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Tender Offer Acceptance Form for NVDR  
(to sell NVDRs of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited) 

 
Date............................................... Acceptance Form No. ............................................ 

To The Offeror  and Tender Offer Agent  

.................................................….  

….. 

Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone………………………………………………………………….  

…………………………………….Occcupation…………………………………………………. 

 House Registration Address same as above    

House Registration Address………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postal Code…………………….......Country…………………………………… 

I/We am/are 

 Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No………….......................................................................... 

 Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No…………………………………………………………………………………………………….……………. 

 Thai Juristic Person Registration No……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………………………………. 

 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………..…………… 
 

n 

Public Company Limited. at the Offer Price of THB 1.30  per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the 

7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 1.29652 

 

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in 

falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls 

on 5 July 2022 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint Asia Wealth Securities Co., Ltd. 

NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer. 
 

Transfer Scripless NVDR 

Transfer Date* TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD No. of NVDRs 

    

    

 Total  
 

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account " ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED for Tender Offer " account no. 213-

0000000147 

 
 

Receive the Payment: 

  Collect the cheque by myself/ourselves at Asia Wealth Securities Co., Ltd.  

  Send the cheque via registered post to the address above 

  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB 

Branch ...................................... Type of Account ...................................... Account No. .......................................... 
 

The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offere must 

provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account  
 

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance. 
re free from any mortgage, 

charge, hereof free from any 
and all Encumbrances. 
 

Signed.......................................................................... Attorney-in-fact  Signed.........................................................................Offeree 

               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 

Date........................................... Acceptance Form No. ……………………………….. 

Asia Wealth Securities Co., Ltd. has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Nation Broadcasting 

Corporation Plc.  and  the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling………………………………………...units of NVDR 

from Mr. / Mrs / Miss / Company................................................................................................................................................................................………. 

Receive the Payment: 

  Collect the cheque by myself/ourselves at Asia Wealth Securities Co., Ltd.   

 Send the cheque via registered post to the address above   

  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB  

 Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ............................................................... 
 

 Signed .............................................................Recipient 
       

Form C-2 



 

 

 

Power of Attorney 

    For Tender Offer Acceptance – NVDR 

 

  Made at.............................................................................. 

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

By this Power of Attorney, I/We ............................................................................................... Age.................................years 

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

oadcasting 

Corporation Public Company Limited. NBC  

Hereby  Age  

 Nationality   

  

  

House Registration Address    House Registration Address same as above   House Registration Address 

 

House Registration Address  

Postal Code Country  

  Sell, transfer, endorse and deliver such securities of Nation Broadcasting Corporation Public Company 

Limited through the Tender Offer Agent 

  Receive cheque at Asia Wealth Securities Company Limited in person as payment due to acceptance of 

 

, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on 

 

-in- . 

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

 
 

1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance 
Form for of the Ordinary Shares or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only,  
or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares 
and receiving a cheque for the payment of ordinary shares 

2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authori  
a.  
b.  
c.  

3. The attorney-in-  

a.  

b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (T  

c.  

4. -in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation, 

passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the 

documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.4. In case that the grantor and/or attorney-

in-fact is foreign juristic person the true copies of registered company, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified 

by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the 

prior to the last day of the tender offer period. 

 

 

Duty  

Form C-4 



คาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์
(แบบ 247-4) 

 

ของ 

 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด 

(มหาชน) (“NBC”) 
 

โดย 
 

1.นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์ 

2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม  

3. นางแนนซ่ี เฉลมิกาญจนา  

4. นายอิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์ 

5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ 

6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ  

7. นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน และ  

8. นางประจิตรา วรนาวิน  

รวมเรยีกว่า “ผู้ทาํคาํเสนอซือ้” 
 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย ์



 

(-วา่ง-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) แบบ 247-4 

 

 

      

คาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

สารบัญ 

หนา้ 

ส่วนที ่1  สาระสาํคัญของคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์ สว่นท่ี 1 หนา้ 1  

ส่วนที ่2  รายละเอยีดของผู้ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์                            

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท้าํคาํเสนอซือ้  สว่นท่ี 2 หนา้ 1 

  2. ขอ้มลูเก่ียวกบัผูจ้ดัเตรยีมคาํเสนอซือ้ สว่นท่ี 2 หนา้ 6  

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีปรกึษาอ่ืน สว่นท่ี 2 หนา้ 6 

  4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้าํคาํเสนอซือ้กบักิจการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  สว่นท่ี 2 หนา้ 6 

 หรอืกรรมการของกิจการ  

5. ขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การตดัสนิใจของผูถื้อหลกัทรพัย ์ สว่นท่ี 2 หนา้ 11 

ส่วนที ่3  รายละเอยีดของกจิการ 

  1.  ขอ้มลูเก่ียวกบักิจการ  สว่นท่ี 3 หนา้ 1 

2.  แผนการดาํเนินการภายหลงัการเขา้ครอบงาํกิจการ สว่นท่ี 3 หนา้ 14 

ส่วนที ่4  รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. วิธีตอบรบัคาํเสนอซือ้ สว่นท่ี 4 หนา้ 1 

2. วิธีการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ สว่นท่ี 4 หนา้ 6 

3. วิธีการชาํระราคา  สว่นท่ี 4 หนา้ 6 

4. สทิธิของผูถื้อหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขายไวแ้ลว้  สว่นท่ี 4 หนา้ 7 

5. เง่ือนไขการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย  สว่นท่ี 4 หนา้ 8 

6. การกาํหนดราคาเสนอซือ้  สว่นท่ี 4 หนา้ 10 

7. การไดหุ้น้ก่อนการทาํคาํเสนอซือ้  สว่นท่ี 4 หนา้ 10 

ส่วนที ่5  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  สว่นท่ี 5 หนา้ 1



คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) แบบ 247-4 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เอกสารแนบ 1  วธีิตอบรับคาํเสนอซือ้ และแบบฟอรม์ 

  แบบฟอรม์ A-1 ขัน้ตอนในการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

  แบบฟอรม์ A-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

  แบบฟอรม์ A-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย 

    (เฉพาะนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีไมไ่ดป้ระกอบกิจการในไทย) 

  แบบฟอรม์ A-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 2  วธีิยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์และแบบฟอรม์ 

  แบบฟอรม์ B-1 ขัน้ตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

  แบบฟอรม์ B-2 แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

  แบบฟอรม์ B-3 หนงัสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 3  วธีิตอบรับคาํเสนอซือ้ และแบบฟอรม์สาํหรับ NVDR 

  แบบฟอรม์ C-1 ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้สาํหรบั NVDR 

  แบบฟอรม์ C-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้สาํหรบั NVDR 

  แบบฟอรม์ C-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

  แบบฟอรม์ C-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

เอกสารแนบ 4  แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลักทรัพย ์

  แบบฟอรม์ D แบบศรท-301 คาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 5  แบบคาํขอโอน/รับโอนหลักทรัพย ์

  แบบฟอรม์ E แบบศรท-403 คาํขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหวา่งบญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์

    กบัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 6  หนังสอืรับรองแหล่งเงนิทุนทีผู้่ทาํคาํเสนอซือ้ใช้ในการทาํคาํเสนอซือ้  

เอกสารแนบ 7  หนังสอืมอบอาํนาจของผู้ทาํคาํเสนอซือ้  

เอกสารแนบ 8  หนังสอืแสดงเจตนารมณท์ีจ่ะไม่ขายหุ้นในการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 

เอกสารแนบ 9 หนังสอืคาํส่ังห้ามดาํเนินการใด ๆ กับหุ้นในบัญชหีลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทย

แลนด)์ จาํกัด (มหาชน) 



คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) แบบ 247-4 

 

สว่นท่ี 1 หนา้ 1 

คาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

(ข้อเสนอทีร่ะบุไว้ในคาํเสนอซือ้นีเ้ป็นราคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซือ้สุดท้ายทีจ่ะไม่แก้ไขอกี เว้นแต่เข้า

เงือ่นไขทีแ่จ้งตามข้อ 8) 

 

เรยีน ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ 1. นายณัฐพงศ ์ศีตวรรตัน์ 2. นายบุญเอือ้ จิตรถนอม 3. นางแนนซ่ี เฉลิมกาญจนา 4. นายอิชยศี์ล 

สวุรรณวงศ ์5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 7. นางกนิษฐา ซาฮคั อเล็กยาน และ 8. นางประ

จิตรา วรนาวิน รวมทัง้สิน้   8  ราย  (รวมเรียกว่า “ผู้ทาํคาํเสนอซือ้”)  ขอเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บริษัท เนชั่น บรอดแค

สติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“NBC” หรือ “บริษัท” หรือ “กิจการ”) ท่ีมิไดถื้อโดยผูท้าํคาํเสนอซือ้ ซึ่งมีรายละเอียด

ดงันี ้(“คาํเสนอซือ้”) 

ส่วนที ่1 

สาระสาํคัญของคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

1. วันทีย่ืน่คาํเสนอซือ้  

 7 มิถนุายน 2565 (“วันทีย่ืน่คาํเสนอซือ้”) 

2. ชือ่ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

(1) นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์(“นายณัฐพงศ”์) 

(2) นายบญุเอือ้ จิตรถนอม (“นายบุญเอือ้”) 

(3) นางแนนซ่ี เฉลมิกาญจนา (“นางแนนซี”่) 

(4) นายอิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์(“นายอชิยศ์ีล”) 

(5) นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์(“นางสาวนฤภร”) 

(6) นายคมสหสัภพ นตุยกลุ (“นายคมสหัสภพ”) 

(7) นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน (“นางกนิษฐา”) 

(8) นางประจิตรา วรนาวิน (“นางประจติรา”) 

รวมเรียกผูท้าํคาํเสนอซือ้ทัง้ 8 ราย ว่า “กลุ่มผู้ทําคําเสนอซื้อ” ในการนี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้ทัง้หมด 8 ราย  ไดม้อบ

อาํนาจให ้นายณัฐพงศ ์ศีตวรรตัน ์หรือ นายบญุเอือ้ จิตรถนอม เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ (“ผู้รับมอบอาํนาจ”) โดยใหมี้

อาํนาจทัง้ปวงในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืทัง้หมดตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบอาํนาจ เพ่ือและในนามของผู้

มอบอาํนาจในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการในครัง้นีต้ามสาํเนาของหนงัสือ

มอบอาํนาจในเอกสารแนบ 7 

 

 



คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) แบบ 247-4 

 

สว่นท่ี 1 หนา้ 2 

 

3. ชือ่ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั (“ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้”) 

4. วัตถุประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้   

เน่ืองด้วยเม่ือ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีกระทาํการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรพัย ์

(Concert Party) ได้ลงนามสัญญาซื ้อขายหุ้นใน  NBC จากบริษัท เนชั่ น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

(“NATION”) รวมจาํนวนทั้งสิน้ 691,032,167 หุ้น  คิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของหุ้นสามัญท่ีออกและจาํหน่ายแล้ว

ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท โดยคู่สัญญาได้ดาํเนินการซือ้ขายผ่าน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เม่ือวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2565 ท่ีผา่นมา รายละเอียดของการซือ้ขาย ดงันี ้

ผู้โอน (ผู้ขาย) 
จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน / 

สิทธิออก

เสียง  

(ร้อยละ) 

ผู้รับโอน (ผู้ซือ้) 
จาํนวนหุน้  

(หุน้) 

สัดส่วน / 

สิทธิออก

เสียง  

(ร้อยละ) 

1. บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป 

(ไทยแลนด)์ จาํกัด 

(มหาชน) 

691,032,167 61.46 1. นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 

2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 151,032,167 13.43 

3. นางแนนซ่ี เฉลิมกาญจนา 70,000,000 6.23 

4. นาย อิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 

5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ 5,000,000 0.44 

6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 

7. นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 

8. นางประจิตรา วรนาวิน 150,000,000 13.34 

รวมทัง้สิน้ 691,032,167 61.46  691,032,167 61.46 
 

 จากการซือ้ขายขา้งตน้ ทาํให ้ณ วนัท่ีย่ืนคาํเสนอซือ้ กลุ่มผูท้าํคาํเสนอซือ้มีการถือครองหุน้สามญัของ NBC จาํนวน 

691,032,167 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของ NBC เป็นผลใหผู้ท้าํคาํเสนอซือ้มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท่ี์เหลือทัง้หมดของกิจการ (Mandatory 

Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน

การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 

12/2554”) 

 ทัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้ มีความประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในหุน้ โดยมีเหตุผลเพ่ือการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพ และ

สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม เช่น ส่วนต่างราคา (Capital Gain) และเงินปันผล เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี ผูท้าํคาํเสนอซือ้มีความประสงคจ์ะขยายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกับธุรกิจปัจจุบนัของบริษัท และ/

หรือ บริษัทย่อย กิจการ เน่ืองจากธุรกิจ Call Center ของบริษัทดาํเนินกิจการเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจของบรษัิทย่อยเป็น

หลกั อนัไดแ้ก่ บริษัท เนชั่น นิวส ์จาํกดั และ บริษัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั โดยจะมุ่งเนน้แผนการลง

ทนุเดิมของบรษัิทย่อย เช่น ลงทนุพฒันาสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพ และ/หรือ ลงทนุเพิ่มช่องทางการขาย

สินคา้ และ/หรือ ลงทุนดา้นการเดินทางและขนส่ง เป็นตน้ เพ่ือเพิ่มรายได ้ลดตน้ทุน และ/หรือ ปรบัปรุงใหธุ้รกิจ  
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มีสินคา้ และเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือใหธุ้รกิจมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีดี นอกจากนี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสรา้งมลูค่าเพิ่มจากการใชท้รพัยากร

ของกิจการรวมทัง้สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนของกิจการใหมี้ผลตอบแทนท่ีดีขึน้ นอกเหนือจากการฝากเงินใน

ธนาคาร โดยอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มีผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 

5. ประเภทหลักทรัพย ์และรุ่นทีเ่สนอซือ้  

 ณ  วัน ท่ี ย่ืนคําเสนอซื ้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว  คือ  หุ้นสามัญ ท่ีชําระแล้วทั้งหมดจํานวน 

1,124,417,300 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท มีสทิธิออกเสียง 1 หุน้สามญัตอ่ 1 เสียง 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนักลุม่ผูท้าํคาํเสนอซือ้ถือหุน้สามญัของกิจการรวมกนัเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 691,032,167 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 61.46 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ในการนี ้ผูท้าํคาํเสนอ

ซือ้จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามญัท่ีเหลือทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศท่ี ทจ.

12/2554 ในจาํนวน 433,385,133 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.54 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ  

 อนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายหุน้ Big Lot ใหผู้ท้าํคาํเสนอซือ้ NATION จะถือหุน้สามญั จาํนวน 112,329,288 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 9.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ไดแ้สดงเจตนา

ท่ีจะไม่ขายหุน้สามญัของกิจการในสว่นท่ีตนเองถืออยู่ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้จาํนวน 112,329,288 

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ โดยได้

ลงนามในหนงัสือแสดงเจตนาท่ีจะไม่ขายหุน้ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 8 พรอ้มตกลง

ท่ีจะดาํเนินการทัง้ปวงท่ีจาํเป็นเพ่ือจะไม่ใหมี้การขาย จาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือดาํเนินการอ่ืนใดอนัมีผลเป็นการโอน

กรรมสิทธ์ิในหุ้น หรือกระทาํการอ่ืนใดกับหุ้นท่ี NATION ถืออยู่ในบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ นับตั้งแต่วันเริ่มต้น

ระยะเวลารับซือ้จนถึงวันสิน้สุดระยะเวลารับซือ้ของการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 ดงันัน้ จาํนวนหุน้คงเหลือในการทาํคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้เท่ากบั 321,055,845 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 28.55 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ  

 ในการทาํคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้รว่มกนั และกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของกิจการทกุรายแสดงเจตนา

ขายหลกัทรพัยท์ัง้หมด ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะรบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์มีผูม้าเสนอขาย โดยนายบุญเอือ้ จิตรถนอม จะเป็น

ผูแ้ทนในการรบัซือ้หุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 321,055,845 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 28.55 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่าย

แลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ส่งผลใหน้ายบุญเอือ้ จิตรถนอม จะเป็นผูช้าํระราคาทัง้หมดและ

เป็นผูท่ี้จะถือหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการทาํคาํเสนอซือ้ในครัง้นี ้  
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6. ราคาเสนอซือ้  

 ราคาเสนอซือ้หุน้สามญัเท่ากบั 1.30 บาทตอ่หุน้ (หนึ่งจดุสามศนูยบ์าท) (“ราคาเสนอซือ้”) นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีตอบ

รบัคาํเสนอซือ้(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของ

ราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูคา่เพิ่มในอตัรารอ้ยละ 7.00 ของคา่ธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดงันัน้ ราคาสทุธิของหุน้

สามญัท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัเทา่กบัหุน้ละ 1.29652 บาท (หนึ่งจดุสองเกา้หกหา้สองบาท)  

 ในการคาํนวนจาํนวนเงินค่าขายหลกัทรพัยท่ี์จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรบัซือ้

หลกัทรพัยจ์ะนาํราคาเสนอซือ้สทุธิคณูดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย แลว้นาํมาดาํเนินการปัดเศษใหจ้าํนวนเงินค่าขาย

หลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ตาํแหน่งเป็นหน่วยสตางค ์สาํหรบัการคิดทศนิยม 2 ตาํแหน่งในหน่วยสตางค ์

ถา้เศษมากกว่าหรือเท่ากบั 0.005 บาท จะทาํการปัดเศษขึน้ แต่ถา้เศษนอ้ยกว่า 0.005 บาท จะทาํการปัดเศษทิง้ ซึ่ง

ราคาเสนอซือ้ดงักลา่ว 

 ()  เป็นราคาเสนอซือ้สดุทา้ยท่ีจะไมเ่ปล่ียนแปลงอีก (final offer) (เวน้แตเ่ขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ตามขอ้ 8) 

 (    )  ไมใ่ช่ราคาเสนอซือ้สดุทา้ย ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซือ้ได ้

 ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มี

อนสุญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สญัญาตามอนสุญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศ

ไทย แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นนัน้มิไดมี้ขอ้ยกเวน้ในเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจัดเก็บจากผลกาํไรจากการขายหุน้

สามญัท่ีเกิดในประเทศไทยภายใตบ้ทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะมีหนา้ท่ีหกัภาษี

เงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ15 ของผลกาํไรจากการขายหุน้ (คือ ผลต่างระหวา่งราคาเสนอซือ้และตน้ทนุแทจ้รงิท่ีผู้

แสดงเจตนาขายไดจ้่ายไปเพ่ือซือ้หลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย)   

 ผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าวจะตอ้งแจง้ตน้ทนุในการซือ้หุน้สามญัดงักล่าว พรอ้มนาํส่งหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุให้

