เอกสารแนบ 2 (2)
แบบตอบรับคําเสนอซื!อหลักทรัพย์ ของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) (“NVD”)
วันที"..........................................................................
เลขที"แบบตอบรับ .....……………………………………………
เรียน นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ# สมวัฒนา (“ผู้ทาํ คําเสนอซื!อ”) และบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด (“ตัวแทนในการรับซื!อหลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ) ........…………………………………………………………………………………….…………..............................สัญชาติ .................................................................................
ทีอ! ยู่ (ทีต! ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ……………..………...…ซอย..........……………..…....................……ถนน……………………….……....................…....ตําบล/แขวง...................................................................….
อําเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................ประเทศ...................................................................
โทรศัพท์ทท!ี าํ งาน/บ้าน.......................................................................โทรศัพท์มอื ถือ…………………..................…………………….E-mail Address………...........………………...............................................
ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
q บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
q บุคคลธรรมดาทีไ! ม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง เลขที.! .....................................................................................………………………………………………
q นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
q นิตบิ ุคคลทีไ! ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยทีป! ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย q นิตบิ ุคคลทีไ! ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยทีม! ไิ ด้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษทั เลขที.! ................………....………………………………………………….....…
โปรดให้ข้อมูลเกี"ยวกับอาชีพและสถานที"ทาํ งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี" ท่านประกอบอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ
ประเภทธุรกิจ: £ ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา £ ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ £ ให้บริการโอน/รับโอนเงินในและนอกประเทศ £ ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน £ รับแลกเปลีย! นเงินตรา
ซึง! มิใช่สถาบันการเงิน £ ธุรกิจสถานบริการ £ ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ £ นายหน้าจัดหางาน £ธุรกิจนํ าเทีย! ว/บริษทั ทัวร์ £ อาชีพ/ประเภทกิจการอื!นๆ (โปรดระบุ).............................................................
สถานทีต! งั " ทีท! ํางาน (โปรดระบุช!อื และทีอ! ยู)่ .............................................................................................................................................................................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (พ.ศ.)......................................กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงทีอ! ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ.......................................................................................................................
ทีอ! ยูป่ จั จุบนั ในประเทศไทย....................................................................................................................................................................................................................................................................................
แหล่งทีม! าของรายได้มากจาก £ประเทศไทย £ประเทศอื!นๆ (โปรดระบุ)....................................กรณีเป็นบุคคลทีม! สี ถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตําแหน่งทางการเมือง........................................................
แหล่งทีม! าของเงิน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา £ เงินออม £ ธุรกิจส่วนตัว £ เงินเดือน £ รายได้จากการลงทุน/มรดก £ อื!นๆ (ระบุ)....................................................................................
: นิตบิ ุคคล £ เงินจากธุรกิจ £ อื!นๆ (ระบุ)............................................................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (13 หลัก).......................................................................................
มีวตั ถุประสงค์ในการทําธุรกรรมเพือ! ขายหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ตกลงทีจ! ะเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จํานวน ………...……........…….............. หุน้
(…............…………………....………......………..……..) ในราคาหุน้ ละ 2.52 บาท (สองจุดห้าสองบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ สามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ" และภาษีมลู ค่าเพิม! อัตรา
ร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คิดเป็นราคาสุทธิทผ!ี เู้ สนอขายจะได้รบั หุน้ ละ 2.513259 บาท (สองจุดห้าหนึ" งสามสองห้าเก้าบาท) รวมเป็นเงินจํานวนทังสิ
" น" …..........................…...............…...บาท
(..........................................................................................................……….) ตามเงื!อนไขและข้อกําหนดทีร! ะบุในคําเสนอซือ" หลักทรัพย์ และ จะไม่ทาํ การเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ
ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื!อนไขและข้อกําหนดทีร! ะบุในคําเสนอซื"อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงทีจ! ะปฏิบตั ติ ามเงื!อนไขและข้อกําหนดตามคําเสนอซื"อหลักทรัพย์ทกุ ประการ
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด เป็นผูร้ บั มอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดทีก! ล่ าวข้างล่างนี" รวมทังการรั
"
บชําระราคาค่าขายหุน้
สามัญดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการอื!นใดทีเ! กีย! วข้องกับการขายและการรับชําระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า
q กรณีสง่ มอบเป็น “ใบหุน้ ”
q กรณีโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จํานวนหุ้น
ใบหุ้นเลขที"
โอนจากบริ ษทั สมาชิ กศูนย์รบั ฝากหมายเลข
ชื"อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน
เลขที"โอน
วันที"โอน

