC
จะทําใหผูทําคําเสนอซื้อเปนผูถือหุนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กิจการ
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1.5

แบบ 247-4

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อและที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
รายชือ่
นาย กานต ตระกูลฮุน
นาย แอเลน ลิว ยง เคียง
นาย สมประสงค บุญยะชัย
นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค
น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง
นาย ฮุย เว็ง ชอง
นาย เอนก พนาอภิชน
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย
นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
นาย ประสัณห เชื้อพานิช
นาย เฆรารโด ซี. จูเนียร อบลาซา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ

2)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ
ณ วันที่การทําคําเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผูทําคําเสนอซื้อคาดวารายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยัง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชือ่
นาย กานต ตระกูลฮุน
นาย แอเลน ลิว ยง เคียง
นาย สมประสงค บุญยะชัย
นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค
น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง
นาย ฮุย เว็ง ชอง
นาย เอนก พนาอภิชน
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย
นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
นาย ประสัณห เชื้อพานิช
นาย เฆรารโด ซี. จูเนียร อบลาซา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
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อยางไรก็ดี ผูทําคําเสนอซื้ออาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแตงตั้งเปนกรรมการ และ/หรือกรรมการ
อิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสัดสวน
การถือหุนในกิจการหลังการทําคําเสนอซื้อ
และเปนไปตามที่ผูทําคําเสนอซื้อเห็นสมควรและ
เหมาะสม ภายใตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1.6

ราคาสูงสุดและต่ําสุดของหลักทรัพยของกิจการแตละไตรมาสในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ป

ชวงเวลา

2561

ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค.- มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค.- มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค.- มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย./1

2562

2563

2564

ชวงราคาต่ําสุดและสูงสุด (บาท/หุน)
ราคาต่ําสุด
ราคาสูงสุด
190.50
215.00
184.50
213.00
185.00
206.00
165.00
202.00
166.00
188.00
184.00
218.00
205.00
238.00
202.00
240.00
156.50
224.00
183.50
204.00
170.00
194.00
169.00
195.00
164.00
185.00
166.00
179.00

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: /1 ขอมูลระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

2.

แผนการดําเนินงานภายหลังการเขาครอบงํากิจการ
2.1

สถานภาพของกิจการ
ผูทําคําเสนอซื้อไมมีความประสงคที่จะเพิกถอนหลักทรัพยของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ
เวนแตกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวของและมีผลบังคับใชในขณะนั้น

2.2

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
2.2.1 วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
ในชวงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผน
ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการอยางมีนัยสําคัญ
2.2.2 แผนการบริหารกิจการในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ
ผูทําคําเสนอซื้อมีจุดมุงหมายในการกํากับดูแลกิจการใหเติบโตและดําเนินธุรกิจตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดําเนินธุรกิจปจจุบันของ
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กิจการอยางละเอียด และอาจพิจารณาปรับใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สภาพการ
แข งขั น ในป จ จุบั น และในอนาคต ซึ่ งในกรณี ดั งกล า ว ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ จะดํ า เนิ น การภายใต
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2.2.3 แผนการขยายการลงทุน
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอยางมี
นัยสําคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ อยางไรก็ดี ในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขยายการลงทุนของกิจการ
เพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อจะ
พิ จ ารณา และศึ ก ษาแผนการลงทุ น ป จ จุ บั น ของกิ จ การในรายละเอี ย ด และอาจพิ จ ารณา
ปรับ เปลี่ยนแผนการลงทุน ดังกลาวใหเหมาะสมตอไป ซึ่งในกรณี ดังกลาว ผูทําคําเสนอซื้อจะ
ดําเนินการภายใตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2.2.4 การปรับโครงสรางองคกร การบริหาร การจางงาน
ผูทําคําเสนอซื้ออาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแตงตั้งเปนกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตาม
ความเหมาะสมเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนในกิจการ
หลั งการทํ า คํ า เสนอซื้ อ และเป น ไปตามที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ เห็ น สมควรและเหมาะสม ภายใต
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารของกิจการ
ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ อยางไรก็ดี หากกิจการมี
การปรับเปลี่ยนโครงสรางผูบริหาร จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ
และดําเนินการภายใตกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2.2.5 แผนการจําหนายทรัพยสินหลัก
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะดําเนินการจําหนายสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ
หลักของกิจการ ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ เวนแต
เป น การจํ า หน า ยสิ น ทรัพ ย จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ทั้ ง นี้ ห ากมี ก ารจํ า หน า ยสิ น ทรัพ ย ที่ มี
นัยสําคัญจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติอยางถูกตองตามนโยบายของกิจการ และตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ (ในกรณีที่บังคับใช)
2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงิน
ณ วัน ที่ยื่น คําเสนอซื้อ ผูทํ าคําเสนอซื้อไมมีแผนที่ จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงิน ของ
กิจการอยางมีนัยสําคัญ ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงินของกิจการอยางมีนัยสําคัญ การทําธุรกรรม
ดังกลาวตองได รับการพิ จารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และผูถือหุนของกิจการ
(แลวแตกรณี) อยางถูกตองตามนโยบายของกิจการ และจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ (ในกรณีที่บังคับ
ใช)
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2.2.7 นโยบายการจายเงินปนผล
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม โดยจะพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนปละ2 ครั้ง การจายเงินปนผลครั้ง
แรกจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกิจการในงวดครึ่งปแรก และการจายเงินปนผลครั้งที่
สองจะพิ จารณาจากผลการดําเนิ นงานของกิจการในงวดครึ่งปห ลัง ซึ่ งจํานวนเงิน ป นผลรวม
ประจําปจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ การจายเงินปนผลทุกกรณีจะขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของ
กิจการและ/หรือบริษัทยอยของกิจการ และการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่
ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการ
ดําเนินงานปกติของกิจการและบริษัทยอยของกิจการ
ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อ ไมมีแผนที่
จะเปลี่ ย นแปลงนโยบายการจ า ยเงิน ป น ผลของกิ จ การ อย า งไรก็ ดี หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการจายเงินปนผลของกิจการอยางมีนัยสําคัญ ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการใหตอง
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ เพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
2.3

รายการระหวางกัน
ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ระหวางกันตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนในการทํารายการระหวางกันของกิจการและบริษัทยอยของกิจการ กับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
ทั้ งนี้ ก อ นทํ า คํ า เสนอซื้ อ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ และบุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ภายใต
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย มี ก ารทํ ารายการระหวางกั น กั บ กิ จ การและบริษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดยมี
รายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้