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์(ดูรายละเอียดในขอ้ 1.2 ของเอกสารส่วนท่ี 4 และตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอรม์

สาํหรบัหุน้สามญั หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอรม์สาํหรบั NVDR ของหุน้สามญั) หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดร้ะบรุาคา

ตน้ทนุดงักลา่ว หรือมิไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุมาพรอ้มกบัใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย 

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคิดคาํนวณภาษีจากจาํนวนเงินค่าขายหุน้สามญัทัง้จาํนวนท่ีผู้

แสดงเจตนาขายจะไดร้บั 

 หมายเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนาขายท่ีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของภาระ

ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรพัย ์และออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่ บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย 

เวลท ์จาํกดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์
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7. ระยะเวลารับซือ้ 

 ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะรบัซือ้หลักทรพัย์เป็นเวลาทั้งสิน้ 25 วันทาํการ หรือตั้งแต่วันท่ี  8 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2565  (“ระยะเวลารับซือ้”) ตัง้แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทกุวนัทาํการของตวัแทนในการรบัซือ้

หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการชาํระราคาตามท่ีปรากฏในขอ้ 14 ของสว่นท่ี 1 ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วเป็น 
 

 ( ) ระยะเวลารบัซือ้สดุทา้ยท่ีจะไมข่ยายระยะเวลารบัซือ้อีก (final period) (เวน้แตเ่ขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ตามขอ้ 8) 

 (     ) ไมใ่ช่ระยะเวลารบัซือ้สดุทา้ย ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจขยายระยะเวลารบัซือ้ได ้
 

 ทัง้นี ้หากมีการประกาศวนัหยดุราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารบัซือ้ดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะขยายระยะเวลารบั

ซือ้หลกัทรพัย ์เพ่ือใหร้ะยะเวลาการรบัซือ้หลกัทรพัยค์รบ 25 วนัทาํการ ซึง่เป็นไปตามประกาศ ทจ.12/2554 
 

8. เงือ่นไขในการแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํเสนอซือ้ 

(   )  ไมมี่เง่ือนไข    

 ( )  มีเง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํเสนอซือ้ ดงันี ้

    ( )   ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หากมีเหตกุารณ์รา้ยแรงต่อ

ฐานะหรอืทรพัยส์นิของกิจการในระหวา่งระยะเวลารบัซือ้ 

   ( )  ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพ่ือแข่งขนักบับคุคลอ่ืนนัน้ หาก

  มีบคุคลอ่ืนย่ืนคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในระหวา่งระยะเวลารบัซือ้ 
 

9. เงือ่นไขในการยกเลกิคาํเสนอซือ้ 

 ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจยกเลิกคาํเสนอซือ้หุน้สามญัของกิจการไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจากไดย่ื้นคาํเสนอซือ้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออาจเป็น

เหตใุหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ฐานะหรอืทรพัยส์นิของกิจการ โดยเหตกุารณห์รอืการกระทาํดงักลา่ว 

มิไดเ้กิดจากการกระทาํของผูท้าํคาํเสนอซือ้หรอืการกระทาํท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ หรอื 

 9.2 กิจการกระทาํการใด ๆ ภายหลงัจากท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดย่ื้นคาํเสนอซือ้ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และยงัไม่พน้

ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นเหตใุหม้ลูคา่ของหุน้สามญัของกิจการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั หรอื 

 9.3 กิจการกระทาํการใด ๆ ท่ีน่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี  

ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทาํหรืองดเวน้กระทาํการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ของกิจการ ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทัง้ท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

10.  ระยะเวลารับซือ้ทีผู้่ถอืหลักทรัพยส์ามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขาย  

 ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถใชส้ิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได ้โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดง

เจตนาขายหลักทรพัยไ์ด ้ณ ท่ีทาํการของตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัย ์ตัง้แต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2565 ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวม 20 วนัทาํการ โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้ง
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ปฏิบัติตามขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัยต์ามเอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ B-1) 

 ทัง้นี ้หากมีการประกาศวนัหยดุราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารบัซือ้ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดง

เจตนาขาย ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะขยายระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อหลกัทรพัยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ออกไป เพ่ือใหร้ะยะเวลาดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ ซึง่เป็นไปตามประกาศท่ี ทจ.12/2554 

 

11.  การจัดสรรการรับซือ้กรณีมผู้ีแสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจาํนวนทีเ่สนอซือ้ (เฉพาะกรณีการ

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

  ไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีนี ้เน่ืองจากผูท้าํคาํเสนอซือ้ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 

12.  แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายแสดงเจตนาท่ีจะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้

จะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจการเป็นจาํนวนทั้งสิน้ 433,385,133 หุน้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะตอ้งใชเ้งินทุน

ทัง้สิน้จาํนวน 563,400,672.90 บาท อย่างไรก็ตาม ผูท้าํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัหนังสือแสดงเจตนายืนยนัจาก 

NATION ว่า NATION ไม่ประสงคท่ี์จะขายและตกลงท่ีจะไม่ขายหุน้สามัญท่ีตนถืออยู่ในกิจการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วนท่ีผูถื้อหุน้ดงักลา่วถืออยู่ในกิจการ รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 112,329,288 หุน้ (ประกอบดว้ย (1) หุน้ท่ีติดจาํนาํ

จาํนวน 62,264,151 หุน้ และหุน้ท่ีปราศจากขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขใดๆ จาํนวน 50,065,137 หุน้) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

9.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ตามเอกสารแนบ 8 พรอ้ม

ตกลงท่ีจะดาํเนินการทัง้ปวงท่ีจาํเป็นเพ่ือจะไม่ใหมี้การขาย จาํหน่าย โอน จาํนาํ หรอืดาํเนินการอ่ืนใดอนัมีผลเป็นการ

โอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ หรือกระทาํการอ่ืนใดกับหุน้ท่ี NATION ถืออยู่ในบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์นับตัง้แต่วนัเริ่มตน้

ระยะเวลารบัซือ้จนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ของการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซือ้ ตามเอกสาร

แนบ 9 โดยหุน้สามญัของกิจการ จาํนวน 50,065,137 หุน้ ในส่วนท่ีระบใุนหนงัสือคาํสั่งหา้มดาํเนินการใด ๆ อนัมีผล

เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัของกิจการนัน้ ทางบริษัทหลกัทรพัยข์อง NATION ไดด้าํเนินการเก็บไวใ้นบญัชี

หลักทรพัย์และล็อกในระบบเพ่ือมิให้กระทาํการใด ๆ กับหุ้นสามัญของกิจการในบัญชีดังกล่าวได้ ตลอดช่วง

ระยะเวลารบัซือ้ของการทาํคาํเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 

 ดังนั้น มีจํานวนหุ้นสามัญท่ีเหลือ (ไม่รวมหุ้นท่ีถือโดย NATION ท่ีแสดงเจตนาท่ีจะไม่ขายหุ้นสามัญจํานวน 

112,329,288 หุ้น) เท่ากับ 321,055,845 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.55 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแล้ว

ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ท่ีราคาเสนอซือ้หุน้ละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทนุท่ีใชใ้นการทาํคาํเสนอ

ซือ้หุน้สามญัท่ีเหลือทัง้สิน้ 417,372,598.50 บาท ทัง้นี ้หากนับรวมหุน้สามญัท่ีติดจาํนาํท่ีถือโดย NATION จาํนวน 

62,264,151 หุน้ ซึ่ง NATION อยู่ในระหว่างการดาํเนินการเพ่ือปลดจาํนาํหุน้จาํนวนดงักล่าว จะทาํใหมี้จาํนวนหุน้

สามญัท่ีเหลือ เท่ากบั 383,319,996 หุน้ ท่ีราคาเสนอซือ้หุน้ละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทนุท่ีใชใ้นการทาํคาํเสนอซือ้หุน้

สามญัท่ีเหลือทัง้สิน้ 498,315,994.80 บาท 

 ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะชาํระเงินค่าหลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรพัยท์กุรายท่ีตอบรบัการทาํคาํเสนอซือ้

ในครัง้นี ้มีแหลง่เงินทนุท่ีใชจ้ะมาจาก (1) เงินสดของผูท้าํคาํเสนอซือ้เอง โดยมีหนงัสือรบัรองแหลง่เงินทนุในการทาํคาํ

เสนอซือ้ของ นายณัฐพงศ ์ศีตวรรตัน ์และนายบญุเอือ้ จิตรถนอม ซึ่งหนงัสือรบัรองแหล่งเงินทนุในการทาํคาํเสนอซือ้
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มียอดยืนยนัเงินฝากในบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงิน มูลค่า 382,967,852.50  บาทและ (2) การสนับสนุนดา้น

การเงินในการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยจ์ากบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกัด (มหาชน) มูลค่า 120,000,000 บาท รวม

แหลง่เงินทนุจากทัง้ 2 แหง่ คิดเป็นมลูคา่รวม 502,967,852.50 ตามเอกสารแนบ 6  

 ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาจากหนงัสือรบัรองแหลง่เงินทนุดงักลา่วขา้งตน้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้าํคาํเสนอซือ้

มีแหลง่เงินทนุเพียงพอสาํหรบัการทาํคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้

13. ชือ่ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย ์ 

ชือ่ บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์ 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชั้น 14 ถนน

เพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330    

ผู้ตดิต่อ คณุวิภาวรรณ แซอ่ึง้ หรอื คณุสกุญัญา บินสขุ 

โทรศัพท ์ 02-680-5000 ตอ่ 5083 หรอื 5036 

 

14. วันชาํระราคา 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะชาํระราคาค่าหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัยท่ี์ไม่ไดแ้สดงเจตนายกเลิกการแสดง

เจตนาขายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยจะชาํระราคาภายในวนัทาํการท่ี 2 ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ (ซึ่ง

ตรงกบัวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565) หรือภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ท่ีอาจขยายออกไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสว่นท่ี 1 ขอ้ 7 ของเอกสารฉบบันี ้หากแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขาย

นาํมาย่ืน มีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และการดาํเนินการโอนหลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผลสมบูรณ์ ซึ่งผูเ้สนอ

ขายสามารถเลือกวิธีการรบัเงินตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นตอบรบัคาํเสนอซือ้  
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ส่วนที ่2 

รายละเอยีดของผู้ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

1. ข้อมูลเกีย่วกับผู้ทาํคาํเสนอซือ้     

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล (1) นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์(“นายณัฐพงศ”์) 

อายุ 54 ปี 

ทีอ่ยู่ 11 ซอยอารยีส์มัพนัธ ์4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1014 00947 05 1 

หมายเลขโทรศัพท ์ ติดตอ่ท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  

ประวัตกิารศึกษา - ปรญิญาโท ดา้นการบรหิารจดัการสาธารณะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์Northeastern University, USA 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

และกรรมการ 

บรษัิท รวมบตุร จาํกดั /  

ธรุกิจประเภทรา้นขายปลีกเครือ่งประดบั) 

กรรมการ บรษัิท ภาซนั แฟคตอรี ่จาํกดั / ธรุกิจ

ประเภทการผลิตเครือ่งประดบัจากอญัมณี 

และโลหะมีคา่) 

 

กรรมการ บรษัิท ภาบตุร จาํกดั / ธรุกิจประเภทรา้น

ขายปลีกเครือ่งประดบั 

 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญา

ซึง่ศาลได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ด

แล้วในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทียั่งไม่

สิน้สุดในคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อฐานะทางการเงนิหรือผล

การดาํเนินงานของผู้ทาํคาํ

เสนอซือ้และคดทีีอ่าจมี

ผลกระทบอย่างมนัียสาํคัญต่อ

การดาํเนินธุรกจิของผู้ทาํคาํ

เสนอซือ้ 

ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล (2) นายบญุเอือ้ จิตรถนอม (“นายบุญเอือ้”) 

อายุ 52 ปี 

ทีอ่ยู่ 32/124 หมู่ท่ี 7 ตาํบลบางม่วง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 7201 00170 79 8 

หมายเลขโทรศัพท ์ ติดตอ่ท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั   

ประวัตกิารศึกษา - ปรญิญาโท การบรกิารจดัการ MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

Head Of IT 

Operation and 

Services Delivery 

Function (FSVP) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) / 

ธรุกิจธนาคาร 

 

กรรมการ บรษัิท ดบัเบิลยบีู สกิน แคร ์จาํกดั / 

ธรุกิจประเภทการขายสง่สินคา้ทาง

เภสชัภณัฑ ์และทางการแพทย ์

กรรมการ บรษัิท โฮมวิลลา่ จาํกดั / ธรุกิจ

ใหบ้รกิารท่ีพกัผ่อน จดักิจกรรมต่างๆ 

ช่องทางออนไลน ์

กรรมการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปุ๋ ยอินทรยี ์อดุมดินดี 

/ ธรุกิจการผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยอินทรยี ์

ปุ๋ ยชีวภาพ 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

ชื่อ – สกุล (3) นางแนนซ่ี เฉลิมกาญจนา (“นางแนนซี”่) 

อายุ 69 ปี 

ทีอ่ยู่ 38/64 สพุรมีวิลล ์ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1012 02301 98 7 

หมายเลขโทรศัพท ์ 081-626-7605 

ประวัตกิารศึกษา Adventist English School 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง บรษัิท 

กรรมการ บรษัิท สชุนนัท ์วิลล ์จาํกดั / ธรุกิจ

ใหบ้รกิารหอ้งพกัตากอากาศ 
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ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

ชื่อ – สกุล (4) นายอิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์(“นายอชิยศ์ีล”) 

อายุ 40 ปี 

ทีอ่ยู่ 38/12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1101 00967 772 

หมายเลขโทรศัพท ์ 089-798-6262 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาโท กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั University 

of Sydney 

ปรญิญาโท กฎหมายหุน้สว่นบรษัิทและการคา้ มหาวิทยาลยั University of 

Queensland 

ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

กรรมการ บรษัิท เอเลเฟ่นท ์โกโก จาํกดั / ธรุกิจจดั

นาํเท่ียว 

กรรมการ บรษัิท เอเลเฟ่นท ์ทรานสปอรต์ จาํกดั / 

ธรุกิจขนสง่และขนถ่ายสินคา้ รวมถึงคน

โดยสาร 

กรรมการ บรษัิท เอเลเฟ่นท ์โกโก พทัยา จาํกดั / 

ธรุกิจขนสง่และขนถ่ายสินคา้ รวมถึงคน

โดยสาร 

กรรมการ บรษัิท เฮลทเ์วย ์ซพัพลาย จาํกดั / ธรุกิจ

ผลิตและจาํหน่ายหนา้กากอนามยั 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล (5) นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์(“นางสาวนฤภร”) 

อายุ 44 ปี 

ทีอ่ยู่ 42 หมู่บา้นกฤษฎานคร 14 ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1002 00599 76 7 

หมายเลขโทรศัพท ์ 082-444-9994 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาตร-ี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท- MBA Sasin School of Management 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

รองประธานกรรมการ บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั มหาชน /ธรุกิจการ

ผลิตและจาํหน่ายฝาสาํหรบัขวดและ

ธรุกิจรบัจา้งพิมพแ์ผ่นสาํหรบัผลิต

กระป๋อง 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

ชื่อ – สกุล (6) นายคมสหสัภพ นตุยกลุ (“นายคมสหสัภพ”) 

อายุ 43 ปี 

ทีอ่ยู่ 91/92 หมู ่5 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1201 00654 74 0 

หมายเลขโทรศัพท ์ 081-551-9022 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาตร-ีวิศวกรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปรญิญาโท- Engineering Management  Western Sydney  University 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

กรรมการ บรษัิท เน็กซพ์อยท ์จาํกดั (มหาชน) / 

ธรุกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์จาํหน่าย

และใหเ้ช่ารถบสัโดยสาร  
กรรมการ บรษัิท เจเค โอแอนดเ์อ็ม จาํกดั / ธรุกิจ

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

คาํปรกึษาทางดา้นเทคนิค 

กรรมการ บรษัิท นพเกต ุมารเ์กตติง้ จาํกดั / ธรุกิจ

ผลิตนํา้ด่ืมบรสิทุธ์ิและนํา้เเร ่
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

 

ไม่มี 
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ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

ชื่อ – สกุล (7) นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน (“นางกนิษฐา”) 

อายุ 43 ปี 

ทีอ่ยู่ 147/7 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 5099 00389 20 4 

หมายเลขโทรศัพท ์ 086-559-5455 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาโท MBA Business Management มหาวิทยาลยัพายพั 

ปรญิญาตร ีBBA. Human Resource Management มหาวิทยาลยัพายพั 

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

กรรมการ บรษัิท ไฮดนู จาํกดั / ธรุกิจการขาย

สง่กระเป๋าและรองเทา้ 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

ชื่อ – สกุล (8) นางประจิตรา วรนาวิน (“นางประจติรา”) 

อายุ 71 ปี 

ทีอ่ยู่ 342/125 ซ.รามอินทรา 14 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขบตัรประชาชน 3 1006 02094 69 4 

หมายเลขโทรศัพท ์ 089-984-8690 

ประวัตกิารศึกษา หลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ รร.ขติัยานีผดงุ 

หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย สายอาชีพ สาขาเลขานกุาร รร.พณิชยการ

สีลม   

ตาํแหน่งการทาํงานในปัจจุบนั ตาํแหน่ง บรษัิท 

กรรมการ บรษัิท สยามเพาวเ์วอรพ์ลสั จาํกดั/ 

ธรุกิจขายปลีกชิน้สว่นและอปุกรณเ์สรมิ

ใหม่ของยานยนต ์
 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางอาญาซึง่ศาล

ได้มคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดแล้วใน

ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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สว่นท่ี 2 หนา้ 6 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่ังไม่สิน้สุดใน

คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทาง

การเงนิหรือผลการดาํเนินงานของผู้ทาํ

คาํเสนอซือ้และคดทีีอ่าจมผีลกระทบ

อย่างมนัียสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

ไม่มี 

 

2. ข้อมูลเกีย่วกับผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้  

หัวข้อ รายละเอยีด 

ชือ่ บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟา้ BTS ชิดลม ทางออก 4) 

ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 02-680-5000 

โทรสาร 02-680-5111 

 

3. ข้อมูลเกีย่วกับทีป่รึกษาอืน่ – ทีป่รึกษากฎหมาย 

   หัวข้อ รายละเอยีด 

ชือ่ บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 23 ยนิูต ซี และ เอฟ ถนนราชดาํรหิ ์

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 02-838-1750 

 

4. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้ทาํคาํเสนอซือ้กับกจิการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกจิการ 

4.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทาํคาํเสนอซือ้กระทาํขึน้ก่อนการยื่นคาํ

เสนอซือ้หลักทรัพย ์โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่การซือ้ขายหลักทรัพยข์องกิจการอย่างมีนัยสาํคัญ ทั้งนี ้ไม่