รวม
กรณีมลู ค่าในการทําธุรกรรม ตัง" แต่ 100,000 บาทขึน" ไป โปรดระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ!ี ท้จริง £ เพือ! ผูท้ าํ ธุรกรรมหรือตนเอง £ เพือ! บุคคลอื!น (โปรดระบุ)........................................................................
*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี! ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแ! ท้จริง หรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล! ูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อํานาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ มี! กี ารตก
ลง
กันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพือ! ทราบข้อเท็จจริงเกีย! วกับลูกค้าทีเ! กีย! วข้อง

การรับเงิ นค่าขายหลักทรัพย์:
q โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร £ 1.BAY £ 2.BBL £ 3.KBANK £ 4.KTB £ 5.SCB £ 6.TBANK £ 7.TMB £ 8.UOB
สาขา.......……………………………………….......................................ประเภทบัญชี…..................……………….......……………......………เลขทีบ! ญ
ั ชี ………………………………...……………….......…
(ต้องเป็นชื!อเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวทีร! บั รองสําเนาถูกต้อง)
q รับเช็ค £ ด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื!นมารับแทน ทีบ! ริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด £ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ! ยู่ (ทีต! ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
พร้อมกันนี"ได้แนบเอกสารเพือ! เป็นหลักฐานประกอบการดําเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุน้ สามัญทีส! ลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด เพื"อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที"บญ
ั ชี 248-000000013-3 สําหรับผู้ถือหลักทรัพย์สญ
ั ชาติ ไทย และ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES
CO.,LTD FOR TENDER OFFER” เลขที"บญ
ั ชี 248-000000013-3 สําหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที"ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ ม!ี ชี !อื ในหลักทรัพย์ และ/หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนของบริษทั (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุน้ สามัญทังหมดที
"
แ! สดงเจตนาขายนี"ปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทังสิ
" น"
ลงชื!อ……………………………………….…..........................………ผูร้ บั มอบอํานาจ
(….................…………………………..……………….………….)

ลงชื!อ…………………………………….………….....................………………ผูแ้ สดงเจตนาขาย
( ....................………………………………….………………………….. )

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รบั ฝาก และแบบตอบรับคําเสนอซื!อ
วันที! …………………………………………….
เลขทีแ! บบตอบรับ …………..............…………………………….…….
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด ได้รบั แบบตอบรับคําเสนอซือ" หลักทรัพย์บริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน
q ใบหุน้ สามัญ จํานวนรวมทังสิ
" น" ..................................................หุน้ q หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จาํ นวนรวมทังสิ
" น" ………………………………………………….หุน้
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อื!นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยผูแ้ สดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย q โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร £ 1.BAY £ 2.BBL £ 3.KBANK £ 4.KTB £ 5.SCB £ 6.TBANK £ 7.TMB £ 8.UOB
สาขา ………………………………...…………......................................ประเภทบัญชี…..................………………………………..…… เลขทีบ! ญ
ั ชี …………………...........................................………………..
q รับเช็ค £ ด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื!นมารับแทน ทีบ! ริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด £ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ! ยู่ (ทีต! ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ผูร้ บั …………………………………………………………..………
(………………………………………………………………… )

หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที! …………………………………..…
วันที! ……….………….……………………
โดยหนังสือฉบับนี" ข้าพเจ้า ……………………….……......…..............................………… อายุ …………….. ปี สัญชาติ
…………………. . . . . . . . . . . . . . . ที! อ ยู่ ( ที! ติ ด ต่ อ ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ด้ ) . . . . . . ……………………………….. . . . . . . …………………
……………...….............................................……...…............................. รหัสไปรษณีย.์ ...........………………..…………ถือหุน้
สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวน………………………..………หุน้
ขอมอบอํานาจให้…………………………………………………………….อายุ……........…ปี สัญชาติ .……………………….............
ทีอ! ยูเ่ ลขที! (ทีต! ดิ ต่อทางไปรษณียไ์ ด้) ……………………….…………………………….………………………………………………...
…………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ …..............................…… เป็ นผูร้ บั มอบ
อํานาจของข้าพเจ้าในการ
q
ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)
q
รับเช็คชําระราคาค่าขายหุน้ สามัญ (ในกรณีทเ!ี ลือกรับชําระราคาค่าขายหุน้ สามัญเป็ นเช็ค) ดังกล่าว
โดยดําเนินการผ่านบริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด ตลอดจนการกระทําใด ๆ ทีเ! กีย! วข้องกับการนี"แทนข้าพเจ้า จน
เสร็จสิน"
กิจการใดที!ผู้รบั มอบอํานาจได้กระทําการภายในขอบอํานาจดังกล่าว ให้ถอื เสมือนหนึ!งว่าข้าพเจ้าผูม้ อบอํานาจได้กระทํ า
ด้วยตนเองทุกประการ
ลงชื!อ ……………………………........……………………. ผูม้ อบอํานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื!อ ……………………………........……………………. ผูร้ บั มอบอํานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื!อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
ลงชื!อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี" ซึง! รับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอํานาจนี"
1) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ
3) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีทผ!ี แู้ สดงเจตนาขายมอบอํานาจให้บุคคลอื!น ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญ และติดอากร
แสตมป์ 10 บาท ในกรณีทผ!ี แู้ สดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื!นรับเช็คแทน ทัง" นี" หากเป็ นการมอบอํานาจทัง" 2 กรณี ให้ตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท

Attachment 4 (2)
Tender Offer Acceptance Form for NVDR (to sell NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited)
Date..........................................................................
Acceptance Form No. .....……………………............…….
To:
Mrs. Wattana Somwattana and Mr. Sornsak Somwattana (the “Offeror”) and Krungthai Zmico Securities Company Limited (“Tender Offer Agent”)
I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………………………………………………………….……………………..............................................................Nationality...........................................................................
Contract Address (that can be reached via mail)……………………………………………………Soi.…………………….…..………..…....Road………………………….............…………….…………….....….
Tambon/Sub-district………………………………………..……Amphoe/District…………………………………………….…….Province………………………………..……Postal Code…………………...………
Country……….…………………………….…….Contact Telephone…….………………………..……………. Email address ………………………………………………….………............................................
Please specific type of seller
q Thai Individual q Foreign Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No./ Alien Card/Passport No ………….............…..............................................................……
q Thai Juristic Person q Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand q Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand
Company Registration No..............………....……………………………………………………………………..…………………
Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on
Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Owner, Business Type : £ Jewelry / Gold Trading
£ Antique Trading £ Domestic / International Money Transfer £ Casino / Gambling £ Money Exchange Agency £ Entertainment Business £ Armament £ Recruitment Agency
£ Travel or Tour Agency £ Other (Specify).………………………………. Office Address (Please specify name and address)………………………………………………………..……………………..…
Date of Birth (Date of registration as a juristic person)…………………………In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship)……...……………….……………………………
Address in Thailand………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Source of income from £ Thailand £ Other (Please specify the country) …………………………………………………….
Source of fund (Can select more than one option): Individual Person: £Savings £Self Employment £Salary £Investment Income / Inheritance £Other (please specify)……….……..…………
Juristic Person: £ Income from business £ Other (please specify)………………………….…………………………………………Tax Payer ID…………………………………………………………….
Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the of Nirvana Daii Public Company Limited.
I/We hereby accept to sell …………………............................... (………..............…………………………………..……..) NVDRs representing ordinary shares of Nirvana Daii Public Company Limited
at the price of 2.52 (Two point Five Two Baht) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of
the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 2.513259 (Two point Five One Three Two Five Nine Baht) per share, a total value of Baht…………….…………………………
(………………………………………………………………………….) I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the
cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document. I/We hereby appoint Krungthai Zmico Securities Company Limited as my/our proxy to sell, transfer,
deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer
Transfer Scripless NVDRs
Transfer Date
TSD Participant No.
Transfer Slip No. TSD
No. of NVDRs

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

Payment Option:
q Transfer payment to account at £ 1.BAY £ 2.BBL £ 3.KBANK £ 4.KTB £ 5.SCB £ 6.TBANK £ 7.TMB £ 8.UOB
Branch …………………………..............……..…Type of Account …………….…….......…………………Account No.……………………......…….………………….... (The account name must be the
same as the Offeree’s name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)
q Collecting the cheque £ in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited £ via registered post to the contact address
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO.,LTD. FOR TENDER OFFER” account no. 248-000000013-3, together with a certified copy of
the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs
offered for sale are free from any encumbrance.
Signed………………………………………….....................………Proxy
(….................……………………………………………….)