ชื่อกิจการและ/
หรือบริษัทยอย
ของกิจการ

ประเภทรายการ

1. บริษัท เอไอ
เอ็น โกลบอล
คอม จํากัด

1. คาโทรศัพท
และบริการ
อินเตอรเน็ต

2. เจาหนี้อื่น

สําหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุด
ความสมเหตุสมผลของ
ป 2563
วันที่
รายการระหวางกัน
31 มีนาคม
2564
0.01 คา โทรศัพ ทแ ละบริก ารอิน เตอรเ น็ต ที่
0.09
ผู ทํ า คํ า เสนอซื ้อ จา ยใหแ กบ ริษ ัท ยอ ย
ของกิจ การ โดยอัต ราคา บริก ารและ
เงื ่อ น ไขการชํ า ระเงิน เปน ไป ตาม ที่
บริษัท ยอ ยของกิจ การขายใหแ กบุค คล
อื่น
0.002
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ชื่อกิจการและ/
หรือบริษัทยอย
ของกิจการ

ประเภทรายการ

1. คาโทรศัพท
2. บริษัท แอด
และบริการ
วานซ ไวรเลส
อินเตอรเน็ต
เน็ทเวอรค
จํากัด

แบบ 247-4

สําหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุด
ความสมเหตุสมผลของ
ป 2563
วันที่
รายการระหวางกัน
31 มีนาคม
2564
0.99 คา โทรศัพ ทแ ละบริก ารอิน เตอรเ น็ต ที่
7.54
ผู ทํ า คํ า เสนอซื ้อ จา ยใหแ กบ ริษ ัท ยอ ย
ของกิจ การ โดยอัต ราคา บริก ารและ
เงื ่อ น ไขการชํ า ระเงิน เปน ไป ตาม ที่
บริษัท ยอ ยของกิจ การขายใหแ กบุค คล
อื่น
12.10

- คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรและบริการ
ออนไลน แ บบรายป ที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

3. อุปกรณ
สํานักงาน

-

0.04 คาซื้อเซิรฟเวอรและอุปกรณ เน็ตเวิรคที่
ผูทําคําเสนอซื้อจายใหแกบริษัทยอยของ
กิจการ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไข
การชําระเงินเปนไปตามที่บริษัทยอยของ
กิจการขายใหแกบุคคลอื่น

4. เจาหนี้อื่น

1.00

2. คาสิทธิ์การใช
งาน
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ชื่อกิจการและ/
หรือบริษัทยอย
ของกิจการ
3. บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ
จํากัด
(มหาชน)

ประเภทรายการ

1.คาโทรศัพท
และบริการ
อินเตอรเน็ต

แบบ 247-4

สําหรับงวด
3 เดือนสิ้นสุด
ความสมเหตุสมผลของ
ป 2563
วันที่
รายการระหวางกัน
31 มีนาคม
2564
8.74
2.43 คาโทรศัพทและบริการอินเตอรเน็ตที่ผูทํา
คําเสนอซือ้ จายใหกับกิจการ โดยอัตรา
คาบริการเปนอัตราเดียวกันกับราคา
ตลาด

2. คาบํารุงรักษา
ระบบ

1.86

- ค า บํ า รุ ง รั ก ษาระบบที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

3. คาบริการทั่วไป

0.12

- ค า บ ริ ก า ร ทั่ ว ไ ป ด า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศที่ ผู ทํ าคํ าเสนอซื้ อจายให แ ก
บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ งกิ จ ก าร โด ย อั ต รา
ค า บริ ก ารและเงื่ อ นไขการชํ า ระเงิ น
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

4. อุปกรณ
สํานักงาน

-

0.52 คาซื้อเซิรฟเวอรและอุปกรณเน็ตเวิรคที่
ผูทําคําเสนอซื้อจายใหแกบริษัทยอยของ
กิจการ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไข
การชําระเงินเปนไปตามที่บริษัทยอยของ
กิจการขายใหแกบุคคลอื่น

5. คาสิทธิ์การใช
งาน

-

0.29 คาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรและบริการ
ออนไลน แ บบรายป ที่ ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การ โดย
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระเงิน
เปนไปตามที่บริษัทยอยของกิจการขาย
ใหแกบุคคลอื่น

6. เจาหนี้อื่น

0.78

ที่มา: ผูทําคําเสนอซื้อ

สวนที่ 3 หนา 15

1.05

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย ผูทําคําเสนอซื้อและ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูทําคําเสนอซื้อ ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย อาจมีการทําธุรกรรมกับ
กิจการและบริษัทยอยของกิจการซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติเพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของ
กิจการหลังจากการทําคําเสนอซื้อหุน
ทั้ ง นี้ ห ากในอนาคตผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ และบุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยมีการทํารายการระหวางกันกับกิจการและบริษัทยอยของกิจการ ผูทําคําเสนอ
ซื้ อ จะดํ า เนิ น การให กิ จ การและบริ ษั ท ย อ ยของกิ จ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย
1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ
ในการตอบรับคําเสนอซื้อ ใหผูแสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) แลวแต
กรณี โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย – NVDR หุนสามัญของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แลวแตกรณีใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
ผูแสดงเจตนาขาย
1.1.1

กรณีแสดงเจตนาขายหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใหใช “แบบ
ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสาร
แนบ 2 (2)

1.1.2

กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนในหลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร”)
ใหใช “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย – NVDR หุนสามัญของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)
หมายเหตุ: 1. ผูแสดงเจตนาขายจะตองแปลงหลักทรัพยใหตรงกับสัญชาติของผูถือกอนจึงจะนํามา
แสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับซื้อ
หลักทรัพยจากผูแสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไมตรงกัน 2.ในกรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยกับบริษั ทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรั พย
สามารถแสดงแจตนาเสนอขายผานระบบ Online และผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปกับเจาหนาที่ผู
แนะนําการลงทุน (IC)

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังตอไปนี้
1.2.1 กรณีที่เปนใบหุน ใหลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน เพื่อโอนลอยในชอง “ลงลายมือชื่อผูโอน” ในดานหลัง
ของใบหุน (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรับรายการเฉพาะใบหุนที่มีชื่อตรงกับผูแสดงเจตนาขาย
หรื อ ผู ถื อ หุ น ที่ ป รากฏชื่ อ บนใบหุ น ได ส ลั ก หลั ง โอนใบหุ น และมี เ อกสารประกอบการโอนที่ ถู ก ต อ ง
สมบูรณของผูแสดงเจตนาขายแลวเทานั้น) พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแสดงเจตนาขายตามที่
ระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี จํานวน 2 ฉบับ และสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสําเนา
Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง เพื่อใชสําหรับการรับชําระคาขายหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอ
ความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขายที่ถือใบหุนมายื่นแบบตอบรับตามขอ 1.1 ลวงหนาอยางนอย 2 วัน
ทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะตองนําใบหุนนั้น
ไปตรวจสอบและฝากไว กั บ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด (“ศูนย รับ ฝาก
หลักทรัพย”) ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย

สวนที่ 4 หนา 1
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 กรณีที่คํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหุนไมตรงหรือสะกดไมตรง
กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคํา
ขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอม
เอกสารประกอบการแก ไ ขของทางราชการ โดยข อ มู ล ใหม ต อ งระบุ ใ ห ต รงกั บ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ในกรณีที่เปนผูจัดการมรดก ตองยื่นสําเนาคําสั่งศาลที่แตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดกที่ออกใหไมเกิน
1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ
มรดก และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสลักหลังใบ
หุนโดยผูจัดการมรดก
 ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว ผูปกครอง (บิดาและมารดา) ตองลงลายมือชื่อสลักหลังใบ
หุน และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง
และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ กรณีผูแสดงเจตนาขายที่เปนใบหุน แบบตอบรับจะสมบู ร ณ เมื่อใบหุนไดผานการ
ตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหุนไดรับการ
ปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงให
ผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนนั้นคืน
1.2.2 กรณีฝากหุนไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน (Scripless) ใหผูแสดงเจตนาขาย
ติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายฝากหุนของบริษัทฯ ไวในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตน
เพื่อแจงความประสงคในการแสดงเจตนาขาย และใหบริษัทหลักทรัพยนั้นโอนหุนของบริษัทฯ เขาบัญชี
ดังนี้
 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities)
“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อคําเสนอซื้อ”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติตางดาว (Foreign Securities)
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับพรอมเอกสารประกอบ และสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย
หนาแรก หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อยางใดอยาง
หนึ่งตามแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เพื่อใชสําหรับการรับชําระคาขายหลักทรัพย ไดที่
บริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดยบริษัทหลักทรัพยนั้นจะเปน
ผูใหบริการรวบรวมและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตอไป
1.2.3 กรณี NVDR ใหนําใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยูกับศูนยรับฝากหลักทรัพย
เ พื่ อ เ ข า บั ญ ชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เ ล ข ที่ บั ญ ชี
224-000000036-0 ทั้ ง นี้ ตั ว แทนในการรั บ ซื้ อ หลั ก ทรัพ ย ข อความร ว มมือ ใหผู แ สดงเจตนาขายนํา
ใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกลาว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พรอมแบบ
ตอบรับ ตามขอ 1.1 และสําเนาสมุดบั ญ ชีออมทรัพยห นา แรก หรือสําเนา Statement บัญ ชีก ระแส
รายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เพื่อ
สวนที่ 4 หนา 2