ว่าการทาํสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทกึความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทาํเพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นคาํ

เสนอซือ้หรือไม่กต็าม 

4.1.1 สัญญาซือ้ขายหุ้นของกจิการ จาํนวน 691,032,167 หุ้น คดิเป็นร้อยะ 61.46 ของหุ้นสามัญที่

ออกและจาํหน่ายแล้วทัง้หมด และมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกจิการ  

หัวข้อ รายละเอยีด 

ช่ือสญัญา สญัญาซือ้ขายหุน้ บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

(“NBC”) 

ผูซื้อ้ 1. นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์

2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

3. นางแนนซ่ี เฉลมิกาญจนา 

4. นายอิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์

5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์

6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 

7. นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 

8. นางประจิตรา วรนาวิน 

ผูข้าย บรษัิท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“NATION”) 

วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

หลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง หุน้สามญัของ NBC รวมจาํนวน 691,032,167 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 61.46  

ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้และสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

ราคาซือ้ขาย หุน้ละ 1.30 บาท คิดเป็นมลูคา่การซือ้ขายหุน้ รวมทัง้สิน้ 898,341,817.10 

บาท 

วนัท่ีการซือ้ขายเสรจ็

สมบรูณ ์

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 หรอืระยะเวลาอ่ืนใด ตามท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะ

ตกลงรว่มกนัใหก้ารซือ้ขายเสรจ็สมบรูณเ์กิดขึน้ 

ท่ีปรกึษาในการทาํ

สญัญา 

บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี

สาํคญั 

1. ไมมี่การฟ้องรอ้งหรือดาํเนินคดีใด ๆ ไมว่่าผูข้าย หรอืบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย

ของบริษัท หรือผูซื้อ้ จะเป็นโจทกห์รือจาํเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ

สมบูรณ์ของการซือ้ขายหุน้ท่ีซือ้ขายตามสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมทัง้ไม่มี

การดาํเนินการทางกฎหมาย หรือการดาํเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพ่ือ

โตแ้ยง้การทาํธุรกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ 

2. ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้หรือถกูทาํใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุ

อนัควรจะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมี

นยัสาํคัญเกิดขึน้ต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือขัดขวาง

การทาํธุรกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ 

3. ผูซื้อ้พอใจในผลการตรวจสอบสถานะทางดา้นกฎหมายและการเงินของ

บริษัท และบริษัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั (“HPS”) ว่าไม่มี

ประเด็นใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

บรษัิท และ/หรอื HPS หรอืธุรกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ายมีมติอนุมติั

การซือ้ขายหุน้ใหผู้ซื้อ้และการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

5. ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท มีมติอนมุติั

ในเรื่องการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงกรรมการตามท่ีผูซื้อ้

กาํหนด 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

6. ท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ HPS และ บริษัท เนชั่น 

นิวส ์จาํกดั (“NN”) มีมติอนมุติัในเรื่องการเปล่ียนแปลงกรรมการตามท่ีผู้

ซือ้กาํหนด  

7. ผูข้ายไดด้าํเนินการการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเสรจ็สิน้แลว้ 

8. ผูข้าย บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไดร้บัอนุญาต อนุมัติ หรือ

ความยินยอมจากหน่วยงานของรฐั หรือบุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตาม

สญัญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ซึ่งผกูพนัผูข้าย บรษัิท และ/หรือบรษัิทย่อยของ

บริษัท เพ่ือทาํการซือ้ขายหุน้ท่ีซือ้ขาย และการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และ

การทาํธุรกรรมอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ครบถว้นแลว้ และ

การอนญุาต การอนมุติั หรอืความยินยอมดงักลา่วยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ 

9. ผูข้ายไดด้าํเนินการใหบ้รษัิทไดร้บัความยินยอมจากบรษัิท ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกัด (มหาชน) (“KBANK”) เป็นลายลักษณ์อักษร สาํหรบัการซือ้

ขายหุน้ท่ีซือ้ขายใหแ้ก่ผูซื้อ้ และธุรกรรมอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือ้

ขายหุน้ครบถว้นแลว้ โดยไม่ถือวา่บรษัิทผิดนดั หรือผิดสญัญาทางการเงิน

ท่ีทาํกบั KBANK แตอ่ยา่งใด  

10. ผูข้ายไดด้าํเนินการปลดจาํนาํและภาระติดพนัเหนือหุน้ท่ีซือ้ขาย อนัเป็น

ประกนัหนีเ้งินกูภ้ายใตส้ญัญาทางการเงินระหวา่งผูข้ายกบั KBANK และ/

หรอืเจา้หนีอ่ื้น เรยีบรอ้ยแลว้ 

11. ผูซื้อ้ไดร้บัอนุญาต อนุมัติ หรือความยินยอมจากหน่วยงานของรฐั หรือ

บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ซึ่งผูกพันผูซื้อ้ 

เพ่ือทาํการซือ้ขายหุน้ท่ีซือ้ขาย และการอนุญาต การอนุมัติ หรือความ

ยินยอมดงักลา่วยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่

ขอ้สญัญา และ/หรอื

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั 

 ผู้ซื ้อจะต้องทําคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือของบริษัท จํานวน 

433,385,133 หุน้ จากผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทัง้นี ้ผูข้ายตกลงว่า ผูข้ายจะไม่

ขายหุน้ของบริษัทท่ีผูข้ายยงัคงถืออยู่ ณ วนัท่ีผูซื้อ้จะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัย ์รวมเป็นจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 112,329,288 หุน้ ในการทาํคาํเสนอ

ซือ้หลกัทรพัยข์องผูซื้อ้ 

 การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หมายถึง ผู้ขายได้รับโอนหุ้นจํานวน 

85,999,997 หุน้ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จาํกดั (“NNV”) ซึ่งคิดเป็น

รอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ NNV จากบรษัิท  

 ภายหลังการซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์  คู่สัญญาตกลงกันว่า หากผู้ขาย

ประสงค์จะขายหุ้นท่ีผู้ขายจะยังคงถือหุ้นในบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางสว่นใหแ้ก่บคุคลใด ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซื้อ้ทราบเป็นหนงัสือก่อน 

คาํรบัรองและคาํ

รบัประกนัของผูซื้อ้ 

 ผูซื้อ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานะเป็นบคุคลลม้ละลายหรอืมีหนีส้นิลน้พน้ตวั 

 ผูซื้อ้มีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ทาํ ลงนาม และปฏิบัติหนา้ท่ีตาม
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หัวข้อ รายละเอยีด 

สัญญาฉบับนี ้ รวมทั้งเอกสาร และ/หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ

สญัญาฉบบันี ้

คาํรบัรองและคาํ

รบัประกนัของผูข้าย 

 

 ผูข้ายไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานะเป็นบคุคลลม้ละลายหรอืมีหนีส้นิลน้พน้ตวั 

 ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในหุน้สามัญจาํนวน 691,032,167 หุน้ โดย

ชอบตามกฎหมาย โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ (เวน้แต่จาํนาํเหนือหุน้

สามญัจาํนวน 62,264,151 หุน้) และผูข้ายมีความสามารถและมีสิทธิใน

การจาํหน่ายจ่ายโอน และขายหุน้สามญัดงักล่าวตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 

โดยปราศจากขอ้กาํหนดหรอืเง่ือนไขใด ๆ (เวน้แต ่50,065,137 หุน้) 

 ผูข้ายมีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ทาํและปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาซือ้

ขายหุน้ รวมทัง้เอกสาร และ/หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับสญัญาซือ้

ขายหุน้ และการเขา้ทาํและการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาซือ้ขายหุน้ และ

เอกสารหรือสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด (1) ไม่เป็นการขดัตอ่กฎหมาย (2) ไม่

ตอ้งไดร้บัอนญุาตใด ๆ หรือไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอ่ืนใด และ (3) 

ไม่เป็นการขดัต่อคาํพิพากษา สญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและ/หรือเอกสาร

อ่ืนใดท่ีมีผลผกูพนัผูข้าย 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  สญัญาซือ้ขายหุน้ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทาํคาํเสนอซือ้หรือผู้มีอาํนาจกระทาํการผูกพันผู้ทาํคาํ

เสนอซือ้ในกิจการ (กรณีผู้ทาํคาํเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของกจิการเป็นนิตบุิคคล) 

4.2.1 การถอืหลักทรัพยโ์ดยผู้ทาํคาํเสนอซือ้หรือผู้มอีาํนาจกระทาํการผูกพันผู้ทาํคาํเสนอซือ้ในกจิการ 

ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ผูท้าํคาํเสนอซือ้ถือหลกัทรพัยท์างตรงในกิจการรวมกนัจาํนวน จาํนวน 

691,032,167 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และ

คิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ จาํนวนหุน้ (หุน้) 
สัดส่วนการถอื /  

สิทธิออกเสียง  

(ร้อยละ) 

1. นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 

2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 151,032,167 13.43 

3. นางแนนซ่ี เฉลิมกาญจนา 70,000,000 6.23 

4. นายอิชยศี์ล สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 

5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ 5,000,000 0.44 

6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 

7. นางกนิษฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 

8. นางประจิตรา วรนาวิน 150,000,000 13.34 
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ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ จาํนวนหุน้ (หุน้) 
สัดส่วนการถอื /  

สิทธิออกเสียง  

(ร้อยละ) 
รวม 691,032,167 61.46 

 

ดังนั้น ผูท้าํคาํเสนอซือ้และบุคคลท่ีกระทาํการร่วมกัน มีการถือหุน้สามัญของกิจการรวมกันทัง้สิน้ 

691,032,167 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ 

และคิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

 

4.2.2 การถอืหลักทรัพยโ์ดยผู้ทาํคาํเสนอซือ้หรือผู้มอีาํนาจกระทาํการผูกพันผู้ทาํคาํเสนอซือ้ในผู้ถอื

หุ้นรายใหญ่ของกจิการ 

- ไมมี่ –  

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการใน

ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ (กรณีผู้ทาํคาํเสนอซือ้เป็นนิตบุิคคล)  

- ไมมี่ -  

4.4  ความสัมพันธอ์ืน่ ๆ  

- ไมมี่ -  
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5. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องต่อการตดัสนิใจของผู้ถอืหลักทรัพย ์

5.1 หลักทรัพยข์องผู้ทาํคาํเสนอซือ้  

5.1.1 หุ้นสามัญ 

ชือ่ 
จาํนวนหุน้ 

(หุ้น) 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับจาํนวน

หุ้นทีจ่าํหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของ

กจิการ 

(ร้อยละ) 

ร้อยละเมือ่เทยีบ

กับจาํนวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด

ของกจิการ 

(ร้อยละ) 

 I. ผู้ทาํคาํเสนอซือ้    

1. นายณฐัพงศ ์ศตีวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 6.23 

2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 151,032,167 13.43 13.43 

3. นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 70,000,000 6.23 6.23 

4. นายอชิยศ์ลี สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 1.78 

5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ์ 5,000,000 0.44 0.44 

6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 6.67 

7. นางกนษิฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 13.34 

8. นางประจิตรา วรนาวนิ 150,000,000 13.34 13.34 

II. บุคคลกลุ่มเดยีวกับผู้ทาํคาํเสนอซือ้ - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 

I และ II 

- - - 

IV. ข้อตกลงอื่นทีจ่ะทาํให้บุคคลตาม I ถงึ 

III ได้หุ้นเพิม่ขึน้ 

- - - 

รวม 691,032,167 61.46 61.46 

 

5.1.2 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 -ไมมี่- 

5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ทาํคาํเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กจิการ  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายแสดงเจตนาท่ีจะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้ผูท้าํคาํ

เสนอซือ้จะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 433,385,133 หุน้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะตอ้งใชเ้งินทนุ

ทั้งสิน้จาํนวน 563,400,672.90 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย์ได้รบัหนังสือแสดงเจตนายืนยันจาก 

NATION ว่ า  NATION ไ ม่ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี จ ะ ข า ย แ ล ะ ต ก ล ง ท่ี จ ะ ไ ม่ ข า ย หุ้ น ส า มั ญ ท่ี ต น ถื อ อ ยู่ ใ น กิ จ ก า ร  

ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ี NATION ถืออยู่ในกิจการ รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 112,329,288 หุน้ (ประกอบดว้ย (1) หุน้ท่ีติด

จาํนาํจาํนวน 62,264,151 หุน้ และหุน้ท่ีปราศจากขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขใดๆ จาํนวน 50,065,137 หุน้) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

9.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ตามเอกสารแนบ 8 พรอ้มตกลง
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ท่ีจะดาํเนินการทัง้ปวงท่ีจาํเป็นเพ่ือจะไม่ใหมี้การขาย จาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือดาํเนินการอ่ืนใดอันมีผลเป็นการโอน

กรรมสิทธ์ิในหุน้ หรือกระทาํการอ่ืนใดกบัหุน้ท่ี NATION ถืออยู่ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ระยะเวลารบั

ซือ้จนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ของการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซือ้ ตามเอกสารแนบ 9 โดยหุน้สามญั

ของกิจการ จาํนวน 50,065,137 หุน้ ในส่วนท่ีระบุในหนงัสือคาํสั่งหา้มดาํเนินการใด ๆ อนัมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิใน

หุน้สามญัของกิจการนัน้ทางบรษัิทหลกัทรพัยข์อง NATION ไดด้าํเนินการเก็บไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยแ์ละลอ็กในระบบเพ่ือมิ

ใหก้ระทาํการใด ๆ กบัหุน้สามญัของกิจการในบญัชีดงักลา่วได ้ตลอดช่วงระยะเวลารบัซือ้ของการทาํคาํเสนอซือ้ในครัง้นี ้

 ดงันัน้ มีจาํนวนหุน้สามญัท่ีเหลือ (ไม่รวมหุน้ท่ีถือโดย NATION ท่ีแสดงเจตนาท่ีจะไม่ขายหุน้สามญัจาํนวน 

112,329,288 หุน้) เท่ากับ 321,055,845 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.55 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ท่ีราคาเสนอซือ้หุน้ละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทนุท่ีใชใ้นการทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามญั

ท่ีเหลือทัง้สิน้ 417,372,598.50 บาท ทัง้นี ้หากนบัรวมหุน้สามญัท่ีติดจาํนาํท่ีถือโดย NATION จาํนวน 62,264,151 หุน้ ซึ่ง 

NATION อยู่ในระหว่างการดาํเนินการเพ่ือปลดจาํนาํหุน้จาํนวนดังกล่าว จะทาํใหมี้จาํนวนหุ้นสามัญท่ีเหลือ เท่ากับ 

383,319,996 หุ้น ท่ีราคาเสนอซือ้หุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทุนท่ีใช้ในการทาํคาํเสนอซือ้หุ้นสามัญท่ีเหลือทั้งสิน้ 

498,315,994.80 บาท 

 ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะชาํระเงินคา่หลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรพัยท์กุรายท่ีตอบรบัการทาํคาํ

เสนอซือ้ในครัง้นี ้มีแหล่งเงินทนุท่ีใชจ้ะมาจาก (1) เงินสดของผูท้าํคาํเสนอซือ้เอง โดยมีหนงัสือรบัรองแหล่งเงินทนุในการ

ทาํคาํเสนอซือ้ของ นายณฐัพงศ ์ศีตวรรตัน ์และนายบญุเอือ้ จิตรถนอม ซึ่งหนงัสือรบัรองแหลง่เงินทนุในการทาํคาํเสนอซือ้

มียอดยืนยนัเงินฝากในบญัชีธนาคารกบัสถาบนัการเงิน มลูค่า 382,967,852.50  บาทและ (2) การสนบัสนนุดา้นการเงิน

ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ากบรษัิท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) มลูค่า 120,000,000 บาท รวมแหล่งเงินทนุจาก

ทัง้ 2 แหง่คิดเป็นมลูคา่รวม 502,967,852.50 บาท  ตามเอกสารแนบ 6  

 ผูจ้ดัเตรยีมคาํเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาจากหนงัสือรบัรองแหลง่เงินทนุดงักลา่วขา้งตน้แลว้ มีความเหน็วา่ผูท้าํคาํ

เสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอสาํหรบัการทาํคาํเสนอซือ้ครัง้นี ้

5.3 แผนการขายหุน้ของกจิการ 

 ปัจจบุนั ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไมมี่แผนท่ีจะขายหลกัทรพัยห์รอืโอนหลกัทรพัยข์องกิจการท่ีจะรบัซือ้จากการทาํคาํ

เสนอซือ้ครัง้นีใ้หแ้ก่บุคคลใด ๆ ในจาํนวนท่ีมีนัยสาํคญัในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการทาํคาํ

เสนอซือ้ เวน้แต่ ในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้งปฏิบติัเพ่ือใหกิ้จการมีคณุสมบติัเรื่องการกระจายการถือหุน้รายย่อยตาม

เกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบียน หรือผูท้าํคาํเสนอซือ้มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผล

ใชบ้งัคบัในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจจะขายหรือโอนหุน้สามญัของกิจการใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทัง้ในส่วนท่ี

ไดม้าก่อนและหลงัการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยจะลดการถือครองหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- การโอนหุน้ใหก้ับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (รวมท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือบุคคลท่ีกระทาํการรว่มกนัตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(concert 

party) หรือบคุคลและนิติบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั อนัไดแ้ก่ ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เพ่ือความ

เหมาะสม ในการจดัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในของผูท้าํเสนอซือ้ หรอื 

- การจาํหน่ายใหแ้ก่หุน้สว่นทางธุรกิจ หรอืผูล้งทนุรายอ่ืนท่ีสนใจในกิจการ  
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 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะถือครองหุน้สามญัของกิจการรวมกนั

เป็นจาํนวนไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

โดยการขายหุน้ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออาํนาจควบคมุกิจการ และจะแจง้การจาํหน่ายหุน้สามญั เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

กฎระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละ/หรอืขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

5.4 ข้อมูลจาํเป็นอื่น 

-ไมมี่- 
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ส่วนที ่3 

รายละเอยีดของกจิการ 

 

1. ข้อมูลเกีย่วกับกจิการ 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิโดยสังเขป  

 ขอ้มลูทั่วไป 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ชือ่ บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 1854 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท ์ 0-2338-3904 

เวบ็ไซต ์ www.nbc.co.th 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบริษัท 0107552000103 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายได ้สาํหรบัปี 2562-2564 และสาํหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงันี ้  

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนงานดาํเนินงานต่อเน่ือง         

   รายไดจ้ากธุรกิจส่ือโทรทศัน ์ 423.93 86.02 474.59 47.93 290.91 43.25 - - 

   รายไดจ้ากธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 18.48 3.75 29.72 3.00 103.30 15.36 20.08 12.22 

   รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 14.65 2.97 40.63 4.10 0.65 0.10 - - 

   รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ - - - - - - 16.97 10.32 

   รายไดอ่ื้น 35.76 7.26 50.12 5.06 103.46 15.38 2.33 1.42 

    รวมรายได้ส่วนงานดาํเนินงานต่อเน่ือง 492.82 100.00 595.06 60.09 498.32 74.09 39.38 23.96 

ส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลิก         

    รายไดจ้ากธุรกิจส่ือโทรทศัน ์ - - - - - - 108.65 66.09 

    รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ - - 395.17 39.91 174.28 25.91 - - 

    รายไดอ่ื้น - - - - - - 16.35 9.95 

    รวมรายได้ส่วนงานดาํเนินงานทีย่กเลิก - - 395.17 39.91 174.28 25.91 125.00 76.04 

    รวมรายได ้ 492.82 100.00 990.23 100.00 672.60 100.00 164.38 100.00 

ท่ีมา: NBC Annual Report, ขอ้มลูบรษัิท 

การประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“NBC” หรือ “บริษัท” หรือ “กจิการ”) และบรษัิทย่อย ประกอบ

ธุรกิจ ผลิตและจัดหารายการโทรทศันป์ระเภทข่าวและสาระความรู ้โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพ่ือให้

เขา้ถึงกลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิารของธุรกิจส่ือโทรทศันข์องบรษัิท มีรายละเอียด

ดงันี ้  

1. สถานีโทรทัศนท่ี์ NBC เป็นผูด้าํเนินการ (สถานีข่าว Nation TV 22 เริ่มออกอากาศปี 2557) บริษัทเป็นผูก่้อตัง้และ

บรหิารงานสถานีโทรทศันอ์ย่างครบวงจร ทัง้ดา้นการดาํเนินการผลติ การจดัหารายการออกอากาศทางโทรทศัน ์การให้
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เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา โดยไดด้าํเนินการบรหิารสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิทลัภาคพืน้ดิน อย่าง

เต็มรูปแบบภายหลงัไดร้บัใบอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ 

 

ชื่อสถานี แนวคดิหลักของสถานี ช่องทางรับชม 

สถานีข่าว Nation TV 22 

เริม่ออกอากาศปี 2557 

     

สถานีข่าวและสาระความรู ้24 ชั่วโมง ซึ่ง

มุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 

เป็ น ก ล าง  ทัน เห ตุ ก ารณ์  พ ร้อ ม บ ท

วิเคราะหแ์ละขอ้มูลเชิงลึกอย่างรอบดา้น

จากทีมงานข่าวท่ีมีประสบการณ ์

- อปุกรณช์ดุรบัสญัญาณดิจิทลั (Settop Box)  

ช่อง Nation TV 22 

- เคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน 

- เวบ็ไซต ์www.nationtv.tv 

- โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ผ่าน  Application ผ่าน 

ระบบ IOS และ Android  

 

นอกจากนี ้Nation TV มีรายการโทรทศันท่ี์ออกอากาศผ่านส่ือจอดิจทลั บนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่ือ

โฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) ในรูปแบบปา้ยบิลบอรด์  

ในปี 2564 บริษัทดาํเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยนาํข้อได้เปรียบท่ีมีอยู่ทั้งด้านเนือ้หาขอ้มูล  

คุณภาพ บุคลากร ความพรอ้มของเครื่องมืออุปกรณ์ และช่ือเสียงของบริษัท ขยายไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท ทัง้การสรา้งสรรคเ์ป็นสินคา้หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพิ่มศกัยภาพในการหารายไดข้องบรษัิท 

2. กลุม่ธุรกิจส่ือใหม ่ 

บริษัทไดป้รบักลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการหารายได ้เพ่ือทดแทนส่ือหลักดั้งเดิมผ่านส่ือดิจิทัล โดยการนาํเสนอ

ข่าวสารและสาระในทกุแพลคฟอรม์ ทัง้ออนไลน ์เวบ็ไซด ์เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร ์รวมถงึแอพพลเิคชั่น 

2.1 เนชั่น ออนไลน ์  

 ดาํเนินงานในนามบรษัิท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จาํกดั ในแบรนด ์“เนชั่น ออนไลน”์ ท่ีบรษัิทใหค้วามสาํคญัต่อการปรบัตวั

ใหส้อดรบักับเทคโนโลยีส่ือใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยพฒันาทัง้บุคลากร ทกัษะ เทคนิค เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูช้มข่าวบน

โลกออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอรม์ท่ีกาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว สรา้งการมีส่วนร่วมของผูช้มผ่านทาง

หนา้จอทีวีและออนไลนท์กุแพลตฟอรม์ ทัง้ Website  Tweeter  Facebook  You-tube  Line และ TiKTok เป็นตน้ ใน

รูปแบบการนาํเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูช้มในแต่ละแพลตฟอรม์ ทัง้ยงัสามารถเแสดงความคิดเห็น และรว่ม

กิจกรรมต่าง ๆ มุง่เนน้ดา้นการเขา้ถึงกลุม่ผูช้มใหม่มุ่งเพิ่มรายไดจ้ากช่องทาง New Media ใหเ้ติบโตอย่างมีนยัสาํคญั

ในระยะยาวดว้ยการจดัการ Content ตา่ง ๆ 

2.2  คมชดัลกึ ออนไลน ์

 ผลิตคอนเทนสเ์ผยแพร่ แพลตฟอรม์ข่าวดิจิทลั และโซเชียลมีเดีย ประกอบดว้ย เว็บไซตข์่าวโซเชียลมีเดียดา้นข่าว 

เฟสบุ๊ค แฟนเพจและเว็บไซต ์จัดงานกิจกรรม ท่ีมีช่ือเสียงและไดร้บัความสนใจจากประชาชนในวงกวา้ง ภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “คมชดัลกึ” เช่น คมชดัลกึ อวอรด์ และ คมชดัลกึ วิ่งลอยฟา้ มินิมาราธอน 
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2.3  ธุรกิจ Nation News  ประกอบ 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจ Call Center หรือ ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ เพ่ือใหบ้รกิารเป็นตวัแทนรบัโทรศพัทใ์หก้บัหน่วยงานท่ีใชบ้รกิาร

มี 2 รูปแบบ คือ  

• Inbound หรอื การใหบ้รกิารรบัสายโทรเขา้เพ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบรกิาร ปัจจบุนัใหบ้รกิารแก่ธุรกิจ 

 TV Home shopping ท่ีมีการออกอากาศบนช่อง Nation TV  

• Outbound หรือ การใหบ้ริการโทรติดต่อลูกคา้เพ่ือเสนอขายสินคา้และบริการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลฐาน

 ลกูคา้เดิม เพ่ือใหเ้สนอขายสนิคา้กบัลกูคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการมากขึน้  

2) ธุรกิจส่ือออนไลน ์ 

• “Thai News” ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี อินเตอรเ์น็ต ธุรกิจส่ือออนไลน์

 อินเตอรเ์น็ต ซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นส่ือออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, 

 Website, YouTube, Line, Twitter 

• “The People” ท่ีเป็นแหล่งท่ีรวบรวมเรื่องราวของบุคคลสาํคญัและขอ้มลูท่ีน่าสนใจ ทัง้ในและต่างประเทศ 

 โดยปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจต่างๆ ของ The People ซึ่งเป็นส่ือออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, 

 Website, YouTube, Line, Twitter เป็นตน้  

3)  ธุรกิจการใหบ้ริการโปรแกรมสาํหรบัการประมวลผลขอ้มลูทางสถิติ สามารถวิเคราะห ์เพจวิวและรายได ้เพ่ือให้

ผูร้บับริการทราบถึงศกัยภาพและความสามารถในการหารายไดข้องแต่ละทีม Content โดยมีแผนพัฒนาการ

ใหบ้รกิารกบัหน่วยงานหรอืองคก์รตา่ง ๆ เพิ่มเติมในอนาคต  

3. ธุรกิจ Home Shopping  

ดาํเนินงานโดยบริษัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั (“HPS”) โดย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จาํกดั ไดเ้ขา้รว่ม

ทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 50 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 โดย HPS ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินคา้และ

บริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และส่ือดิจิทัลมีเดีย หรือท่ีเรียกว่าธุรกิจ “โฮมช้อปป้ิง” โดยช่ือว่า “Happy 

Shopping” และมีสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์ในนาม “Happy life+” 
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โครงสร้างการถอืหุ้นกลุ่มบริษัท ปี 2564 

 
บรษิัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“NBC” หรอื “บริษัท” หรอื “กิจการ”)  

บรษิัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“NATION”) 

บรษิัท เอน็บซีี เนก็ซ์ วชิัน่ จาํกดั (“NNV”)  

บรษิัท เนชัน่ คอฟฟ่ี จาํกดั (“NCOF” หรอื “Coffee”)  

บรษิัท เนชัน่ นวิส ์จาํกดั (“NN”)  

บรษิัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (“HPS”) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีการลงทนุในนิติบคุคล ท่ีถือหุน้ตัง้แตล่ะรอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้  

ชื่อนิตบุิคคล / ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(%) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

บริษัทย่อย 

บรษัิท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จาํกดั (“NNV”) 

เลขท่ี 1854 ชัน้ 5 ถนนเทพรตัน  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

เจา้ของใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่น

ความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศันดิ์จิทลั ประเภทช่อง

ข่าว ความคมชดัมาตรฐาน 

(SD) /ผลิตรายการโทรทศัน ์

และใหบ้รกิารโฆษณา ผ่านสื่อ

โทรทศัน ์(ดิจิทลัทีวี) 

99.99 800,000,000 800,000,000 
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ชื่อนิตบุิคคล / ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(%) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

บรษัิท เนชั่น นิวส ์จาํกดั (Nation News) 

(ช่ือเดิมบรษัิท ไทย นิวส ์แอนด ์

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เวิลด ์จาํกดั) 

เลขท่ี 1854 ชัน้ 7 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

สื่อรูปแบบใหม่ 

(Call Center,Online, 

App Support และ Creative 

Content) 

99.99 190,000,000 190,000,000 

บรษัิท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

(“HPS”)  

89/1 อาคารเกษมทรพัย ์ชัน้ 3 ถนนวิภาวดี

รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ธรุกิจตลาดแบบตรงในการ

ขายสินคา้และบรกิาร ผ่าน

ช่องทางรายการโทรทศันแ์ละ

สื่อดิจิทลัมีเดีย หรอืท่ีเรยีกวา่

ธรุกิจ “โฮมชอ้ปป้ิง” 

50.00 30,000,000 30,000,000 

บริษัทย่อยทางอ้อม  

บรษัิท เนชั่น คอฟฟ่ี จาํกดั (“NCOF”) 

เลขท่ี 1854 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

อาหารและเครือ่งด่ืม 60.00 

(ถือหุน้โดย NNV) 

10,000,000 10,000,000 

 

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565  ของกิจการมีมติอนมุติั 

- การจาํหน่ายหุน้สามญัใน NNV จาํนวน 85,999,997 หุน้* หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง

รวมถึงหุน้ของ NCOF ท่ี NNV ถืออยู่ใน NCOF จาํนวน 60,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทนุจดทะเบียนของ 

NCOF เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 239,728,315.18 บาท ใหแ้ก่ NATION ซึ่งเป็นผูมี้อาํนาจควบคมุของกิจการ ซึ่งถือหุน้ใน

กิจการจาํนวน 803,361,455 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.45 จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดและสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

- การให้ NNV กู้ยืมเงินจาก NATION เพ่ือชาํระหนีส้ินท่ีมีต่อกิจการจาํนวน 221.30 ลา้นบาท (ทาํให้ NATION เป็น

เจา้หนีข้อง NNV แทนกิจการ) แบง่ออกเป็น  

1)  หนีส้ินท่ีเกิดจากการซือ้ทรพัยส์ิน ของหน่วยธุรกิจโทรทศันดิ์จิทลั (Nation TV 22) และหน่วยธุรกิจคมชดัลึกจาก

กิจการ จาํนวน 130 ลา้นบาท โดยประมาณ 

2)  หนีส้นิท่ีเกิดเงินกูยื้มจากกิจการ จาํนวน 81,600,000 บาท โดยประมาณ 

3)  หนีส้นิทางการคา้อ่ืน ๆ เช่น เจา้หนีก้ารคา้ จาํนวน 9,700,000บาท โดยประมาณ  

 

มลูคา่รวม รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 461.03 ลา้นบาท รวมเรยีกวา่ “รายการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของกจิการ” 
 

หมายเหต ุ 

*  เป็นจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือโดยกิจการภายหลงัการเพิ่มทนุ โดย NNV มีแผนเพิ่มทนุตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการเขา้ทาํ

รายการในครัง้นี ้ซึ่งในวันท่ีท่ีปะชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติเขา้ทาํรายการขายหุน้ NNV ณ วันท่ี 4 มีนาคม 
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2565 (ก่อนการเพิ่มทุนของ NNV) กิจการถือหุน้ใน NNV จาํนวน 79,999,997 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบียนของ NNV ก่อนการเพิ่มทนุ 

 

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังการอนุมัตใินการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2565  

เมือ่วันที ่29 เมษายน 2565 

 
 

บรษิัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“NBC” หรอื “บริษัท” หรอื “กิจการ”)  

บรษิัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“NATION”) 

บรษิัท เอน็บซีี เนก็ซ์ วชิัน่ จาํกดั (“NNV”)  

บรษิัท เนชัน่ คอฟฟ่ี จาํกดั (“NCOF” หรอื “Coffee”)  

บรษิัท เนชัน่ นวิส ์จาํกดั (“NN”)  

บรษิัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (“HPS”) 

การประกอบธุรกิจของบรษัิท 

ภายหลงัการอนมุติัโดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 บรษัิทจะมีกิจการ 

Call Center หรือศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ เพ่ือใหบ้รกิารเป็นตวัแทนรบัโทรศพัทใ์หก้บัหน่วยงานท่ีใชบ้รกิาร ใน 2 รูปแบบ 

คือ  

1. Inbound หรอื การใหบ้รกิารรบัสายโทรเขา้เพ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้ละบรกิาร ปัจจบุนัใหบ้รกิารแก่ธุรกิจ TV 

Home Shopping ท่ีมีการออกอากาศบนช่อง Nation TV  

2. Outbound หรอื การใหบ้รกิารโทรติดตอ่ลกูคา้ เพ่ือเสนอขายสนิคา้และบรกิาร โดยอา้งอิงจากขอ้มลูฐานลกูคา้

เดิมเพ่ือใหเ้สนอขายสนิคา้กบัลกูคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการมากขึน้  
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นอกจากนีบ้รษัิทจะมีการลงทนุในนิติบคุคล ท่ีถือหุน้ตัง้แตล่ะรอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้  

ชื่อนิตบุิคคล / ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน 

การถอืหุน้  

(%) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

บริษัทย่อย 

บรษัิท เนชั่น นิวส ์จาํกดั (“Nation News”) 

(ช่ือเดิมบรษัิท ไทย นิวส ์แอนด ์

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เวิลด ์จาํกดั) 

เลขท่ี 1854 ชัน้ 7 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 

สื่อ Online  

- Thai News 

- The People  

Application Support 

99.99 190,000,000 190,000,000 

บรษัิท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

(“HPS”) 

89/1 อาคารเกษมทรพัย ์ชัน้ 3 ถนนวิภาวดี

รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

 

ธรุกิจขายสินคา้และบรกิาร 

ผ่านช่องทางรายการ

โทรทศันแ์ละสื่อดิจิทลัมีเดีย 

หรอืท่ีเรยีกวา่ธรุกิจ “โฮมชอ้

ปป้ิง” 

50.00 30,000,000 30,000,000 
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1.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกจิการ  

หน่วย: ล้านบาท สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 3 เดอืน

สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม  

(ยกเว้นระบุไว้เป็น

อย่างอืน่) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบเฉพาะ

กจิการ 

งบการเงนิ

รวม 

งบเฉพาะ

กจิการ 

งบ

การเงนิ

รวม 

งบเฉพาะ

กจิการ 

งบการเงนิ

รวม 

งบเฉพาะ

กจิการ 

งบ

การเงนิ

รวม 

สินทรพัยร์วม  350.12 691.13  694.72 1,047.54  616.32 950.96  690.45 952.62 

หนีส้ินรวม 181.48 259.24  217.83 330.72  222.96 334.00  276.60 413.03 

สว่นของผูถื้อหุน้ 168.64 431.88  476.89 720.44  393.36 616.66  413.85 539.69 

ทนุท่ีออกและชาํระ

แลว้ 
535.44 535.44  1,124.42 1,124.42  1,124.42 1,124.42  1,124.42 1,124.42  

รายไดร้วม  /1 461.41 492.82  521.83 595.06  375.99 498.32  1.60 39.38 

คา่ใชจ่้ายรวม /2 468.18 78.51  456.00 534.10  454.79 572.98  6.53 42.70 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (9.70) 405.25  61.74 32.13 (83.53) (123.16) (9.60) (55.78) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ

ตอ่หุน้ (บาท) /3 
(0.02) 0.76 0.08 0.06 (0.07) (0.09) (0.01) (0.05) 

เงินปันผลตอ่หุน้ 

(บาท)/3 
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 

(บาท) 
0.31 0.81  0.42 0.64  0.35 0.58  0.37 0.50 

หมายเหต:ุ /1 รายไดร้วมประกอบดว้ย รายไดจ้ากธรุกิจสื่อโทรทศัน ์ธรุกิจสื่อรูปแบบใหม่ ธรุกิจอ่ืนๆ และรายไดอ่ื้น 
/2 ค่าใชจ่้ายรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน  
/3 คาํนวณจากจาํนวนหุน้ชาํระแลว้ทัง้หมด 

ผูถื้อหุน้ของกิจการสามารถดรูายละเอียดของกิจการเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบ 56-1 และงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

ไดจ้าก website ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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1.3 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของกิจการ 

1.3.1 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของกิจการ ก่อนการทาํคาํเสนอซือ้ 

1) รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรกตามรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุของกิจการ ณ วนัท่ี 

22 มีนาคม 2565 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุ 

ลาํดับ ชือ่ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับ

จาํนวนหุน้ที่

จาํหน่ายได้

แล้วทัง้หมด 

ของกจิการ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับสทิธิ

ออกเสยีง

ทัง้หมดของ

กจิการ 

1 บรษัิท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 803,361,455 71.45 71.45 

2 บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จาํกดั 43,416,698 3.86 3.86 