Signed……………………………………….....................………………Offeree
( ....................…………………………………………………….. )

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt
Date …………………………………………
Acceptance Form No......……………………….…….…….
Krungthai Zmico Securities Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Nirvana Daii Public Company Limited and the Transfer of
Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling……………………………units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company)……………………………………………………………...…………
the Offeree will receive payment by:
q Transfer payment to account at £ 1.BAY £ 2.BBL £ 3.KBANK £ 4.KTB £ 5.SCB £ 6.TBANK £ 7.TMB £ 8.UOB
Branch ………………………………………………….……….Type of Account …………….……………………………..…………………Account No.……………….……………………….………………
q Collecting the cheque £ in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited £ via registered post to the contact address
Signed………………….………………………………….. Recipient
(…………………………………….………………..)
(For more information please contact Khun Anothai Saringkarnkulkit or Khun Krich Karnjanapolchai , Operation Services Department, Krungthai Zmico Securities Company Limited 15th Floor, Liberty
Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 0-2695-5043 or 0-2695-5049)

Power of Attorney

Duty Stamp

Made at …………………….…………
Date……………………………..……..
By this Power of Attorney, I/We……………………………………….…………...…….…..…..Age……..…..….…years
Nationality………......…..……… Address (can be reached by mail) ………….……………...………………………………………
…………………………………...…………………………… Postal Code ……….…………… Country ……………………………
hold(s) ……………………………………….NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited hereby authorize
Mr./Mrs./Ms.………………...……………………………….………..Age…..…….…years……Nationality……………………………
Address(can be reached by mail)………………………..………………………………...........................……………………………
Postal Code…………..…………Country…………….…………………. to act as my/our proxy
q
to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited
q
to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all such other
matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.
Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the
date herein above written.

Signature ……………………………........……………………. Grantor
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Proxy
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Witness
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Witness
( ……………………………........……………………. )
Remarks (please attach the following documents)
· Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) – 4) of section
4, in Attachment 4 (1), where applicable.
· Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company
Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB
30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

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

( ) Mr.Imanishi….....................

( ) Mrs.Chrisana(RB)__________

( ) Mr.Yokoyama__________

( ) Mr. Somchai (IIBD)_

( ) Mr. Natthapon (IT) ________

( ) Ms. Rungthip (CD)_____

( ) Ms. Nubthong (Legal) _______

( ) Mr. Somchai W. (YTFA) ____

( ) Mrs. Krittika (RD2) _____

( ) Ms. Kridsana (FIN)______

SECURITIES BROKERAGE

SECURITIES BROKERAGE

__
( ) Ms. Napalai (CAO) _______

OPERATION

OTHERS

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

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

( ) Mrs. Amorn (OPD) ___

( ) Ms. Sirintra (IAD)_____

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

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

( ) Ms. Tharanart (SBL) _____

( ) Mrs. Chonkanok (WMD) ___

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

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

( ) Mr. Canakas (IRIS)______

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

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

( ) Mrs. Ploenjai (IRIS) _____

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

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

( ) Ms. Koraphat (IRIS) ___

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

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

( ) Ms. Nuchjarin (IRIS) ___

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

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

( ) Ms. Busarin (Admin) ___

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

( ) Ms. Nisa (DID) ______________

( ) Ms. Veenita C. (Direct) ____

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

( ) Mrs. Vasana (FoID )___________

( ) Ms. Ampika (Treasury) _____

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

( ) Mr. Joseph (FoID )___________

( ) Ms. Patcharee (RMD) _____

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

( ) Mr. Punnaphon (RMD)_____

TENDER OFFER

บริษัท เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) “ NVD”

ผู้ทำคำเสนอซือ้

1. นางวัฒนา สมวัฒนา
2. นายศรศักด์ิ สมวัฒนา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ( เลขที่บญ
ั ชี 248-000000013-3 )

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

หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จานวน 380,659,951 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 27.57)
ราคา 2.52 บาท ราคาสุทธิ 2.513259 บาท/หุ้น
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2564 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ขายจะได้ รับเงินในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
BAY,BBL,SCB,KBANK,KTB,TBANK,TMB,UOB หรื อรับเป็ นเช็ค

NVD-R ต้ องยื่นแบบตอบรับฯ พร้ อมเอกสารล่วงหน้ าภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2564
แผนกำรดำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ

เอกสำรที่ลูกค้ ำจะต้ องลงนำม หำกมีควำมประสงค์ จะเสนอขำย มีดังนี ้
วิธีกำรชำระรำคำ