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

ใชสําหรับการรับชําระหลักทรัพย ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ
เนื่อ งจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตองดําเนินการโอนหุนสามัญและ NVDR กับ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคําเสนอซื้อตอไป
1.2.4 กรณีผูแสดงเจตนาขายเปน
ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ
(ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่
แสดงเลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว
จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 1 ป
นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลงนาม (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือ
บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให แ นบสํ า เนาทะเบี ย นบ า นด ว ย) กรณี ผู มี อํ า นาจลงนามเป น ชาว
ตางประเทศ ใหใ ชสําเนาใบตางดา ว หรือสํา เนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไ ดลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุ
ในขอ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี
ง. นิติบุคคลสัญชาติตางดาว:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่ง
รับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจ
หรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบ
ตอบรับ บัญชีรายชื่อของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงนามที่ไ ดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขา งตน พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุในขอ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูก ตอ งของ
เอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
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ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงาน
อื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนังสือมอบ
อํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตนจะลง
นามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ
สําหรับนิติบุคคลสัญชาติตางดาวที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยูในประเทศที่
ไมมีอนุสัญ ญาภาษีซ อ นกับ ประเทศไทย หรือมีถิ่น ที่อยูใ นประเทศที่ มี อ นุ สัญ ญาภาษีซ อ นกั บ
ประเทศไทย แตอนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บ
จากผลกําไรจากการขายหุนในประเทศไทย
ผูแสดงเจตนาขาย ตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขายใน
“แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย” (“แบบแจงตนทุน”) ตามเอกสารแนบ 2
(4) สําหรับหุนสามัญหรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR แลวแตกรณี และ/หรือแนบหลักฐาน
แสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหักภาษี ณ ที่จาย
ทั้งนี้ หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหุนสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนา
ขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 จะคํานวณจากราคาเสนอซื้อ
คูณดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั้งหมด
1.2.5 กรณีที่ผเู สนอขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับดวยตนเอง
สําหรับหุนสามัญ
ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสาร
ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกตอง
สําหรับ NVDR
ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสาร
ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกตอง
1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแตผูทําคําเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรองขอ
หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซื้อ กรุณาติดตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ตามที่อยูที่ไดระบุไวในขอ 1.3.1
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1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกขอความตามที่ไดระบุไวขางตนอยางครบถวนพรอมเอกสารประกอบดังนี้
1.3.1 กรณีเปนใบหุน
ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไวในขอ 1.1 ซึ่งกรอกขอความอยางถูกตองครบถวน พรอมแนบเอกสารตามที่
ระบุไวในขอ 1.2 ไดระหวางเวลา 9.00 น .ถึง 16.00 น. ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13
สิ ง หาคม 2564 ของทุ ก วั น ทํ า การของตั ว แทนในการรั บ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง นี้ ตั ว แทนในการรั บ ซื้ อ
หลั ก ทรั พ ย ข อความร ว มมื อ ให ผู แ สดงเจตนาขายมายื่ น แบบตอบรั บ ตามข อ 1.1 และเอกสาร
ประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนที่เกี่ยวของตามขอ 1.2 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวัน
สุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตองนําใบหุนนั้น ไปตรวจสอบ
และฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการ
รับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนา
ขายมาติดตอรับใบหุนนั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับไดที่สํานักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่
อยูดานลางนี้
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาออน
คุณจารุภา แซจัง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย หรือ คุณมานิสา วารักดี
ฝายปฏิบัติการ
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133
โทรสาร: 0-2618-1120
ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อ
ทางไปรษณีย
1.3.2 กรณีระบบไรใบหุน (Scripless)
ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีหุนฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน (Scripless) และ
บริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหุนที่ผูแสดงเจตนาขายเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไว โดย
บริษัทหลักทรัพยนั้นจะใหบริการรวบรวม และนําสงแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ตามที่อยูที่ไดระบุไวในขอ 1.3.1 ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับ พรอมเอกสารประกอบไดที่
บริษัทหลักทรัพยดังกลาวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพยแตละบริษัทจะไดกําหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย
นั้นจะไดนําสงใหกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยใหทันภายในระยะเวลารับซื้อ
1.3.3 กรณี NVDR
ผูแสดงเจตนาขายจะตองดําเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยสําหรับ NVDR ตาม
เอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูถือ NVDR มายื่นแบบ
ตอบรับตามขอ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนที่เกี่ยวของตามขอ 1.2 ลวงหนา
อยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยมี
ขั้นตอนที่ตองดําเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ
การตอบรับคําเสนอซื้อตอไป
สวนที่ 4 หนา 5
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1.4 กรณีผูตอบรับคําเสนอซื้อตองการแสดงเจตนาขายหุนของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ที่ติดจํานําหรือภาระผูกพัน ผูตอบรับคําเสนอซื้อจะตองดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระผูกพันกอนที่จะ
ดําเนินการตอบรับคําเสนอซื้อ
1.5 กรณีผูแสดงเจตนาขายไมปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซื้อ หรือพบวาเอกสารประกอบการตอบรับคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยไมครบถวน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการตอบรับคําเสนอซื้อตามที่ระบุไวในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ผูแสดงเจตนาขายอยางเปนธรรม
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย
ผู ทํา คําเสนอซื้อ จะรับซื้อหุนสามัญที่เ หลือทั้งหมดของกิจการที่มีผูเสนอขายภายใตคําเสนอขายในครั้งนี้
ยกเวนในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อ ยกเลิกคําเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ที่ระบุไวในสวนที่ 1
ขอ 9
3. การชําระราคา
3.1 วันชําระราคา
ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระคาหลักทรัพยภายในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรง
กับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ยื่นตองมีความถูกตอง ครบถวน และ
สมบูรณ และการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ
กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายสงมอบใบหุน แบบตอบรับจะสมบูรณเมื่อใบหุนไดผานการตรวจสอบและรับฝากโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนนั้นคืน
3.2 วิธีการชําระราคา
การโอนเงินเขาบัญชีของธนาคาร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอสงวบสิทธิ์ในการชําระราคาหุนดวยวิธีการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูแสดงเจตนาขายเทานั้น
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนเงินคาหุนเขาบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันของผูแสดงเจตนา
ขายที่เปดไวกับ 8 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํา กัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิก รไทย จํา กัด (มหาชน)
(“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
(“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“SCB”) และ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (“UOB”) ทั้งนี้
ชื่อบัญชีผูรับโอนจะตองเปนชื่อเดียวกันกับผูแสดงเจตนาขายตามที่ไดระบุในใบตอบรับเทานั้น พรอมแนบ
สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี
อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวัน
ทําการที่ 2 ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ
ในกรณี ที่ ผู แ สดงเจตนาขายเสนอขายด ว ยใบหลั ก ทรั พ ย ตั ว แทนในการรั บ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย จ ะชํ า ระเงิน คา
หลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายก็ตอเมื่อใบหลักทรัพยนั้นไดผานการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนยรับฝาก
สวนที่ 4 หนา 6
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หลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว หากใบหลักทรัพยนั้นไดรับการปฏิเสธจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพยหรือผูทําคําเสนอซื้อจะไมชําระคาหลักทรัพย และจะแจงใหผูแสดงเจตนาขายมารับ
เอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.3.1
4. สิทธิของผูถือหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขายไวแลว
ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระเงินคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในวันทําการที่
2 ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตามวิธีการชําระราคาที่ผูแสดง
เจตนาขายแสดงความประสงคไวตามขอ 3 ขางตน
หากมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กําหนดไวในสวนที่ 1 ขอ 8 ผูทํา
คําเสนอซื้อจะดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ ราคาเสนอซื้ อ ลดลง ผู ทํ า คํ า เสนอซื้ อ จะชํ า ระราคาหุ น ตามราคาที่ ล ดลงนั้ น แก
ผูแสดงเจตนาขายทุกราย เวนแตหลักทรัพยที่ผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายไวกอนวันที่ผูทําคําเสนอ
ซื้อประกาศแกไขขอเสนอนั้นเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพย
จํานวนดังกลาวตามราคาเสนอซื้อเดิมกอนการแกไข
(2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหุนตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแกผูแสดง
เจตนาขายทุกราย
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
สําหรับผูแสดงเจตนาขายที่มีความประสงคจะดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของกิจการ ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
5.1 วันสุดทายที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไดตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย
ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการ ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม
2564 รวมทั้งสิ้น 20 วันทําการ
5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผูแสดงเจตนาขายที่มีความประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1)
ดังนี้
5.2.1

กรอกขอความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” (“แบบคําขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ให ถู ก ต อ ง
ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2

แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังตอไปนี้
5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุน หรือ ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือใบสําคัญแสดงการ
โอน NVDR และแบบตอบรับ
5.2.2.2 กรณีที่คํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหุนไมตรงหรือสะกด
ไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
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กรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ตามเอกสาร
แนบ 2 (5)) พรอมสําเนาเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี
5.2.2.3 กรณีผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปน
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม
หมดอายุ (ในกรณี ที่ ใ ช บั ต รข า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให แ นบสํ า เนา
ทะเบียนบานหนาที่แสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักอยูตามทะเบียนบานและหนาที่แสดงชื่อผูแสดง
เจตนาขายดวย) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและ
มารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไม
เกิน 1 ป นับจนถึงวัน ยื่นแบบตอบรับ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสํา เนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลง
นาม (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานดวย) กรณีผูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน
พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุในขอ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี
(ง) นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่
ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล
ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขใน
การลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน
พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุในขอ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี
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สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่ อ โดยเจ า หน า ที่ Notary Public หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อํ า นาจในประเทศที่ เ อกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํา
รั บ รองความถู ก ต อ งของเอกสาร และให เ จ า หน า ที่ ข องสถานทู ต ไทยหรื อ กงสุ ล ไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไม
เกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายไมสามารถมาดวยตนเอง
ยื่นหนังสือมอบอํานาจสําหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 (3)
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจตามที่ระบุในขอ 5.2.2.3 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนังสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 และ 1.2
ขางตนจะลงนามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูมีอํานาจ
ลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามนั้นอีก 1
ฉบับ
5.3 ยื่น “แบบคําขอยกเลิก” ซึ่งกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมเอกสารประกอบการยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย โดยยื่ น ได ที่ตัว แทนในการรับซื้อ หลักทรัพย ตามที่อยูที่ร ะบุไ วใ นขอ 1.3.1 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพยทางไปรษณีย
5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามขอ 5.2 ครบถวนถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการดังตอไปนี้
 ในกรณีขอรับคืนเปนใบหุน ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจตองแนบแบบคําขอถอน
หลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะนําใบหุนคืนแกผูยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหรือผูรับมอบอํานาจ ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบ
อํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอถอนหลักทรัพยมีความ
ครบถวนสมบูรณ โดยผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจสามารถมาติดตอรับใบหุนคืนได
ที่สํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูในขอ 1.3.1
 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพื่อนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายมีบัญชีอยู) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองจายคาธรรมเนียมการโอนหุนรายการละ 100 บาท
โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหุนคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีฝากหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหรือผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
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 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพื่อนําฝากเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขที่ 600) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองแนบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย
พรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหลักทรัพยคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีฝากหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ
ผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
สําหรับผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ที่แสดงเจตนา
ขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
6. วิธีการสงมอบหุนคืนกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซื้อ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขในสวนที่ 1 ขอ 9 ผูทําคําเสนอซื้อจะสงหนังสือแจง
การยกเลิกคําเสนอซื้อพรอมเหตุผลไปยังผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผูถือ
หุนลาสุด ภายในวันทําการหลังพนกําหนดที่สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวงเหตุแหงการยกเลิกตอผูทํา
คําเสนอซื้อ (สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวงเหตุแหงการยกเลิกตอผูทําคําเสนอซื้อ ไดภายใน 3 วันทํา
การถัดจากวันที่สํานักงาน ก.ล.ต.ไดรับแจงเหตุ) และผูทําคําเสนอซื้อจะแจงการยกเลิกคําเสนอซื้อพรอม
เหตุผลผานตลาดหลักทรัพยฯอีกชองทางหนึ่ง โดยผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไมมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือ
หุนลาสุด สามารถติดตามขาวสารดังกลาวผานตลาดหลักทรัพยฯ
จากนั้นใหตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยดําเนินการตอผูแสดงเจตนาขายที่ยังไมไดรับชําระราคาหลักทรัพย
ดังนี้
1) กรณีที่เปนใบหุน: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะคืนใบหุนแกผูแสดงเจตนาขาย ภายหลังจากใหผู
แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคําขอถอนหลักทรัพยจากสมาชิกสมาชิกผูฝากหลักทรัพย” (ตาม
เอกสารแนบ 2 (7)) เพิ่มเติมใหครบถวน ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย โดยผูแสดงเจตนาขายสามารถมาติดตอรับใบหุนคืนที่สํานักงานของตัวแทนในการรั บซื้อ
หลักทรัพย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.3.1 ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซื้อแจงการ
ยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย
2) กรณีไรใบหลักทรัพย (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการคืน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู
ตามที่ ผู แ สดงเจตนาขายระบุ ไ ว ใ นแบบตอบรั บ คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย หรื อ บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อก
หลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 แลวแตกรณี ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซื้อแจงการยกเลิกคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย รวมทั้งภายหลังจากใหผูแสดงเจตนาขายกรอก ผูแสดงเจตนาขายกรอก “แบบคํา
ขอโอนรับหลักทรัพยระหวางบัญชีผูออกหลักทรัพยกับสมาชิกผูฝากหลักทรัพย” (ตามเอกสารแนบ
2 (6)) เพิ่มเติมใหครบถวน ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูตอบรับคําเสนอซื้อที่ไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ที่แสดงเจตนา
ขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
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คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

7. การกําหนดราคาเสนอซื้อ
7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอซื้อหุนสามัญที่หุนละ 120.93 บาท เปนราคาที่กําหนดจากวิธีการคํานวณ “ตนทุนการไดมาซึ่ง
อํานาจครอบงํากิจการผานนิติบุคคลอื่น” ตามหลักเกณฑของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ในที่นี้คือการไดมาซึ่ง
หุนสามัญของ INTUCH
ตารางดังตอไปนี้แสดงการคํานวณ “ตนทุนการไดมาซึ่งอํานาจครอบงํากิจการผานนิติบุคคลอื่น” จากงบ
การเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุด ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
(หนวย: ลานบาท เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น)

(1)
(2)
(3)
(4)

เงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสียใน
รวมสวนของผูถือหุนของ INTUCH2
สัดสวนการลงทุน เทากับ (1) / (2)
มูลคาของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ INTUCH (ราคาเสนอซื้อหุน
สามัญของ INTUCH คูณดวย จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
INTUCH ซึ่งเทากับ 65.00 บาทตอหุน คูณดวย 3,206,509,426 หุน3)
(5) มูลคาการลงทุนของกิจการเมื่อเทียบกับมูลคาของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของ INTUCH เทากับ (3) คูณดวย (4)
(6) จํานวนหุนของกิจการทั้งหมดที่ถือโดย INTUCH (ลานหุน)4
(7) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพยจากการครอบงํากิจการผานนิติบุคคลอื่น เทากับ (5) /
(6) (บาท)

หมายเหตุ:

ADVANC1

29,663.39
42,507.32
69.78%
208,423.11
145,446.35
1,202.71
120.935

1 เงินลงทุนใน ADVANC ของ INTUCH ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 เงินลงทุนในบริษัทยอย การ
รวมคา และบริษัทรวม ของงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2 รวมสวนของผูถือหุนของ INTUCH ตามงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
3 จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ INTUCH ตามงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
4 จํานวนหุนของ ADVANC ทั้งหมดที่ถือโดย INTUCH ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 อางอิงตามขอมูลบน
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
5 ภายหลังจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP5 เปนหุนสามัญ INTUCH จํานวน 89,121
หุน ในราคาใชสิทธิ 53.806 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ ไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ESOP4 ในปลายเดือนพฤษภาคม 2564) ทําใหสวนของผูถือหุนของ INTUCH เพิ่มขึ้นตามมูล
คาที่มีการใชสิทธิ ซึ่งจะสงผลใหราคาเสนอซื้อหลักทรัพยจากการครอบงํากิจการผานนิติบุคคลอื่นจะมีมูลคา
ลดลงเทากับ 120.92 บาท อยางไรก็ดี บริษัทฯ มิไดอางอิงราคา 120.92 บาทตอหุน ตามกรณีดังกลาว แต
อางอิงตามขอมูลตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทานั้น โดยบริษัทฯ กําหนดราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพยจากการครอบงํากิจการผานนิติบุคคลอื่น เทากับ 120.93 บาทตอหุน ดวยหลักความระมัดระวัง
(Conservative)