3 นายสมบติั พานิชชีวะ 27,301,800 2.43 2.43 

4 นางสาว กญัจนารศัม ์วงศพ์นัธุ ์ 22,088,500 1.96 1.96 

5 บรษัิท กรนีสยาม จาํกดั 15,000,000 1.33 1.33 

6 นายปกรณ ์มงคลธาดา 13,532,056 1.20 1.20 

7 นางสาว กญัญาทิพย ์อิทธิเดชรตัน ์ 8,593,900 0.76 0.76 

8 นายสทิธิบญัญ ์บญุสาย 6,600,000 0.59 0.59 

9 นายพสพุงษ ์ลีนตุพงษ ์ 5,710,000 0.51 0.51 

10 นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์ 5,000,000 0.44 0.44 

11 อ่ืน ๆ 173,812,891 15.46 15.46 

รวม  1,124,417,300 100.00 100.00 

ท่ีมา: www.settrade.com, ขอ้มลูบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.settrade.com/
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2) รายช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ10 อันดับแรกตามรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี 22 

มีนาคม 2565 ปรบัปรุงดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดม้าซึ่งหุน้สามญัของกิจการตามสญัญา

ซือ้ขายหุน้ท่ีลงนามเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 และทาํรายการซือ้ขายผ่านระบบการซือ้ขาย

ของตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ยวิธีการบันทึกการซือ้ขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) จาํนวน 

691,032,167 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด และมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของกิจการในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ชือ่ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเมือ่เทยีบ

กับจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับ 

สทิธิออกเสียง

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

1. กลุ่มผู้ทาํคาํเสนอซือ้    

1.1. นายณฐัพงศ ์ศตีวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 6.23 

1.2. นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 151,032,167 13.43 13.43 

1.3. นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 70,000,000 6.23 6.23 

1.4. นายอชิยศ์ลี สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 1.78 

1.5. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ์ 5,000,000 0.44 0.44 

1.6. นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 6.67 

1.7. นางกนษิฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 13.34 

1.8. นางประจิตรา วรนาวนิ 150,000,000 13.34 13.34 

รวม 691,032,167 61.46 61.46 

2. บรษัิท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(มหาชน) 

112,329,288 9.99 9.99 

3. บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จาํกดั 43,416,698 3.86 3.86 

4. นาย สมบติั พานิชชีวะ 27,301,800 2.43 2.43 

5. นางสาว กญัจนารศัม ์วงศพ์นัธุ ์ 22,088,500 1.96 1.96 

6. บรษัิท กรนีสยาม จาํกดั 15,000,000 1.33 1.33 

7. นายปกรณ ์มงคลธาดา 13,532,056 1.20 1.20 

8. นางสาวกญัญาทิพย ์อิทธิเดชรตัน ์ 8,593,900 0.76 0.76 

9. นายสทิธิบญัญ ์บญุสาย 6,600,000 0.59 0.59 

10. นายพสพุงษ ์ลีนตุพงษ ์ 5,710,000 0.51 0.51 

11. อ่ืน ๆ 178,812,891 15.90 15.90 

รวม 1,124,417,300 100.00 100.00 
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1.3.2 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการทาํคาํเสนอซือ้ 

1) รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด10 อันดับแรกกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของกิจการทุกราย (ยกเวน้บุคคลตามมาตรา 

258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ้ และผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเจตนาจะไม่นาํหุน้ท่ีถืออยูม่าเสนอขาย) แสดงเจตนา

ขายหลกัทรพัยท์ัง้หมด 

ชือ่ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเมือ่เทยีบ

กับจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับ 

สทิธิออกเสียง

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

1. กลุ่มผู้ทาํคาํเสนอซือ้    

1.1 นายณฐัพงศ ์ศตีวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 6.23 

1.2 นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 472,088,012 41.98 41.98 

1.3 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 70,000,000 6.23 6.23 

1.4 นายอชิยศ์ลี สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 1.78 

1.5 นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ์ 5,000,000 0.44 0.44 

1.6 นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 6.67 

1.7 นางกนษิฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 13.34 

1.8 นางประจิตรา วรนาวนิ 150,000,000 13.34 13.34 

รวม 1,012,088,012 90.01 90.01 

2. บรษัิท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(มหาชน) 

112,329,288 9.99 9.99 

รวม 1,124,417,300 100.00 100.00 

 

2) รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด10 อันดับแรกกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของกิจการทุกราย (รวมทัง้บุคคลตามมาตรา 

258และผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเจตนาจะไม่นาํหุน้ท่ีถืออยู่มาเสนอขาย) แสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง

กิจการทัง้หมด 

ชือ่ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเมือ่เทยีบ

กับจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับ 

สทิธิออกเสียง

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

1. กลุ่มผู้ทาํคาํเสนอซือ้    

1.1 นายณฐัพงศ ์ศตีวรรตัน ์ 70,000,000 6.23 6.23 

1.2 นายบญุเอือ้ จิตรถนอม 584,417,300 51.97 51.97 

1.3 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 70,000,000 6.23 6.23 

1.4 นายอชิยศ์ลี สวุรรณวงศ ์ 20,000,000 1.78 1.78 

1.5 นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ์ 5,000,000 0.44 0.44 
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ชือ่ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเมือ่เทยีบ

กับจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

ร้อยละเมือ่

เทยีบกับ 

สทิธิออกเสียง

ทัง้หมด 

ของกจิการ 

1.6 นายคมสหสัภพ นตุยกลุ 75,000,000 6.67 6.67 

1.7 นางกนษิฐา ซาฮคั อเลก็ยาน 150,000,000 13.34 13.34 

1.8 นางประจิตรา วรนาวนิ 150,000,000 13.34 13.34 

รวม 1,124,417,300 100.00 100.00 

 

1.4 รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสดุของกิจการ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 และท่ีคาดว่าจะเป็น

หลงัการทาํคาํเสนอซือ้ 

1.4.1 รายช่ือคณะกรรมการก่อนทาํคาํเสนอซือ้ จาํนวน 13 ทา่น 

รายชือ่กรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายฉาย บนุนาค ประธานกรรมการบรษัิท/ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสภุวฒัน ์สงวนงาม กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ 

3. นางสาว อรอร อคัรเศรณี กรรมการ 

4. นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ กรรมการ 

5. นายเจษฎา บรูณพนัธุศ์ร ี กรรมการ 

6. นายสมบรูณ ์มว่งกลํ่า กรรมการ 

7. นางสาว ปิยะดา ปณุณกิติเกษม กรรมการ 

8. พลเอก วธันชยั ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ 

9. นายสธีุ ผอ่งไพบลูย ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายชาลี ดิษฐลกัษณ กรรมการอิสระ 

11. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

12. นางสาว นรศิรา ศรสีนัต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

13. นายสแตนเลย่ ์ชุ่น หวั่ง กรรมการอิสระ 

ท่ีมา: www.set.or.th   

 

หมายเหต:ุ  

คณะกรรมการบรษัิทของ NBC จะมีมีมติแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกจาํนวน 12 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการทีล่าออก ตาํแหน่ง 

1. นายฉาย บนุนาค ประธานกรรมการบรษัิท/

ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสภุวฒัน ์สงวนงาม กรรมการผูจ้ดัการ/

กรรมการ 

3. นางสาวอรอร อคัรเศรณี กรรมการ 

4. นายเจษฎา บรูณพนัธุศ์ร ี กรรมการ 

5. นายสมบรูณ ์ม่วงกลํ่า กรรมการ 

6. นางสาวปิยะดา ปณุณกิติเกษม กรรมการ 

http://www.set.or.th/
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รายชื่อกรรมการทีล่าออก ตาํแหน่ง 

7. พลเอก วธันชยั ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ 

8. นายสธีุ ผ่องไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 

9. นางสาวนรศิรา ศรสีนัต ์ กรรมการอิสระ 

10. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ 

11. นายชาลี ดิษฐลกัษณ กรรมการอิสระ 

12. นายสแตนเลย่ ์ชุ่น หวั่ง กรรมการอิสระ 
 

1.4.2 รายช่ือคณะกรรมการท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัจากการทาํคาํเสนอซือ้  

 รายชือ่กรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายอรรถยตุ วฒิุธรรมมี กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

3. นายทินกร พนัพานิชยก์ลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

4. นางสาวพรทิพย ์ตรงก่ิงตอน กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

5. นายสมคิด ลิขิตปรญิญา กรรมการ 

6. นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ กรรมการ 

7. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการตรวจสอบ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร. ธีร เจียศิรพิงษก์ลุ กรรมการอิสระ 

9. นายสรไกร ศรสีจัจารกัษ กรรมการอิสระ 

 

1.5 ราคาสงูสดุและตํ่าสดุของหุน้ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และปี 2565 สิน้สดุเดือน

เมษายน  

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาสูงสุดและตํ่าสุด 

ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด 

2562 มกราคม – มีนาคม 0.57 0.00 

เมษายน – มิถนุายน 0.00 0.00 

กรกฎาคม – กนัยายน 0.77 0.00 

ตลุาคม – ธนัวาคม 0.71 0.00 

2563 มกราคม – มีนาคม 0.52 0.37 

เมษายน – มิถนุายน 0.73 0.38 

กรกฎาคม – กนัยายน 0.72 0.52 

ตลุาคม – ธนัวาคม 0.67 0.00 

2564 มกราคม – มีนาคม 0.73 0.56 

เมษายน – มิถนุายน 0.96 0.69 

กรกฎาคม – กนัยายน 0.98 0.65 

ตลุาคม – ธนัวาคม 1.20 0.77 

2565 มกราคม – มีนาคม 1.95 1.11 

เมษายน  2.36 1.83 

ท่ีมา: SETSMART 
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2. แผนการดาํเนินการภายหลังการเข้าครอบงาํกจิการ 

2.1 สถานภาพของกจิการ  

 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่ประสงคท่ี์จะเพิกถอน

หลกัทรพัยข์องกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เวน้แต่ผูท้าํคาํเสนอซือ้หรือ

กิจการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

อนึ่ง ภายหลงัการทาํเสนอซือ้กิจการอาจมีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยไม่ถึงรอ้ยละ 15 ตามเกณฑก์าร

ดาํรงสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบียน ในกรณีดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะพิจารณารว่มกบักิจการเก่ียวกบัแผนการ

กระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยเพ่ือใหกิ้จการมีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อรายย่อยครบถว้นตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ 

2.2.1 วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้าํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยย์งัไม่มี

นโยบายท่ีจะเป็นเหตใุหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแผนการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ดี ผูท้าํคาํ

เสนอซือ้มีความประสงคจ์ะขยายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและต่อเน่ืองกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 

กิจการ เน่ืองจากธุรกิจ Call Center ของ บริษัทดาํเนินกิจการเพ่ือสนับสนนุธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นหลกั อนัไดแ้ก่ 

บริษัท เนชั่น นิวส ์จาํกัด และ บริษัท แฮปป้ี โปรดักส ์แอนด ์เซอรว์ิส จาํกัด โดยจะมุ่งเนน้แผนการลงทุนเดิมของ

บรษัิทย่อย เช่น ลงทนุพฒันาสนิคา้ประเภทอาหารเสรมิเพ่ือสขุภาพ และ/หรอื ลงทนุเพิ่มช่องทางการขายสนิคา้ และ/

หรือ ลงทุนดา้นการเดินทางและขนส่ง เป็นตน้ เพ่ือเพิ่มรายได ้ลดตน้ทุน และ/หรือ ปรบัปรุงใหธุ้รกิจมีสินคา้ และ

เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือใหธุ้รกิจมีผลการดาํเนินงานท่ีดี 

นอกจากนี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการใชท้รพัยากรของกิจการ

รวมทัง้สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนของกิจการใหมี้ผลตอบแทนท่ีดีขึน้ นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคาร โดย

อาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มีผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

            ทัง้นี ้หากกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกิจหลักหรือ

สถานภาพทางการเงินของกิจการ ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจทบทวนหรือปรบัปรุงนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ

กิจการตามท่ีจาํเป็นและสมควร โดยคาํนึงถึงปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนั สถานการณข์องการ

ระบาดโรค COVID 19 และอ่ืน ๆ เป็นสาํคญั เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ท่ีจะกระทบกบัการดาํเนินงานของกิจการ 

หรือเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและความคล่องตวัในการขยายธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกิจการและบรษัิทย่อย โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องกิจการและผูถื้อหลกัทรพัยข์องกิจการ

เป็นสาํคญั นอกจากนี ้หากมีโอกาสในการลงทนุใด ๆ ท่ีเหมาะสมกบักิจการ ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจพิจารณาใหกิ้จการ

เขา้ลงทนุในธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่กิจการ โดยผูท้าํคาํเสนอซือ้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนส์งูสดุตอ่กิจการ และผูถื้อหุน้ของกิจการ 
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2.2.2 การขยายการลงทนุ 

 นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบนัหรือท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ในขอ้ 2.2.1 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้าํคาํเสนอซือ้ยงัไม่มีแผนงานท่ีชดัเจนใน

การขยายการลงทนุในธุรกิจปัจจบุนัอย่างมีนยัสาํคญั ยกเวน้การขยายธุรกิจท่ีเกิดจากความตอ้งการของลกูคา้ และ/

หรือ การขยายธุรกิจเพ่ือพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัท และ/หรือ การขยายธุรกิจเพ่ือลงทนุดา้นการเดินทางและ

ขนส่ง และ/หรือ การขยายธุรกิจตามเทคโนโลยีท่ีเขา้มาใหม่ ๆ หรือนวตักรรมในดา้นการขายสินคา้ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดห้ลากหลายช่องทางย่ิงขึน้ 

          ทัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรบัปรุงแผนการขยายการลงทุนตามท่ี

จาํเป็นและเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน การบริหารจดัการ และการพฒันาทางธุรกิจในแต่ละ

สายธุรกิจในปัจจบุนัของกิจการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนส์งูสดุตอ่กิจการ และผูถื้อหุน้ของกิจการ 

2.2.3 การไดม้าและจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

   ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์ 

   การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

      ผูท้าํคาํเสนอซือ้ยงัไม่มีแผนใหกิ้จการมีการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกิจการอย่างมีนยัสาํคญัท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัแผนการลงทนุตามขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2  

   การจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

    ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจพิจารณาจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องกิจการ โดยพิจารณาถึงธุรกิจบางประเภทท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่กิจการมาเป็นระยะเวลานาน ทัง้นี ้รวมถึงการจาํหน่ายไปซึ่งบริษัท เนชั่น นิวส ์จาํกดั ซึ่งประกอบ

ธุรกิจดังนี ้1. Thai NEWS ธุรกิจส่ือออนไลนบ์นอินเตอรเ์น็ต 2. The People ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและเผยแพร่เนือ้หา 

(Content) เชิงโฆษณา 3. ธุรกิจใหบ้รกิารโปรแกรมสาํหรบัการประมวลผลขอ้มลูทางสถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะหเ์พจวิว

และรายได ้อย่างไรก็ดี การจาํหน่ายไปดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน ความเหมาะสม

ของแนวทางในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ ทัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะดาํเนินการใหกิ้จการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ 

และผูถื้อหุน้ของกิจการ 

    อยา่งไรก็ตาม ผูท้าํคาํเสนอซือ้และกิจการอาจจะมีการไดม้า และ/หรอื จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องกิจการ

เพิ่มเติม อนัเกิดจากแผนลงทนุ หรอืการรว่มลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของกิจการ

เพ่ือต่อยอดธุรกิจของกิจการตามแต่โอกาสทางธุรกิจ ทัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะดาํเนินการใหกิ้จการดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ และผูถื้อหุน้

ของกิจการ 

2.2.4 การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบรหิาร การจา้งงานบคุลากร 

   ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลารบัซือ้หลักทรพัย  ์อาจเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ และ/หรอื กรรมการอิสระตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกิจการ ทัง้นี ้จะ
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ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุน้ในกิจการ ภายหลงัการทาํคาํเสนอซือ้ และเป็นไปตามท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้เห็นสมควรและ

เหมาะสมภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

   นอกจากนี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้มีแผนท่ีจะเพิ่มกรรมการบรษัิทใหม ่ดงันี ้  

รายชือ่กรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายอรรถยตุ วฒิุธรรมมี กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

3. นายทนิกร พนัพานิชยก์ลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

4. นางสาวพรทิพย ์ตรงก่ิงตอน กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

5. นายสมคิด ลิขิตปรญิญา กรรมการ 

6. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการตรวจสอบ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร. ธีร เจียศิรพิงษก์ลุ กรรมการอิสระ 

8. นายสรไกร ศรสีจัจารกัษ กรรมการอิสระ 

 

   นอกจากนี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้อาจมีการเปล่ียนแปลงกรรมการของกิจการไดต้ามความเหมาะสม ในช่วง

ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการทาํคาํเสนอซือ้ เช่น มีการแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมตามสดัสว่นการ

ถือหุน้ของผูท้าํคาํเสนอซือ้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการอิสระท่ีลาออกหรือครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง โดยจะ

คาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชนข์องกิจการ เช่น แผนการดาํเนินงาน แนวทางเชิงกลยทุธ ์ความสามารถในการ

แข่งขัน และการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาปรบัเปล่ียนเพิ่มหรือลดผูบ้ริหารเพิ่มเติม และ/หรือ 

แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตาํแหน่งหรือแผนกท่ี

เหมาะสม เพ่ือเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารกิจการในอนาคต ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูท้าํคาํเสนอ

ซือ้จะพิจารณาดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรและตามความเหมาะสม โดยการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการ

จะตอ้งดาํเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ขอ้บังคับของกิจการ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการของกิจการ และ/หรอืมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ (แลว้แตก่รณี) 

2.2.5 การปรบัโครงสรา้งทางการเงิน 

   ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่มีความ

ประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสาํคัญ อย่างไรก็ดี หากอ้างอิงจากการ

ดาํเนินการตามแผนการดาํเนินธุรกิจของกิจการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 ขา้งตน้ กิจการอาจมีความ

ตอ้งการเงินทนุเพิ่มเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทนุในธุรกิจใหม่เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างมีนยัสาํคญั และ/หรือการ

เขา้ร่วมทุนในกิจการของพันธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญและศักยภาพท่ีจะส่งเสริมกัน เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างมี

นยัสาํคญัท่ียั่งยืนใหแ้ก่กิจการในระยะยาว แลว้แต่กรณีตามแต่โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการ

จดัหาเงินทนุดว้ยการก่อหนีใ้หเ้หมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการ และเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะ

กระทบผลการดาํเนินการของกิจการ หรอืเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขนัในอนาคต 

  ซึง่ในกรณีนีห้ากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินและเงินทนุของกิจการอย่างมีนยัสาํคญันัน้ การทาํ

ธุรกรรมดงักลา่วจะตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการเป็นสาํคญั ทัง้นี ้ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะ
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ดาํเนินการใหกิ้จการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุตอ่กิจการ และผูถื้อหุน้ของกิจการ 

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

   ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการทาํคาํเสนอซือ้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่มีแผน

หรอืนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยปัจจบุนั นโยบายการจ่ายเงินปันผลใน