7.2 ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวันยื่นคําเสนอซื้อตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไมมีการไดมาระยะเวลา 90 วัน กอนวันที่ยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต.
8. การไดหุนกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุนบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)
-ไมบังคับใชกับกรณีนี้-
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เอกสารแนบ 1
หนังสือรับรองแหลงเงินทุนในการทําคําเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 2
วิธีตอบรับคําเสนอซื้อและแบบฟอรม

เอกสารแนบ 2 (1)
ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Securities)

กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน
2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพยเพื่อโอนลอย
(ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยที่มีชื่อตรงกับผู
แสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพยไดสลัก
หลังโอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถกู ตองสมบูรณของ
ผูแสดงเจตนาขายแลวเทานั้น)

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมี
หลักทรัพยอยูเพื่อโอนหลักทรัพยที่จะขายเขาบัญชี ดังนี้
โอนเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
สําหรับผูถอื หลักทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities) หรือผูถือหลักทรัพย
สัญชาติตางดาว (Foreign Securities)

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
- สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาที่แสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูเยาวและผูปกครอง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีที่คํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอ
แกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
2) บุคคลธรรมดาที่ไมใชสัญชาติไทย
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1)
ผูแสดงเจตนาขายที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จา ย ในอัตรารอยละ 3 ของภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหกับบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
4) นิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบคุ คลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรอง
ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชี
รายชื่อของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1)
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
โดยเอกสารทั้งหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
กรณีนิติบุคคลสัญชาติตางดาวที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยูในประเทศที่ไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอนกับประเทศไทย แต
อนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยที่
นํามาเสนอขายใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหลักทรัพย และหรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุน
ดังกลาว เพื่อใชในการหักภาษี ณ ที่จาย ทั้งนี้ หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15
จะคํานวณจากราคาเสนอซื้อคูณดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั้งหมด
5) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดของบัญชีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของ 8 ธนาคาร ไดแก ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กสิกรไทย
ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ธ. ทหารไทยธนชาต ธ. ไทยพาณิชย และ ธ. ยูโอบี
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผอู ื่นกระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท) และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุขางตน

4. สงเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่
คุคุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาออน คุณจารุภา แซจัง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย หรือ คุณมานิสา วารักดี
ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120
หรือ บริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรัพยที่จะขายฝากอยู และ
บริษัทหลักทรัพยนั้นใหบริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
กรณี สงมอบใบหลักทรัพย หรือเปนผูถือ NVDR ผูถือหลักทรัพยจะตองนําสงเอกสารทั้งหมดกอน 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ
ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย

เอกสารแนบ 2 (2)
แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
เรียน ผูทําคําเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”)
เลขที่ใบรับ...................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)...................................................................………………………………………..……......………. สัญชาติ .................................….....……...
ที่อยู....................................................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน...........................................................................
ตําบล.................................…………………..........................อําเภอ...…………....................................…....................จังหวัด.............................................................................
ประเทศ................................................รหัสไปรษณีย......................…….โทรศัพทที่ติดตอได……….........................................โทรสาร................................................................
โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่........................................................................................
 บุคคลธรรมดาตางดาว
ใบตางดาว / หนังสือเดินทาง เลขที่.........................................................................................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.........................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลตางดาว
เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่..................................................................................................................................................
ขอเสนอขาย
 หุนสามัญของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน............................................................หุน (…….............................................................................)
ในราคาหุนละ 120.93 บาท (หนึ่งรอยยี่สบิ จุดเกาสามบาท) และราคาสุทธิหลังจากหักคานายหนาและภาษีมูลคาเพิ่ม (อัตรารอยละ 7 ของคานายหนา) หุน ละ 120.606512 บาท
(หนึ่งรอยยี่สิบจุดหกศูนยหกหาหนึ่งสองบาท) รวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิ้น.......................................................บาท(.................................................................................................)
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ขาพเจาขอมอบใหบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหุน สามัญของขาพเจาตามรายละเอียดที่กลาวขางลางนี้
รวมทั้งการรับชําระราคาคาขายหุนสามัญดังกลาว ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา
 กรณีสงมอบเปนใบหุน
 กรณีโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย
เลขที่โอน
วันที่โอน
จํานวนหุนสามัญ
ชื่อผูถือหุนสามัญตามทะเบียน
ใบหุนสามัญเลขที่
จํานวนหุนสามัญ
รับฝากหลักทรัพย หมายเลข

รวม
ขาพเจาขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเงื่อนไขที่กําหนดในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
การรับเงิน
โอนเงินเขาบัญชี
ธ. กรุงเทพ
ธ. กรุงไทย
ธ. กรุงศรีอยุธยา
ธ. กสิกรไทย
ธ. ซีไอเอ็มบีไทย
ธ. ทหารไทยธนชาต
สาขา............………………................................................. ประเภทบัญชี.............................................….....................................

-

รวม

ธ. ไทยพาณิชย
เลขที่บญ
ั ชี

ธ. ยูโอบี

-

(ตองเปนชื่อเดียวกับผูแ สดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตอง)
พรอมกันนี้ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังนี้ ใบหลักทรัพยที่สลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และตางดาวหรือผูถือใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ขาพเจาขอรับรองวาหลักทรัพยทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาไดเสนอขายหลักทรัพยในฐานะที่เปนผูมีกรรมสิทธิ์โดย
ถูกตองตามกฎหมายในหลักทรัพยดังกลาว และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซื้อจะสมบูรณเมื่อบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดปดโอนหลักทรัพยที่
ขาพเจาไดเสนอขายเปนของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยเรียบรอยแลว
ลงชื่อ ....................................................................................... ผูแสดงเจตนาขาย
ลงชื่อ .................................................................................. ผูรับมอบอํานาจ
(........................................................................................)
(................................................................................)
วันที่...............................................................................
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรับใบหลักทรัพย / ใบโอนหลักทรัพยผา นศูนยรบั ฝากหลักทรัพย และ แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย
วันที่..............................................................
เลขที่ใบรับ..........................................................
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ใบหุน
หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย จํานวน ........................................................หุน จาก
นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ..........................................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว
โดย: ขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเงื่อนไขที่กําหนดในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย
โอนเงินเขาบัญชี
ธ. กรุงเทพ
ธ. กรุงไทย
ธ. กรุงศรีอยุธยา
ธ. กสิกรไทย
ธ. ซีไอเอ็มบีไทย
ธ. ทหารไทยธนชาต
ธ. ไทยพาณิชย
ธ. ยูโอบี
ลงชื่อ......................................................................................................ผูรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาออน คุณจารุภา แซจัง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย หรือ คุณมานิสา วารักดี
ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120