ปัจจบุนัของกิจการ คือ บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น

และเหมาะสม (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

   อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือทรพัยส์ินถาวรท่ี

เกิดขึน้ในบรษัิทหรือในบรษัิทย่อยใหข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษัิทว่าจะจ่ายเงินปันผล

หรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ความจาํเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต สาํหรบัการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบั

ของบรษัิท 

  อย่างไรก็ดี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ (แลว้แต่

กรณี) อย่างถูกตอ้งตามนโยบายของกิจการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.3 รายการระหว่างกัน  

 ปัจจุบนัผูท้าํคาํเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่มีรายการระหว่างกนักบักิจการหรือ

บริษัทย่อยของกิจการ อย่างไรก็ดี ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้อาจมีรายการระหว่าง

การเกิดขึน้ระหว่างผูท้าํคาํเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ้กบักิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย

ของกิจการ 

 หากมีรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ระหว่างผูท้าํคาํเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้และกิจการจะดาํเนินการใหกิ้จการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติ โดยกิจการ

จะตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นความสมเหตสุมผลของรายการเป็นสาํคญั และจะดาํเนินการตามกฎหมายหลกัเกณฑ ์

และ/หรือ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ย

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงรวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวงั เพ่ือใหแ้น่ใจว่ารายการระหว่างกันนั้นจะเป็น

รายการท่ีมีเง่ือนไขเสมือนกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)  
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ส่วนที ่4 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

1. วธีิตอบรับคาํเสนอซือ้ 

ในการตอบรบัคาํเสนอซือ้ ผูถื้อหลักทรพัยซ์ึ่งประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามัญของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งปฏิบติัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1 รายละเอียดมีดงันี ้“ขัน้ตอนในการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย”์ ตามเอกสารแนบ A-1 สาํหรบัหุน้สามญั และ

เอกสารแนบ C-1 สาํหรบั NVDR และกรอกขอ้ความใน “แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท เนชั่น 

บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ A-2 สาํหรบัหุน้หรือ “แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัย ์– NVDR ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ C-2 สาํหรบั 

NVDR (“แบบตอบรบั”) ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนพรอ้มลงลายมือช่ือผูแ้สดงเจตนาขาย 

 

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีเป็นใบหุน้ (“ใบหลกัทรพัย”์) 

ใหล้งลายมือช่ือสลกัหลงัใบหลกัทรพัย ์เพ่ือโอนลอยในช่อง “ลงลายมือช่ือผูโ้อน” ในดา้นหลงัของใบหลกัทรพัย ์

(ตัวแทนในการรบัซือ้ หลักทรพัยจ์ะรบัรายการเฉพาะใบหลักทรพัยท่ี์มีช่ือตรงกับผูแ้สดงเจตนาขายหรือผูถื้อ

หลกัทรพัยท่ี์ปรากฏช่ือบนใบหลกัทรพัย ์และมีเอกสารประกอบการโอนท่ีถกูตอ้งสมบรูณข์องผูแ้สดงเจตนาขาย

แลว้เทา่นัน้) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของผูโ้อนตามท่ีระบใุนขอ้ 1.2 (4) ถงึ (5) สว่นท่ี 4 จาํนวน 2 ชดุ ตามแต่

กรณี (กรณีใชส้าํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนตลอดชีพ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียน

บา้น และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ย) สาํหรบัใบหลักทรพัยจ์ะตอ้งย่ืนแบบตอบรบัตามขอ้ 1.1 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์เน่ืองจากตวัแทนในการรบัซือ้ 

หลกัทรพัยจ์ะตอ้งนาํใบหลกัทรพัยน์ัน้ ไปตรวจสอบและฝากไวก้บับริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์หากใบหลกัทรพัยไ์ดร้บัการปฏิเสธการรบัฝาก

จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรบัใบ

หลกัทรพัยน์ัน้คืน 

ในกรณีใบหลกัทรพัยส์ูญหาย ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดต่อกับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือใหศู้นยร์บัฝาก

หลกัทรพัยด์าํเนินการออกใบหลกัทรพัยใ์หมเ่พ่ือนาํใบหลกัทรพัยท่ี์ออกใหมม่าเสนอขายผ่านตวัแทนในการรบัซือ้ 

หลกัทรพัย ์แต่เน่ืองจากขัน้ตอนการออกใบหลกัทรพัยใ์หม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 สปัดาห ์ดงันัน้ ผูแ้สดง

เจตนาขายจึงควรติดต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พ่ือออกใบหลกัทรพัยใ์หม่ล่วงหนา้ก่อนสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

ประมาณ 2 สปัดาห ์

- กรณีท่ีคาํนาํหนา้ช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกลุ ของผูแ้สดงเจตนาขายบนใบหลกัทรพัย ์ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรง

กบับตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ แลว้แต่

กรณี ใหก้รอกและแนบ “แบบคาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถื้อหลกัทรพัย”์ ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ตามเอกสาร

แนบ D) และแนบเอกสารประกอบการแกไ้ขของทางราชการ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยขอ้มลูใหม่ตอ้ง

ระบุให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงาน

รฐัวิสาหกิจ แลว้แตก่รณี 
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- กรณีท่ีเป็นผูจ้ัดการมรดก ตอ้งย่ืนสาํเนาคาํสั่งศาลท่ีแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดการมรดกท่ีออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีนับ

จนถึงวนัท่ีย่ืนแบบตอบรบั สาํเนาใบมรณบตัร สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือเอกสารหลกัฐานแสดงตน

ของผูจ้ดัการมรดก และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการมรดก ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและสลกัหลงั

ใบหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้ดัการมรดก 

- กรณีท่ีเป็นผูเ้ยาวผ์ูป้กครอง (บิดาและมารดา) ตอ้งลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหลกัทรพัย ์และแนบสาํเนาบตัร

ประจาํตัวประชาชนหรือเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูป้กครอง และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง 

และผูเ้ยาวพ์รอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หมายเหต ุกรณีผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัยย่ื์นใบหลกัทรพัย ์แบบตอบรบัจะสมบรูณ ์เม่ือใบหลกัทรพัยไ์ดผ้่าน

การตรวจสอบและรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เท่านั้นหากใบหลักทรพัยไ์ดร้บัการ

ปฏิเสธการรบัฝากจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนา

ขายมาติดตอ่รบัใบหลกัทรพัยน์ัน้คืน 

 

(2)  กรณีท่ีฝากหุน้ไวก้บั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ใหติ้ดต่อกับบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ท่ีจะเสนอขายฝากอยู่ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของ

ผูต้อบรบัคาํเสนอซือ้ตามท่ีระบใุนขอ้ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนท่ี 4 จาํนวน 1 ชดุ ตามแต่กรณี เพ่ือแจง้ความประสงค์

ในการแสดงเจตนาขาย และใหบ้รษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ทาํการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชี ดงันี ้

- สาํหรบัผูถื้อหลกัทรพัยส์ญัชาติไทย (Local Securities Holder) 

“บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั เพ่ือการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย”์ 

บญัชีเลขท่ี 213-0000000147 

- สาํหรบัผูถื้อหลกัทรพัยท่ี์ไมใ่ช่สญัชาติไทย (Foreign Securities Holder) 

“ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” 

Account No. 213-0000000147 

ผูถื้อหลกัทรพัยซ์ึ่งประสงคจ์ะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสารแนบไดท่ี้

บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะเสนอขายมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยบรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้จะเป็นผู้

ใหบ้รกิารรวบรวมและนาํสง่แบบตอบรบัดงักลา่วแก่ตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยต์อ่ไป 

 

(3)  กรณี NVDR 

ใหติ้ดต่อกับบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายมี NVDR ท่ีจะเสนอขายฝากอยู่ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

ของผูต้อบรบัคาํเสนอซือ้ตามท่ีระบุในข้อ1.2 (4) ถึง (5) ส่วนท่ี 4 ตามแต่กรณี จาํนวน 1 ชุด เพ่ือแจ้งความ

ประสงคใ์นการแสดงเจตนาขาย และใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ทาํการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชี “ASIA WEALTH 

SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขท่ีบัญชี 213-0000000147 ทั้งนี ้ตัวแทนใน

การรบัซือ้หลกัทรพัยข์อความรว่มมือใหผู้แ้สดงเจตนาขาย NVDR ย่ืนแบบตอบรบัตามขอ้ 1.1 ส่วนท่ี 4 ล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ เน่ืองจากมีขัน้ตอนท่ีตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์

ตอ้งดาํเนินการโอนหลกัทรพัย ์NVDR กบับริษัทไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนของการตอบ

รบัคาํเสนอซือ้ตอ่ไป 
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สว่นท่ี 4 หนา้ 3 

(4) เอกสารหลกัฐานแสดงตน กรณีผูแ้สดงเจตนาเสนอขายเป็น 

1. กรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา (Individual) 

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ใหแ้นบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการหรือสาํเนาบัตร

พนักงานรฐัวิสาหกิจ ท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัและยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนตลอดชีพ หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้น

หนา้ท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ย) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํ 

เนาถูกตอ้ง (กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบคาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดาและมารดา) และแนบ

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูป้กครอง และสาํเนาทะเบียนบ้านของ

ผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง) 

 

บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ใหแ้นบสาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

2. กรณีท่ีเป็นนิติบคุคล (Juristic Person) 

นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ฉบบั

ท่ีมีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื ้อและให้แนบสําเนาใบทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20 เวน้แต่ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไม่ใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม

ตามประมวลรษัฎากร พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล(ถา้มี) และใหแ้นบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ 

หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัและยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลง

นาม (กรณีท่ีเป็นสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนตลอดชีพ หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขาย

มาดว้ย) กรณีผูมี้อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ใหใ้ชส้าํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้

อาํนาจลงนาม ท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนาหนงัสือรบัรองขา้งตน้ ท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

 

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือ

รบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติ

บคุคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ

ช่ือผกูพนันิติบคุคล โดยตอ้งมีอายไุม่เกิน1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ และใหแ้นบสาํเนาใบทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เวน้แต่ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไม่ใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม

ตามประมวลรษัฎากร พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ

ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และให้แนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่

หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองสาํเนาหนงัสือขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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สว่นท่ี 4 หนา้ 4 

สาํเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือ

โดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรอง

ความถูกตอ้ง ทาํการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ัดทาํหรือผูใ้หค้าํรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และรบัรองโดย

เจา้หนา้ท่ีของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถกูตอ้งทาํ

การรบัรองลายมือช่ือ และตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ 

ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

 

สาํหรบันิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่เป็น

คู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษี

ซอ้นกบัประเทศไทย แต่อนสุญัญาภาษีซอ้นนัน้ ไม่ไดมี้การยกเวน้ในเรื่องการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีจดัเก็บจากผล

กาํไรจากการขายหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย 

 

ผูแ้สดงเจตนาขาย ตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขายใน “แบบยืนยนัราคา

ตน้ทุนหลกัทรพัย”์ (“แบบแจง้ตน้ทุน”) ตามเอกสารแนบ A-3 สาํหรบัหลกัทรพัย ์หรือเอกสารแนบ C-3 สาํหรบั 

NVDR แลว้แตก่รณี และแนบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุดงักลา่ว เพ่ือใชใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 

ทัง้นีห้ากผูแ้สดงเจตนาขายไมส่ามารถระบรุาคาตน้ทนุ หรอืมิไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุมาพรอ้มกบัแบบ

แจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัย ์หรือ NVDR ท่ีแสดงเจตนาขาย แลว้แต่กรณี การคาํนวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัรา

รอ้ยละ 15 จะคาํนวณจากราคาเสนอซือ้คณูดว้ยจาํนวนหลกัทรพัยข์องกิจการหรือ NVDR ท่ีผูแ้สดงเจตนาขาย

นาํมาเสนอขายทัง้จาํนวน 

 

(5) กรณีผูแ้สดงเจตนาขายไมส่ามารถมาย่ืนแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยตนเอง 

ใหแ้นบหนงัสือมอบอาํนาจ ตามเอกสารแนบ A-4 สาํหรบัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารแนบ C-4 สาํหรบั NVDR พรอ้ม

ปิดอากรแสตมป์ พรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบใุนขอ้ 1.2 (4) 

สว่นท่ี 4 ตามแตก่รณี 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอาํนาจให ้

Custodian สามารถดาํเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ส่วนท่ี 4 ขา้งตน้ จะลงนามโดย 

Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบช่ืุอผูมี้อาํนาจลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงตนตามท่ี

ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 (4) สว่นท่ี 4 ของผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามนัน้อีก 1 ฉบบั 

 

(6) เอกสารอ่ืนใดตามแต่ผูท้าํคาํเสนอซือ้และ/หรือ ตัวแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะแจง้เพิ่มเติม หากมีขอ้

สงสยัประการใดเก่ียวกบัวิธีตอบรบัคาํเสนอซือ้กรุณาติดตอ่ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟา้ BTS ชิดลม ทางออก 4)  

ชัน้ 14 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 
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1.3 การย่ืนแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(1) กรณีท่ีเป็นใบหลกัทรพัย ์

ย่ืนแบบตอบรบั ตามแต่ละกรณีท่ีระบุไวใ้นข้อ 1.1 ส่วนท่ี 4 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พรอ้มเอกสาร

ประกอบการเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ส่วนท่ี 4 ขา้งตน้ จาํนวน 2 ชดุ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 

น. ตัง้แต่วนัท่ี 8 มิถนุายน ถึง วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ของทุกวนัทาํการท่ีตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้

ตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัยข์อใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาย่ืนแบบตอบรบัตามขอ้ 1.1 ส่วนท่ี 4 และเอกสาร

ประกอบการเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ส่วนท่ี 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาํการก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารบัซือ้เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารบัซือ้ออกไป ซึ่งผู้ทาํคาํเสนอซือ้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

เน่ืองจากตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัย์ต้องนําใบหลักทรัพย์นั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

หลักทรพัย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรพัย์ หากใบหลักทรพัย์ได้รบัการปฏิเสธการรบัฝากจากศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรบัใบหลกัทรพัยน์ัน้ 

คืน ณ สถานท่ีทาํการของตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตามท่ีอยูข่า้งลา่งนี ้

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟา้ BTS ชิดลม ทางออก 4)  

ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 

ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ จะดาํเนินการในการนําส่งใบหลักทรพัย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์เพ่ือ

ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทาํการโอนสิทธิในหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในเวลาท่ีจะตอ้งสรุปผลการรบัซือ้

หลกัทรพัย ์โดยเป็นความผิดของผูแ้สดงเจตนาขาย จะถือวา่การเสนอขายในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ 

 

(2) กรณีไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) 

กรณีผูแ้สดงเจตนาขายมีหลกัทรพัยฝ์ากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ผ่านบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นนายหนา้ซือ้ 

ขายหลักทรพัยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยไ์วน้ั้นใหบ้ริษัทหลักทรพัยน์ั้นเป็นผูใ้หบ้ริการ

รวบรวมและนาํส่งแบบตอบรบัตามขอ้ 1.1 ส่วนท่ี 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 

ส่วนท่ี 4 มายังตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัยต์ามท่ีอยู่ท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3 (1) ส่วนท่ี 4 ผูแ้สดงเจตนาขาย

สามารถส่งแบบตอบรบัและเอกสารประกอบการเสนอขายไดท่ี้บริษัทหลักทรพัยด์ังกล่าวภายในวันท่ีบริษัท

หลักทรพัยแ์ต่ละรายไดก้าํหนด เพ่ือบริษัทหลักทรพัยน์ั้นจะไดร้วบรวมและนาํส่งใหก้ับตัวแทนในการรบัซือ้ 

หลกัทรพัยใ์หท้นัภายในระยะเวลารบัซือ้ 

 

(3) กรณี NVDR 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR ตามเอกสาร

แนบ C-1 ทัง้นีต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยข์อความรว่มมือใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาย่ืนแบบตอบรบัตามขอ้ 1.1 

สว่นท่ี 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2 สว่นท่ี 4 ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อน

วนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้เน่ืองจากมีขัน้ตอนท่ีตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยต์อ้งดาํเนินการโอนหลกัทรพัย์

และ NVDR กบับรษัิทไทยเอน็วีดีอาร ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินการตามขัน้ ตอนของการตอบรบัคาํเสนอซือ้ตอ่ไป 
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1.4 กรณีหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายติดจาํนาํหรอืภาระผกูพนั 

ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งดาํเนินการเพิกถอนจาํนาํหรอืภาระผกูพนั ก่อนท่ีจะดาํเนินการตอบรบัคาํเสนอซือ้ 

 

1.5  กรณีผูแ้สดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรบัคาํเสนอซือ้หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขายไม่

ครบถว้น 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรบัคาํเสนอซือ้ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือ

ฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ ทัง้นีเ้พ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายอยา่งเป็นธรรม 

 

2. วธีิการรับซือ้หลักทรัพย ์

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะรบัซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ยกเวน้ในกรณีการยกเลิกการทาํคาํเสนอซือ้ตามขอ้ 9 สว่นท่ี 1 

 

3. วธีิการชาํระราคา 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัชาํระคา่หุน้ของกิจการ ขึน้อยูก่บัวนัชาํระราคาท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไดแ้จง้ความประสงคใ์น

แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ และแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาย่ืนมีความถกูตอ้งครบถว้น 

และการดาํเนินการโอนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซือ้เสรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์ดงันี ้

3.1 รบัโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

ตวัแทนในการรบัซือ้ หลกัทรพัยจ์ะโอนเงินค่าหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัของผูแ้สดง

เจตนาขายท่ีเปิดไวก้ับ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ํากัด (มหาชน)   

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB  

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)  เท่านัน้ โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูแ้สดงเจตนา

ขายตามท่ีระบุไวใ้นแบบตอบรบัเท่านัน้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัโอนเงินเขา้บญัชีภายในเวลา 16.00 น. 

ของวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัทาํการท่ี 2 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ ในกรณีท่ีตวัแทนใน

การรบัซือ้หลกัทรพัยไ์มส่ามารถโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูแ้สดงเจตนาขายได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ ตวัแทนในการ

รับซือ้หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะชาํระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารพาณิชย์ โดยตัวแทนในการรับซือ้

หลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนาขายใหม้ารบัเช็คหรือจดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามแต่

กรณี ตามรายละเอียดในขอ้ 3.2 สว่นท่ี 4 

 

ผูแ้สดงเจตนาขายท่ีเลือกวิธีการชาํระราคาโดยการรบัโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารดงักลา่วขา้งตน้กรุณาแนบสาํเนา

สมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกท่ีระบุช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชี หรือสาํเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวนั 

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

3.2 รบัเป็นเช็คธนาคารพาณิชย ์ 

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะชาํระค่าหลกัทรพัยเ์ป็นเช็คธนาคารพาณิชย ์ขีดคร่อมสั่ง จ่ายผูแ้สดงเจตนา

ขาย ซึ่งในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวดัจะตอ้งใชเ้วลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งเป็นไปตาม

ขัน้ตอนของแตล่ะธนาคาร โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรบัเช็คได ้2 วิธี คือ 
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(1) รบัเช็คดว้ยตนเอง 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถมารบัเช็ค ณ สถานท่ีทาํการของตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัท่ี 15 

กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. (เฉพาะวันทําการ) หรือในกรณี ท่ีมีการขยาย

ระยะเวลารบัซือ้ ในวนัทาํการท่ี 2 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์อาจจะขยายออกไป

ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.3 (1) สว่นท่ี 4 

ในกรณีผูแ้สดงเจตนาขายใหบุ้คคลอ่ืนมารบัเช็คแทน ใหผู้ด้าํเนินการแทนนาํหนงัสือมอบอาํนาจ พรอ้มปิด

อากรแสตมป์ และแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจตามท่ีระบใุนขอ้ 1.2 (5) สว่นท่ี 4 มา

ดว้ย 

ทัง้นีห้ากผูแ้สดงเจตนาขายไม่มารบัเช็คภายใน 14 วันทาํการนับจากวันชาํระราคา ตัวแทนในการรบัซือ้

หลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการสง่เช็คใหผู้แ้สดงเจตนาขายทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นแบบตอบ

รบัคาํเสนอซือ้ในวนัทาํการถดัไป 

(2) ใหจ้ดัสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุวใ้นแบบตอบรบั 

ตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัย์จะจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2565และในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลารับซือ้ ในวันทําการท่ี 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์อาจจะขยายออกไป ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นแบบตอบรบั ทัง้นีผู้แ้สดงเจตนาขาย

อาจไดร้บัคา่หลกัทรพัยช์า้กวา่วนัท่ีทาํการท่ี 2 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์

 

ทัง้นีต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย ์ซึ่งในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายอยูใ่น

ตา่งจงัหวดั จะตอ้งใชเ้วลาในการเรยีกเก็บเงินตามเช็คตามขัน้ตอนของแตล่ะธนาคาร 

 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัยไ์ดด้าํเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นแบบตอบรบัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูแ้สดงเจตนา

ขายได้รับชาํระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบี ้ยหรือ

คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

 

หมายเหต ุกรณีผูแ้สดงเจตนาขายสง่มอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการ

รบัซือ้หลักทรัพย์จะชาํระเงินค่าหลักทรพัย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเม่ือใบหลักทรพัย์นั้นได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรบัฝากโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ หากใบหลกัทรพัยน์ัน้ถกูปฏิเสธการรบัฝาก

จากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตัวแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่สามารถชาํระเงินค่าหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดง

เจตนาขายได ้และจะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรบัเอกสารทัง้หมดกลบัคืนจากตวัแทนในการ

รบัซือ้หลกัทรพัยต์ามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.3 (1) สว่นท่ี 4 ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้จากตวัแทนในการ

รบัซือ้หลกัทรพัย ์โดยใหถื้อวา่การเสนอขายเป็นโมฆะ 

 

4.  สทิธิของผู้ถอืหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะชาํระคา่หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขาย ผ่านตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตามวนัชาํระราคา

และวิธีการชาํระราคาท่ีผูแ้สดงเจตนาขายแสดงความประสงคไ์วต้ามขอ้ 3 ขา้งตน้ 

4.1 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณท่ี์มีการปรบัราคาเสนอซือ้ลดลง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเง่ือนไขขอ้ 8 สว่นท่ี 1 ผูท้าํคาํเสนอซือ้

จะชาํระราคาหลกัทรพัยใ์นราคาท่ีลดลงนัน้แก่ผูแ้สดงเจตนาขายทกุราย 
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4.2 ในกรณีท่ีมีการปรบัราคาเสนอซือ้สงูขึน้ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะชาํระราคาหลกัทรพัยต์ามราคาท่ีสงูขึน้นัน้แก่ผูแ้สดง

เจตนาขายทกุราย 

 

5.  เงือ่นไขการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย  

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยไ์ด ้ณ ท่ีทาํการของตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์

ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 1.3 (1) ส่วนท่ี 4 ตั้ง แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 8 มิถุนายน ถึง วันท่ี 5 

กรกฎาคม 2565 เฉพาะวนัทาํการ รวมทัง้สิน้ 20 วนัทาํการ และ/หรอื รวมถงึระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์อาจจะขยาย

ออกไป ทัง้นีใ้หผู้ท่ี้มีความประสงคจ์ะยกเลกิการเสนอขาย ปฏิบติัตามวิธีการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ดงันี ้

5.1 กรอกขอ้ความใน “แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)” (“แบบคาํขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ B-2 สาํหรบัหุน้สามญัใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน

พรอ้มลงลายมือช่ือผูย้กเลกิกาํรแสดงเจตนาขาย 

5.2 แนบหลกัฐานการรบัแบบตอบรบั และหลักฐานการรบัใบหลักทรพัย ์หรือใบโอนหลักทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์หรอืใบสาํคญัแสดงการโอน NVDR 

5.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลกิแสดงเจตนาขาย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา (Individual) 

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบัตร

พนกังานรฐัวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีเป็นสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 

ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ย) 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีเป็นสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสาํเนาบัตร

ขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น 

และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ย) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีผูแ้สดงเจตนาขาย

เป็นผูเ้ยาวต์อ้งแนบคาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดาและมารดา) และแนบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชนหรือ

เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูป้กครอง และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง) 

 

บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ใหแ้นบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้ม

ลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

(2) กรณีผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล (Juristic Person) 

นิติบุคคลสญัชาติไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ีมีขอ้มลูล่าสดุและ

อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจของผูมี้อาํนาจลงนาม ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(กรณีท่ี

เป็นสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยู่ตาม

ทะเบียนบา้น และหนา้ท่ีแสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ย) กรณีผูมี้อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ใหใ้ช้

สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนาม ท่ียงัไม่หมดอายแุละไดล้งลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาหนงัสือรบัรองขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนของบรษัิทและหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบคุคล หรอืหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมี

ภมิูลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่และอาํนาจ

เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล โดยตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้ม

ลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และใหแ้นบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือ

สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองสาํเนาหนงัสือขา้งตน้ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจ

ในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถกูตอ้ง ทาํการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํ

รบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ี

เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถกูตอ้งทาํการรบัรองลายมือช่ือ และตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี Notary 

Public หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

5.4 กรณีผูแ้สดงเจตนาขายไมส่ามารถมาไดด้ว้ยตนเอง 

ย่ืนหนงัสือมอบอาํนาจ ตามเอกสารแนบ B-3 พรอ้มปิดอากรแสตมป์ และสาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนตาม

ขอ้ 5.3 ตามแตก่รณี ของผูม้อบอาํนาจและของผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอาํนาจให ้

Custodian สามารถดาํเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ้ 5 ขา้งตน้ จะลงนามโดย Custodian และ

จะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบช่ืุอผูมี้อาํนาจลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงตนตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5.3

ของผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามนัน้อีก 1 ฉบบั 

5.5 ย่ืน “แบบคาํขอยกเลิก” ซึ่งกรอกขอ้ความอย่างครบถว้น พรอ้มเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามท่ี

ระบขุา้งตน้ ณ สถานท่ีทาํการของตวัแทนผูร้บัซือ้หลกัทรพัย ์ตามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.3 (1) สว่นท่ี 4 

5.6 เม่ือตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบคาํขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามท่ี

ระบุข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบรอ้ยแลว้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัย์จะ

ดาํเนินการ ดงันี ้

- ในกรณีขอรบัคืนเป็นใบหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะนาํใบหลกัทรพัยคื์นใหแ้ก่ผูย้กเลิกการ

แสดงเจตนาขาย ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูร้บัมอบอาํนาจมาดาํเนินการ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูร้บัมอบอาํนาจสามารถมาติดต่อรบัใบ

หลกัทรพัยคื์นได ้ณ ท่ีทาํการของตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.3 (1) สว่นท่ี 4 

- ในกรณีขอรบัคืนผา่นศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือนาํฝากเขา้บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย

มีบญัชีอยู่ โดยผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100

บาท โดยตัวแทนในการรบัซือ้ หลกัทรพัยจ์ะโอนหลกัทรพัยคื์นผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เขา้บัญชีฝาก

หลกัทรพัยต์ามท่ีระบไุวใ้นแบบคาํขอยกเลิก ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 

 

 



คาํเสนอซือหลกัทรพัยข์อง บรษัิท เนชนั บรอดแคสติง คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) แบบ 247-4 

 

สว่นที 4 หนา้ 10 

6.   การกาํหนดราคาเสนอซอื  
6.1  ทีมาของราคาเสนอซือ 

ราคาซือหุน้สามญัของกิจการทีราคาหุน้ละ 1.30 บาท เป็นราคาเดียวกบัทีผูท้าํคาํเสนอซือหรือบคุคลตามมาตรา 
258 ของผูท้าํคาํเสนอซือหรือบุคคลทีกระทาํการร่วมกันกับผูท้าํคาํเสนอซือหรือบุคคลทีกระทาํการร่วมกันกับ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือไดหุ้น้ของกิจการมาในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยืนคาํเสนอซือต่อ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยราคาดังกล่าวเป็น
ราคาทีผูท้าํคาํเสนอซือไดม้าซงึหุน้ของกิจการตามสญัญาซือขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ลงวนัที 24 
พฤษภาคม 2565  ระหว่างผูข้าย บรษัิท เนชนั กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (“NATION”) และผูท้าํคาํเสนอ
ซือ รวมเป็นจาํนวนหุน้ทงัสิน 691,032,167 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 61.46 ของจาํนวนหุน้ทีออกและชาํระแลว้ทงัหมด
ของกิจการ  

      6.2   ราคาสงูสดุทีผูท้าํคาํเสนอซือหรอืบคุคลตามมาตรา 258 ไดม้าในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยืนคาํเสนอซือตอ่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หุน้ละ 1.30 บาท โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาสงูสดุทีผูท้าํคาํเสนอซือไดม้าซงึหุน้ของกิจการภายในระยะเวลา 90 
วนัก่อนวนัยืนคาํเสนอตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

7.    การได้ห ุ้นก่อนการทาํคาํเสนอซอื  (เฉพาะกรณีการเสนอซอืหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ   
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  ท  ีทจ. 12/2554) 
- ไม่ไดใ้ชบ้งัคบักบักรณีนี –  





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอรม์ 

 
แบบฟอรม์ A-1 ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ A-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ A-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย 

(เฉพาะนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีไมไ่ดป้ระกอบกิจการในไทย) 

 

แบบฟอรม์ A-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 



 

 

ขัน้ตอนการตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

 
กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)  กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ A-2)  1.  กรอกแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ A-2) 

 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้  2.1 ในกรณีท่ีฝากหุน้ไวใ้นบญัชีบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ แจง้ความประสงคก์ับ

บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีหุน้และมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่เพ่ือโอนหลกัทรพัยท่ี์จะขายเขา้บญัชี ใน

ขอ้ 2.3 

2.2 ในกรณีท่ีฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 กรุณากรอกแบบ

คาํขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย ์

(แบบฟอรม์ศรท-403) พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตนของผูถื้อหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบคุคลท่ีระบุ

ไวใ้นหนา้ท่ี 2 ของแบบฟอรม์ จาํนวน 1 ชุด เพ่ือโอนหลกัทรพัยท่ี์จะขายเขา้บญัชี ในขอ้ 2.3 และส่งมา

พรอ้มกับแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้พรอ้มเอกสารประกอบภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 หรือล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัชือ้ 

2.3 กรณีหุน้ท่ีเสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเขา้บญัชี  

“บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกัด เพือ่การทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย”์ เลขทีบ่ัญชี 213-

0000000147  

กรณีหุน้ท่ีเสนอขายจากกระดานต่างประเทศ และ NVDR โอนเขา้บญัชี  

“ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขทีบ่ัญชี 213-

0000000147 

  

กรณีส่งมอบใบหุน้ ขอความรว่มมือในการในการนาํส่งแบบตอบรบัคาํ

เสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  

3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ (หรอืภายในวนัท่ี 7 

กรกฎาคม 2565) 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองสาํเนาถูกต้อง ดังนี ้(ในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ โปรดแนบสาํเนาเอกสารแสดงตนเพิม่อีก 1 ชุด)  

1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

– สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือ 

– สาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจาํตวั 13 หลกั และยงัไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

– กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น - หากใช้ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ สําเนาบัตร

ขา้ราชการ หรือ สาํเนาบัตรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงเลข

บา้นและช่ือท่ีตรงกบับตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทย 

– สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

3)  นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 

3.1 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสุดทา้ย

ของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

3.2 สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ท่ี

ไดล้งนามในแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิตบิุคคลต่างประเทศ 

4.1 สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติ

บคุคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมิูลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้

มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขใน

การลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

4.2 เอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองใน

แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 4.1 

ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี

สถานทูตไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดย

เอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

5) กรณีทีผู้่แสดงเจตนาขายเป็นนิตบิุคคลต่างประเทศทีม่ิได้ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย หรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันไม่ได้

ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นใน

ประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหุน้ท่ีนาํมา

เสนอขายในแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย ทัง้นี ้หากผูแ้สดง

เจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพรอ้มแบบยืนยันราคา

หลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะทาํการหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย โดยคาํนวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากราคาเสนอซือ้คูณดว้ยจาํนวนหลักทรพัย์

ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) หรอื NVDR ท่ีผูแ้สดง

เจตนาขายนาํมาเสนอขายทัง้หมด 

6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบัญชีธนาคาร ตามทีร่ะบุในส่วนที่ 4 ข้อ 

3.1 ต้องมีสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบัญชีออมทรพัย์ หรือ 

บญัชีกระแสรายวนั ท่ีสามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิได ้

7)  ในกรณีที่คํานําหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่

ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจาํตัวประชาชน หรือกรณีที่ช่ือนิติบุคคลของผู้

ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออก

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหนังสือสาํคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์

สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท (ในกรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่างด้าว) ผูแ้สดง

เจตนาขายตอ้งกรอก “แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย”์ ของบรษัิท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) (“แบบศรท-

301”) ตามเอกสารแนบ 4 พรอ้มทัง้แนบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ เช่น 

สาํเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจง้เปล่ียนช่ือ แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลายมือ

ช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทุกหนา้ โดยช่ือท่ีเปล่ียนนั้นตอ้ง ถูกตอ้งตรงกันกับบัตร

ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หนงัสือรบัรอง

นิติบุคคล หรือหนังสือสาํคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามแต่

กรณี 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีมอบอาํนาจใหผู้้อื่นกระทาํการแทน 
1. หนงัสือมอบอาํนาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) (แบบฟอรม์ A-4) 
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ในขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) หรอื 4) (แลว้แต่กรณี) 

 4.  ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 

บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหลกัทรพัยท่ี์จะขายฝากอยู่และบรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพ่ือย่ืนใหแ้ก่ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  

กรณีส่งมอบใบหุน้ ขอความรว่มมือในการนาํส่งแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้  

(ทัง้นี ้ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารตอบรบัการทาํคาํเสนอซือ้ทางไปรษณีย)์

แบบฟอรม์ A-1 

 



 

 

 

แบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
วนัท่ี.............................................. แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ เลขท่ี..................................... 
เรยีน ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ และบริษัทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จาํกัด “ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์ 

ขา้พเจา้ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ) ……………..…………….....................................................สญัชาติ....................... 
ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย)์............................…ซอย...............................ถนน...............................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั.............................ประเทศ........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน/บา้น.......................................โทรศัพทมื์อถือ................................ 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบคุคล � เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์� ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 
เลขท่ี...................ซอย...............ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั............................ประเทศ
..........................รหสัไปรษณีย.์.................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล(พ.ศ.)........................อาชีพ/ประเภทกิจการ...................สถานท่ีตัง้ท่ีทาํงาน (โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่).......................................... 
กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงท่ีอยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ................................................ท่ีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย....................................................................... 
แหลง่ท่ีมาของรายไดม้าจาก �  ประเทศไทย � ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................................................................................... 
แหลง่ท่ีมาของเงิน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : บคุคลธรรมดา : � เงินออม   � ธุรกิจสว่นตวั  � เงินเดือน  � รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก � อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………......... 
นิติบคุคล: � เงินจากธุรกิจ � อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….............................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั)…………....…….……………….……………….............. 
โปรดระบปุระเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญั 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                                                   บตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรฐัวิสาหกิจ เลขท่ี................................................... 
 บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย                                 ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี.............................................................................................. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                                                   เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี .......................................................................................................... 
 นิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย       เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี ...............................……………………………………..…..…….……. 
 นิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี ...............................………………………………….……….………… 
 
ตกลงท่ีจะเสนอขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน...................................หุน้(..............................................................) 
ในราคาหุน้ 1.30 บาทต่อหุน้ (หนึ่งจดุสามศนูยบ์าท) โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้สามญัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูค่าเพ่ิมอตัรารอ้ยละ 7 
ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คิดเป็นราคาสุทธิท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัหุน้ละ 1.29652 บาทต่อหุน้ (หนึ่งจุดสองเกา้หกหา้สองบาทต่อหุน้)  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
.................................................บาท (...............................................................................) 
ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลู เง่ือนไข และขอ้กาํหนดอย่างครบถว้นและตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ และจะไมท่าํการเพิก
ถอนการเสนอขายดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการปฏิเสธตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในคาํแสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสดุทา้ยท่ีขา้พเจา้สามารถ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดคื้อวนัทาํการท่ี 20 ของระยะเวลารบัซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอียดท่ีกลา่วขา้งลา่ง
นี ้รวมทัง้การรบัชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ทนขา้พเจา้ 

    กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุน้”    กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จาํนวนหุน้ 

ช่ือผูถื้อหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขท่ี เลขท่ีสมาชิกผูโ้อน เลขท่ีเอกสารการโอน วนัท่ีโอน 
      
      

รวมทัง้สิน้ (หุน้)  
 
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานเพ่ือเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้ใบหุน้ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น 
จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดล้งนามสลกัหลงัโดยขา้พเจา้แลว้ และ/หรือเอกสารการโอนหุน้สามญัของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ผ่านศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีตามรายละเอียดขา้งล่าง รวมทัง้เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีระบไุวใ้นคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
การรบัเงินคา่ขายหลกัทรพัย ์: 
 รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั   ใหส้ง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  
  ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรอียธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
          ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB      ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย /CIMB   
         บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขท่ีบญัชี............................................. 
 (ช่ือผูร้บัโอนและช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนั
ดงักล่าวโดยรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย) 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ* ตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย 
ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา  เพ่ือผูแ้สดงเจตนาขาย  เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ............................................................................................... 
ในกรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล  เพ่ือผูเ้สนอเจตนาขาย  เพ่ือบุคคลอ่ืนโปรดระบ.ุ............................................................................................... 