เอกสารแนบ 2 (3)
หนังสือมอบอํานาจ
เพื่อการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย

อากรแสตมป
30 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที่...........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.......................................................................................................................อายุ........................ป
สัญชาติ..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง................................................................
ที่อยูเ ลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียไ ด) ...........................................................................................................................................
..........................................................................................รหัสไปรษณีย..................................ประเทศ............……...................
ซึ่งเปนผูถ ือหลักทรัพยของบริษทั อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) จํานวน................................................................................หุน
ขอมอบอํานาจให…..................................................................................................................อายุ....……................................ป
สัญชาติ.................................. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...............................................................
ที่อยูเ ลขที่(ที่ติดตอทางไปรษณียได).............................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................ประเทศ....................................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบหลักทรัพย / เอ็นวีดีอาร ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย) ตลอดจนใหมี
อํานาจกระทําการใดๆ ที่เกีย่ วของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผรู ับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวย
ตนเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)

หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอี ํานาจลงนาม
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง

เอกสารแนบ 2 (4)
แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศ ที่ไมไดประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยูในประเทศที่ไมมี
อนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยแตอนุสัญญาภาษีซอน
นั้นไมไดมีการยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยประเทศไทย)
วันที่ ........................................................
เรียน

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”)

ขาพเจา................................................................................................................ สัญชาติ........................................
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) .......................................................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหลักทรัพย
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้
วันที่โอน

เลขที่ใบหุน/เลขที่ใบโอน

จํานวนหุนสามัญ

ตนทุนตอหนวยของ
หุนสามัญ (บาท)

รวมทั้งสิ้น
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบ........………………………………………………….............................................…………
รวม .............…………………... ฉบับ เพื่อเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหลักทรัพยประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จาย
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................ผูแสดงเจตนาขาย
(.................................................................)
หมายเหตุ : หากผูแสดงเจตนาขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศไมสามารถระบุราคาตนทุนหรือมิไดแนบหลักฐานแสดงราคา
ตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษี
ณ ที่จาย โดยคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 15 จากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขาย
จะไดรับ

เอกสารแนบ 2 (5)

เอกสารแนบ 2 (6)

เอกสารแนบ 2 (7)

เอกสารแนบ 3
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและแบบฟอรม

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย

เอกสารแนบ 3 (1)

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
1. กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และ
แนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยฝากหลักทรัพย/หลักฐานการรับหลักทรัพย /ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย /แบบตอบรับ
2. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
- สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาที่แสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและผูปกครองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีที่คํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ตามเอกสารแนบ 2(5))
พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1)
4) นิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล
หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ
และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผูมีอํานาจ
ลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1)
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดยเอกสารทั้งหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
5) แนบเงินสดสําหรับชําระคาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย รายการละ 100 บาท หรือคาธรรมเนียมในการขอถอนหลักทรัพยรายการละ 100 บาท
(แลวแตกรณี)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท) และ
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุขางตน
3. สงเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่
คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาออน คุณจารุภา แซจัง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย
หรือ คุณมานิสา วารักดี
ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120
ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย

เอกสารแนบ 3 (2)
แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
เรียน ผูทําคําเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขที่แบบคําขอยกเลิก .........................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)............................................................................................................สัญชาติ...................................................
ที่อยู...............................................ซอย/อาคาร...............………………………….………………….....ถนน..............................................................
ตําบล............................………….................อําเภอ...………......................................................จังหวัด...................................................................
รหัสไปรษณีย............................…….โทรศัพทที่ติดตอได..................................................................โทรสาร............................................................
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุนสามัญ หรือ NVDR ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย จํานวน.............................................................หุน
ทั้งนี้ ขาพเจาไดยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่............................................
เลขที่ใบรับ ................................................................................
ขาพเจาขอรับหลักทรัพย หรือ NVDR คืน โดยขอรับเปน
 ใบหุน หรือ ใบเอ็นวีดีอาร โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ภายใน 30 วันทํา
การนับจากวันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยโดยตองแนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย
พรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 100 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย)
 โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...............................…..............................................................
ผูฝากเลขที่.....................................นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่…………..................
..................................ชื่อบัญชี.......................................................................….....................................................................................
(ภายในวันทําการถัดไป นับจากวันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย) พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเงินคาธรรมเนียมใน
การโอนหลักทรัพยรายการละ 100 บาท
 โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษทั ผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการโอนหลักทรัพยเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยห รือบัญ ชีของบริษั ทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือรับมอบอํานาจยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพยและเอกสารประกอบถูกตอง ครบถวน ตามที่ระบุไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ขาพเจายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพยคืนขางตนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดทุกประการ
ผูแสดงเจตนาขาย....................................................................................
(..................................................................................)
วันที่ .....................................................................................
การสงมอบใบหลักทรัพย/ใบ NVDR
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดสงมอบใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR ตามรายละเอียดขางตน
ใหแกผูแสดงเจตนาขายที่มีความประสงคจะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและผูแสดงเจตนาขายไดรับใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR คืน
เรียบรอยแลว
ผูสงมอบ............................................................................................. ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย..........................................................................
(.............................................................................................)
(.......................................................................................)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
วันที่.......................................................................
เลขที่แบบคําขอยกเลิก........................................
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน............................................หุน จาก
(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..................................................................................................................................พรอมกับหลักฐานการรับแบบตอบ
รับคําเสนอซื้อหลักทรัพยเลขที่ ................................... ไวเรียบรอยแลว โดยหลักทรัพยที่ทําการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธี
ใบหุน หรือ ใบเอ็นวีดีอาร โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสีลมคอม
เพล็กซ
โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...................................................ผูฝากเลขที่........................................
นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่...............................................................................................
ชื่อบัญชี.........................................................................................................................................................................(ภายในวันทําการถัดไป)
โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600
ลงชื่อ......................................................................................ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาออน คุณจารุภา แซจัง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพพบูลย หรือคุณมานิสา วารักดี
ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120
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หนังสือมอบอํานาจ
เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย

อากรแสตมป
30 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที่...........................................................................
โดยหนั งสือ ฉบั บนี้ ข าพเจา..............................................................................................................อายุ ........................ป
สัญชาติ.................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง................................................................
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได) …………............................................................................................................................
..................................................................... รหัสไปรษณีย........…….....................................ประเทศ.......................................
ซึ่งเปนผูถือหลักทรัพยของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน.............................................................หุน
ขอมอบอํานาจให………………...................................................................................................................อายุ....…................ป
สัญชาติ..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...............................................................
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย........…….....................................ประเทศ....................................……...........
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) ที่ขาพเจาไดแสดงเจตนาขาย ผานบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุก
ประการ
ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลง
นาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
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Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR
NVDR Holder of Advanced Info Services Public Company Limited
1) Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR
2) Advise the broker to transfer the Scripless NVDR ordinary shares or warrants to the following account
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0
3) Enclose the Power of Attorney and the “Declaration for Cost of Tendered Securities” as stated in Attachment 4 (3) and 4 (4)
(if any)
4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:
4.1) Thai Individual
- A certified copy of valid Identification Card or
- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of House Registration which contains 13 digits of the identification card
(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian’s identification card, a certified true copy
of his/her guardian’s and the minor child’s the house registration)
In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the
State Enterprise Employee Card, the Offeree has to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record” of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a
copy of evidence of such correction issued by the government authority, certified as true copy. The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification
Card or the State Enterprise Employee Card.
4.2) Foreign Individual
A certified copy of valid Alien Certificate or Passport.
4.3) Thai Juristic Person
4.3.1 A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s)
of the juristic person, together with company seal (if any)
4.3.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above
A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on commission fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company
Limited, a tender offer agent.
4.4) Foreign Juristic Person
4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic
person is located, certifying the name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not
more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which
are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person
4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above
Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and all
documents, which are issued, must not be longer than 1 year before the last day of the offer period
In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has
double tax treaty with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost
basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing the “Confirmation of Securities Cost Form” as the Attachment 2 (4) for securities and Attachment 4 (4) for NVDR,
whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be,
the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale.
4.5) A certified true copy of a passbook or a bank statement, showing details of bank account of the following banks;
BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB and UOB
In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and
2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above

5) Kindly submit all documents by 13 August 2021 to:
Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon or
Ms.Manesa Varakdee, Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited
29th Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone: 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 or 0-2618-1122, 1133 Facsimile: 0-2618-1120
Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security
“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last date of Offer Period (10 August 2021)”
“The Offeror and the tender offer agent will not accept documents sent by post”
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Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Advanced Info Services Public Company Limited
To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)
Acceptance Form No..................……..................
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company).……............................……………………….........................................……………… Nationality ..................................……...
Contact Address............................ ……………………..................................................................................................................................................................
Sub District ………………………………………………………… District …………………………………..……………… Province …………….……………………
Country ………………………… Postal Code ……………………………. Contact Telephone ……………….……….…. Facsimile ……………………………….
Please specify type of seller of NVDR securities of Advanced Info Services Public Company Limited
 Thai Individual
ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No. ....................................................................................................
 Foreign Individual Alien Card / Passport ID No. ......................................................................................................................................................
 Thai Juristic Person Company Registration No. .........................................................................................................................................................
 Foreign Juristic Person Incorporate Document No. ................................................................................................................................................
I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................... shares (…………………………………………………...................)
of Advanced Info Services Public Company Limited at the net price of Baht 120.606512 per share being offer price of Baht 120.93 per share less
broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon (7% of the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the
tender offer document. Therefore, total payment received shall be Baht…………………………………… (………..........................………………................)
I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well
as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.
TSD Participant No.

Transfer Slip No.

Transfer Scripless NVDR
Transfer Date

No. of NVDR

NVDR ordinary shares

Total NVDR ordinary shares
I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer
Payment Condition
Automatic transfer payment to my/our account at: please select one  BBL  KTB  BAY  KBANK  CIMBT  TTB  SCB  UOB
Branch…………………………….….…..Type of Account …………………………..………….Account Number………………………………………………………
(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the first page of the savings account book or a
copy of the current account statement, showing details of bank account with this form.)
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of “Bualuang Securities Public
Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as
indicated in the details of the Tender Offer document.
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Advanced Info Services Public
Company Limited free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as
beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the
transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.
Signed ................................................................................. Tender Offeree
Signed .................................................................................. Attorney
(................................................................................)
(................................................................................)
Date....................................................................….
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form
Date..............................................................
Receipt No. ........……......................................
Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of
Advanced Info Services Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer……………………………………………NVDR
from (Mr./Mrs./Miss/Company) …………………………………….……………………………………....……............
by: request for payment as conditions specified in the Tender Offer
Automatic transfer to following bank A/C’s:

BBL

KTB

BAY

KBANK

CIMBT

TTB

SCB

UOB

Signature……...........................................................................Tender Offer Agent
For more information please contact; Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon or
Ms.Manesa Varakdee
Operation Department / Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 or 0-2618-1122, 1133 Facsimile: 0-2618-1120
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POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance for NVDR

Stamp Duty
30 Baht

Made at ………………….………………….
Date ….……………….………………….
We ……………………………….……………….……………… Age ….…………. Nationality ...……………………..
ID Card/Alien Card/Passport ID No.…………………………….Reside at (address that can be reached by mail)
………...…………….…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………Postcode……………..……………………Country ………………………………
hold(s) …………………………………….. share of Advanced Info Services Public Company Limited hereby
authorize (Mr. / Miss / Mrs.) ……………….…………………………………………………….………………………...
Age...……………… Nationality ……………..……. ID Card/Alien Card/Passport ID No. ………………….……….
Reside at (address that can be reached by mail) ……………………………………………………………………..
.………………………………………Postcode……………..……………………Country ………………………………
to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities of Advanced Info Services Public
Company Limited through Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be
authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our
behalf until its completion.
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
Sign ………………………………………… Grantor
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Attorney
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a
Certificate of Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the
case of a Juristic Person and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized
person(s).
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Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for 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 has double tax treaty with Thailand, but such 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:

Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)

We (Company)…………………………………………………………………….………….………...………….………...........
Residing in ………………………………..… Tax Identification No. (if any) ………………...………...……….. would like to
declare the acquisition cost of our Advanced Info Services Public Company Limited securities to be tendered and
offered for sale as follows:
Transfer Date

NVDR Certificate No./Transfer
Slip No.

No. of Shares/NVDR

Cost per Share
(Thai Baht)

Total
We hereby attach …………………..……………………………………………………………………………………….............
totaling …….……..……………….. , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax
calculation.
We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature...................................................................the Offeree
(..............................................…................)
Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of
Tendered Securities attached with the evidence of such the 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 attached with the form, the withholding
tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains.