*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้รงิ หรอื มีอาํนาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลท่ีลกูคา้
ทาํธรุกรรมแทน หรอื บคุคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคมุนิติบุคคล 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมายในบรรดาหลกัทรพัยท่ี์ขายโดยปราศจากการจาํนาํหรอืภาระติดพนัใดๆ หรอืสิทธิของ
บคุคลภายนอก (“ภาระตดิพนั”) และขา้พเจา้ไดข้ายหลกัทรพัยใ์นฐานะผูมี้กรรมสิทธ์ิในใบหุน้ดงักลา่ว โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้สิน้ 

ลงช่ือ..........................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ   ลงช่ือ.........................................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 
   (……………………………………………….…… )                                                 (……………………............................................. ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหุน้ / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์และแบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์
วนัท่ี........................................... เลขท่ีใบรบั ………………………………………………… 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ไดร้บัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  พรอ้มกบัหลกัฐาน  
  ใบหุน้สามญั จาํนวนรวมทัง้สิน้.......................................................หุน้       การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากฯ จาํนวนรวมทัง้สิน้.................................................หุน้ 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บรษัิท.................................................................................................................................................................. ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินโดยวิธี 
  รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีสาํนกังานตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์   ใหส้ง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ 
  โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
  ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรอียธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
          ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB      ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย /CIMB   
         บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขท่ีบญัชี............................................. 
 ลงช่ือ.......................................................................................ผูร้บั 
 (.............................................................................)  

แบบฟอรม์ A-2 

 



 

 

 

แบบยนืยันราคาต้นทุนหลักทรัพยท์ีน่าํมาเสนอขาย 

(เฉพาะนิตบุิคคลต่างประเทศทีไ่ม่ได้ประกอบกจิการในไทย) 

 

วนัท่ี...................................................... 

 

เรยีน  บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 

 

 ตามท่ี ขา้พเจา้......................................................................................................................................... 

สญัชาติ........................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี) .............................................................. 

ไดต้กลงขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน............................................. 

หุน้ ตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซือ้นัน้ โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทนุของหลกัทรพัย์

ท่ีนาํมาเสนอขายในครัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ดงันี ้

 

เลขท่ีใบหุน้/เลขท่ีใบโอน  

(วนัท่ีโอน) 
ช่ือผูถื้อหุน้ตามทะเบียน จาํนวนหุน้ 

ตน้ทนุหุน้ละ  

(บาท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   

 

โดยขา้พเจา้ไดแ้นบ..............................................................................................รวม........................ฉบบั 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา ณ ท่ีนี ้

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขอ้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 

 

 

 

 ลงช่ือ ........................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ หากผูแ้สดงเจตนาขายซึง่เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีไม่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย มิไดร้ะบรุาคาตน้ทนุ หรอืแนบหลกัฐาน

แสดงราคาตน้ทนุมาพรอ้มกบัใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัย ์ ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคิดคาํนวณ

ภาษีจากจาํนวนเงินคา่ขายหลกัทรพัยท์ัง้จาํนวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไดร้บั 

แบบฟอรม์ A-3 

 



 

 

 
 

หนังสอืมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

ของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี ............................................................. วนัท่ี ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ ........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี  

สญัชาติ .............................. ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย)์ .............................................................. ถนน...................................................... 

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

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

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

สญัชาติ ............................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................................ ถนน...................................................... 

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

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ...................................................... ถนน..............................................ตาํบล/แขวง………........................................

อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศพัท ์........................................ 

เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ของขา้พเจา้  

 รบัเช็คชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักลา่ว  
โดยดาํเนินการผ่าน บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหมี้ผลผกูพนัขา้พเจา้เสมือนหนึ่งขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นหลกัฐานใน

การนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญั 
 
  ลงช่ือ ............................................................  ผูม้อบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้อย่างเดียวหรอืกรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหร้บัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้

สามญัอย่างเดียว 
หรอื ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 30 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้และรบัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้สามญั 

2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสอืมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีท่ีผูม้อบอาํนาจหรอืผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลลา่สดุ หรอืหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรอืสาํเนาหนงัสอื
เดินทางของผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัทาํโดยตอ้งมี
อายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้

ติดอากร

แสตมป์  

แบบฟอรม์ A-4                         

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 
 

แบบฟอรม์ B-1 ขัน้ตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ B-2 แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ B-3 หนงัสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์



 

 

ขั้นตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

หุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้ของ 

บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
 ผูถื้อ NVDR ของ 

บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

   

   

1. กรอกแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (แบบฟอรม์ B-2) และแนบหลกัฐาน

การรบัหลกัทรพัย/์ใบโอนหลกัทรพัยผ่์านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย/์แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

2. กรณีท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไดฝ้ากหุน้ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 กรุณากรอก

แบบคาํขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหวา่งบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ศรท.-403) พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตน

ของผูถื้อหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบคุคลท่ีระบไุวใ้นหนา้ท่ี 2 ของแบบฟอรม์ จาํนวน 1 ชดุ 

 

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองสาํเนาถูกต้อง ดังนี ้(ในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ โปรดแนบสาํเนาเอกสารแสดงตนเพิม่อีก 1 ชุด) 

1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

– สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื 

– สาํเนาบัตรขา้ราชการ สาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจาํตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

2. บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

– สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลสญัชาติไทย 

3.1     สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

3.2     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ท่ีไดล้งนามในแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 3.1  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ  

4.1     สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคล

มีภูมิลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ

ช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

4.2    สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ท่ีไดล้งนามรบัรองในแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์และ

เอกสารตามขอ้ 4.1 ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุ

ประเทศไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํ หรอืรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

5. แนบเงินสดสาํหรบัชาํระคา่ธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย ์รายการละ 100 บาท 

เอกสารเพิม่เติมกรณีมอบอาํนาจใหผู้้อื่นกระทาํการแทน 
1. หนงัสือมอบอาํนาจฉบบัจรงิ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (แบบฟอรม์ B-3) 
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ในขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) หรอื 4) (แลว้แตก่รณี) 
หมายเหต:ุ 1. ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะคืนหลกัทรพัย ์ใหผู้ย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลกัษณะของหลกัทรพัย ์(ใบหลกัทรพัยห์รอื Scripless) ท่ีผูถื้อ

หลกัทรพัยน์าํมาเสนอขายเทา่นัน้ ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแบบการรบัหลกัทรพัยคื์นได ้ ทัง้นีบ้ญัชีผูร้บัโอนหลกัทรพัยท่ี์

โอนผ่านระบบของศนูยร์บัฝาก (Scripless) จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย์

รายการละ 100 บาท 

            2. การขอยกเลิก จะตอ้งขอยกเลิกทัง้จาํนวนท่ีนาํมาเสนอขาย ในแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ แตล่ะฉบบั 

 ย่ืนเอกสารทัง้หมดภายใน 20 วนัทาํการ หรอืภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 
เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี ่ทาวเวอร ์(รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4)  
ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 

ใหผู้ต้อ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยย่ื์นเอกสารแก่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์ท่านย่ืนแบบตอบรบัคาํซือ้หลกัทรพัยใ์หเ้ท่านัน้ 

ตวัแทนในการรบัซือ้จะไม่รบัเอกสารส่งทางไปรษณีย ์

 

แบบฟอรม์ B-1 

 



 

 

แบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
วนัท่ี.............................................. แบบคาํขอยกเลิก  เลขท่ี............................................................ 
 
 
เรยีน ผูท้าํคาํเสนอซือ้และบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ) ..........................................................................................สญัชาติ..................................................... 

ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์.....................................…ซอย.........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................
อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน/บา้น.........................................
โทรศพัทมื์อถือ............................................. 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบคุคล � เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์� ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ  
เลขท่ี...................ซอย...............ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั............................ประเทศ
..........................รหสัไปรษณีย.์.................. 

มีความประสงคข์อยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขการยกเลิกท่ีระบใุนคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัย ์ 

  หุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน………………………………………..หุน้ 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง (“NVDR”) ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)จาํนวน…………………….......หน่วย 

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้คืน โดยวิธีเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาขายหุน้ โดยขอรบัเป็น 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ผ่านระบบศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชี 

ช่ือสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................... หมายเลขสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................ 

ช่ือบญัชีผูร้บัโอน ....................................................................................... หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน ..................................................................................... 

  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั หนึ่งวนัทาํการภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ย่ืนส่งแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

(เฉพาะกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายโดยย่ืนใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 

 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท  

ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั จะดาํเนินการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือสง่มอบใบหุน้คืน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีแจง้การยกเลิกการ

แสดงเจตนาขายหลกัทรพัยห์รอืผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ยอมรบัในเง่ือนไขการยกเลิกและการรบัหุน้คืนขา้งตน้ และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละเอกสาร

การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
 

ลงช่ือ ..................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ ลงช่ือ ....................................................................... ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย 

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

 
 
หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์อง บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

วนัท่ี ....................................................... แบบคาํขอยกเลิก  เลขท่ี........................................................... 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์
ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน) (“NBC”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 หุน้สามญั ของ NBC      จาํนวน……………………………………...……..หุน้ 
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”) ของ NBC จาํนวน ………………………..………............หน่วย 

จาก(นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ)............................................................................................................................................. 
พรอ้มกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เลขท่ี ...................................................... 

 รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในการโอนหุน้รายการละ 100 บาท ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  
โดยหลกัทรพัยท่ี์ทาํการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 

 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ผ่านระบบศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชี 
ช่ือสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน........................................หมายเลขสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................ 
ช่ือบญัชีผูร้บัโอน .................................................................. หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน ..................................................................................... 

 ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั หนึ่งวนัทาํการภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ย่ืนส่งแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลกัทรพัย ์ 

 
ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั จะโอนหุน้เขา้บญัชีขา้งตน้ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

  
 ลงช่ือ ...................................................................... ผูร้บั 

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

แบบฟอรม์ B-2 

 



 

 

 

         หนังสอืมอบอาํนาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

    ของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี .............................................................  วนัท่ี ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ ................................................................................................................................ อาย ุ............................. ปี  

สญัชาติ ............................. ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้ ............................................... ถนน..................................................................................  

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

หมายเลขโทรศพัท ์....................................  

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

สญัชาติ ................................................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................. ถนน.......................................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท ์............................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ...................................................... ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง………........................................ 

อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศพัท ์............................................ 

เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

 หุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)                 จาํนวน.......................หุน้ 

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”) ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)จาํนวน.......................หน่วย 

ท่ีแสดงเจตนาขายใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซือ้ รวมตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํการภายในขอบอาํนาจดงักลา่ว ใหถื้อเสมือนหนึ่งวา่ขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดก้ระทาํดว้ยตนเองทกุประการ 

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูม้อบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
 
 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท  

2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ง. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
จ. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ฉ. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ง. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
จ. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ฉ. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีท่ีผูม้อบอาํนาจหรอืผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลลา่สดุ หรอืหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรอืสาํเนาหนงัสอืเดินทางของ
ผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัทาํโดยตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนั
สดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

ติดอากร

แสตมป์  

 

แบบฟอรม์ B-3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้ และแบบฟอรม์สาํหรับ NVDR  
 

แบบฟอรม์ C-1 ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้สาํหรบั NVDR 

แบบฟอรม์ C-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR  

แบบฟอรม์ C-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR  

แบบฟอรม์ C-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 



 

 

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

NVDR Holders of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited  (“NBC”) 

 

 

1.  Complete the Tender Offer Acceptance Forms for NVDR (Form C-2) 

 

 

2.  Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following accounts (according to Tender Offer Agent you submit documents to) 

“ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED for Tender Offer” 
Account No. 213-0000000147 

 

 

3.  Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above (Form C-1) 

 

 

4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be: 
1) Thai Individual 

– A certified copy of a valid ID Card that has not expired or 
– A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID numbers 

that has not expired 
2) Foreign Individual 

– A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired 
3) Thai Juristic Person 

3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer Period, 
certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and 

3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true 
copy of document in 3.1) above 

4) Foreign Juristic Person 
4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government 

authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized 
signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 1 year prior to the submission 
date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company seal 

4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above 
Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the 
country where the documents were prepared and all documents which are issued no longer than 1 year prior to last day of the Offer 
Period 

5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a 
double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not 
exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by completing 
and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost basis together with 
evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire gross 
amount of the shares sold. 

In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (Form C-4) 
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above 

 5. Submit all of documents to one of the following Tender Offer Agent 

Operation Service Department, Asia Wealth Securities Company Limited 

540 Mercury Tower (BTS Chit Lom Exit 4)  

14th Floor, Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Telephone : 02-680-5000       
 

Note:  For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 3 business days before the last day of the Offer Period.  

The tender offer agent will not accept documents sent by post 

 

Form C-1 

 



   

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR  
(to sell NVDRs of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited) 

 
Date............................................... Acceptance Form No. ............................................ 
To The Offeror  and Tender Offer Agent  
I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company)…………………………….............................................Nationality...................................................................….  
Contact Address (that can be reached via mail).....................................................................................................………………………………..……….. 
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone………………………………………………………………….  
Tax Payer ID No………………………………………………………………………………………….Occcupation…………………………………………………. 
 House Registration Address same as above   House Registration Address different from above (Please specify) 
House Registration Address………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postal Code…………………….......Country…………………………………… 
I/We am/are 
 Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No………….......................................................................... 
 Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No…………………………………………………………………………………………………….……………. 
 Thai Juristic Person Registration No……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………………………………. 
 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………..…………… 
 

Accept to sell …………………..…… (……………..………………………..) of NVDRs representing ordinary shares of Nation Broadcasting Corporation 
Public Company Limited. at the Offer Price of THB 1.30 (One point three zero THB) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the 
Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 1.29652 (One point two nine six five two THB) per share. 
The Total Net Amount is THB ................................ (……………………………………………………) 
I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except 
falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls 
on 5 July 2022 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint Asia Wealth Securities Co., Ltd. as my proxy to sell, transfer, deliver 
NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer. 
 

Transfer Scripless NVDR 
Transfer Date* TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD No. of NVDRs 

    
    
 Total  

 

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account " ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED for Tender Offer " account no. 213-
0000000147 
and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registerred company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.  
 

Receive the Payment: 
  Collect the cheque by myself/ourselves at Asia Wealth Securities Co., Ltd.  
  Send the cheque via registered post to the address above 
  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB 
Branch ...................................... Type of Account ...................................... Account No. .......................................... 
 

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offere must 
provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement). 
 

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance. 
I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale are free from any mortgage, 
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any 
and all Encumbrances. 
 

Signed.......................................................................... Attorney-in-fact  Signed.........................................................................Offeree 
       (………………………………………….…… )        (………...………............................................. ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 
Date........................................... Acceptance Form No. ……………………………….. 
Asia Wealth Securities Co., Ltd. has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Nation Broadcasting 
Corporation Plc.  and  the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling………………………………………...units of NVDR 
from Mr. / Mrs / Miss / Company................................................................................................................................................................................………. 
Receive the Payment: 
  Collect the cheque by myself/ourselves at Asia Wealth Securities Co., Ltd.   
 Send the cheque via registered post to the address above   
  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB  
 Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ............................................................... 
 

 Signed .............................................................Recipient 
      (............................................................)  

Form C-2 



  

 

 

Confirmation of Securites Cost Form for NVDR 

(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand) 

 

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

 

 

To:     Tender Offeror 

 Asia Wealth Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) 

 

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited 

by the Offeror, I/We......................................................................................................Nationality..................................... 

Tax Identification No. (if any) ...........................................................accept to sell …………………..…… of NVDRs 

representing ordinary shares of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited. subject to the Tender 

Offer by Tender Offeror.  I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax 

purpose as follow: 

 

NVDR certification No. / Transfer Slip No. 

(Transfer date) 
No. of NVDR 

Cost per unit  

(THB) 

   

   

   

Total   

 

   I/We hereby certify that the aforementioned statement is true. 

 

 Signed......................................................................Offeree              

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

 

 

 

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the 

evidence that demonstates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the 

entire proceeds of the shares sold  

Form C-3 



 

 

 

Power of Attorney 

    For Tender Offer Acceptance – NVDR 
 

  Made at.............................................................................. 

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

By this Power of Attorney, I/We ............................................................................................... Age.................................years 
Nationality........................... Address.........................................................................................................……..……. 
ID Number ………………………. Tel …………..........….………….. hold (s)………NVDRs of Nation Broadcasting 
Corporation Public Company Limited. (“NBC”) 
Hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) Age  

 Nationality ID Card No. / Passport No.  
Resides at (address that can be reached by mail)  
  
House Registration Address    House Registration Address same as above   House Registration Address 
different from above (Please specify) 
House Registration Address  
Postal Code Country to act as my/our attorney to 
  Sell, transfer, endorse and deliver such securities of Nation Broadcasting Corporation Public Company 

Limited through the Tender Offer Agent 
  Receive cheque at Asia Wealth Securities Company Limited in person as payment due to acceptance of 

tender offer (for the case where I/We choose to collect the cheque in person) 
, 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-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
  Signed ................................................. Grantor 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................. Proxy 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................ Witness 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................ Witness 
            (….................................................) 
 
Notes: 
1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance 

Form for of the Ordinary Shares or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only,  
or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares 
and receiving a cheque for the payment of ordinary shares 

2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s): 
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or 
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or 
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual) 

3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s): 
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or 
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or 
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual) 

4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation, 
passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the 
documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.4. In case that the grantor and/or attorney-
in-fact is foreign juristic person the true copies of registered company, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified 
by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than six months 
prior to the last day of the tender offer period. 

 

 

Affix Stamp 

Duty  

 

Form C-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบศรท-301 คาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลักทรัพย์



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบศรท-403 คาํขอโอน/รับโอนหลักทรัพยร์ะหว่างบัญชผู้ีออก

หลักทรัพยกั์บสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย์



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนในการทาํคาํเสนอซือ้ 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารแนบ 7   

หนังสือมอบอาํนาจของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8   

หนังสือแสดงเจตนารมณท์ีจ่ะไม่ขายหุน้ในการทาํคาํเสนอซือ้

หลักทรัพย ์







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9   

หนังสือคาํส่ังหา้มดาํเนินการใด ๆ กับหุน้ในบัญชหีลักทรัพยข์อง

บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกัด (มหาชน)  
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