บุคคลธรรมดำ

นิติบคุ คล

1. รับโอนเงินเข้าบัญชี
อัตโนมัติ

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คาสัง่ โอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บญ
ั ชีเป็ น 248-000000013-3 )
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่ระบุชื่อบัญชี
และเลขที่บญ
ั ชี หรือ สาเนา Statement
บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. หนังสือมอบอานาจ ติดอากร 10 บาท

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท *** (คียค์ าสัง่ โอนฯ ในระบบ
CRM ระบุเลขที่บญ
ั ชีเป็ น 248-000000013-3 )
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราฯ
1ฉบับ
4. สาเนาบัตรผู้มีอานาจลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่ระบุชื่อบัญชี
และเลขที่บญ
ั ชี หรือ สาเนา Statement
บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. หนังสือมอบอานาจ ติดอากร 10 บาท

2. รับเป็ นเช็ค ด้ วยตนเอง

1. คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. หนังสือมอบอานาจ ติดอากร 10 บาท

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
4. สาเนาบัตรผู้มีอานาจลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง

1. คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาบัตรประชาชน 2 ใบ รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. หนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ เพื่อยืน่ แบบฯและรับเช็คค่าขายฯ
พร้ อมปิ ดอากรฯ ฉบับละ 30 บาท

1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล 1ฉบับ
4. สาเนาบัตรผู้มีอานาจลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. หนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้ อมปิ ดอากรฯ
ฉบับละ 30 บาท
1 คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
4. สาเนาบัตรผู้มีอานาจลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ อง

- มอบอานาจ
CNS รับเช็คแทน

3.
รับเช็คค่าขายหุ้นทางไ
ปรษณีย์ลงทะเบียน

1. คาสัง่ โอนหุ้น + 50 บาท
2. แบบตอบรับคาเสนอซื ้อฯ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. หนังสือมอบอานาจ ติดอากร 10 บาท

5. หนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้ อมปิ ดอากรฯ
ฉบับละ 10 บาท

คำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)
โดย

นำงวัฒนำ สมวัฒนำ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
(ผู้ทำคำเสนอซื ้อ)

ผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อและตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

สำรบัญ

ส่ วนที่ 1

สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่ วนที่ 2

รำยละเอียดของผู้ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4

ส่ วนที่ 5

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1

1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 1

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรียมคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 2

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 2

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
กรรมกำรของกิจกำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 3

5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1

2. แผนกำรดำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 7

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 1

2. วิธีกำรรับซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7

3. วิธีชำระรำคำ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 9

5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 10

6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 13

7. กำรกำหนดรำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 14

8. กำรได้ ห้ นุ ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 14

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 5 หน้ ำ 1

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ
1

หนังสือรับรองแหล่ งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซือ้

2

วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ ม

3

4

(1)

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

(2)

แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

(3)

แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

(4)

แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ทนี่ ำมำเสนอขำย

(5)

หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

วิธียกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ ม
(1)

ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

(2)

แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

(3)

หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

วิธีตอบรับคำเสนอซือ้ และแบบฟอร์ มสำหรับ NVDR
(1)

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

(2)

แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

(3)

แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ทนี่ ำมำเสนอขำยสำหรับ NVDR

(4)

หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

5

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด

6

หนังสือแสดงเจตจำนงไม่ ตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

แบบ 247-4

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

คำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)
(ข้ อเสนอที่ระบุไว้ ในคำเสนอซือ้ นี ้ เป็ นรำคำเสนอซือ้ และระยะเวลำรั บซือ้ สุดท้ ำยที่จะไม่ แก้ ไขอีก
เว้ นแต่ เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
เรี ยน

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

ข้ ำพเจ้ ำ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และ นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ขอเสนอซื ้อหลักทรั พย์
ทังหมดของ
้
บริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน) (“NVD” หรื อ “กิจกำร”) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้ (“คำเสนอซือ้ ”)
ส่ วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วันที่ย่ นื คำเสนอซือ้
วันที่ 18 มกรำคม 2564
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซือ้
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ (รวมเรี ยกว่ำ “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”)
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ ” หรื อ “ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ”)
4. วัตถุประสงค์ ในกำรทำคำเสนอซือ้
เนื่องจำกเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 กลุ่ม ผู้ถือหุ้น 8 รำย (ซึ่งรวมถึง ผู้ทำคำเสนอซือ้ ) และบริ ษัท สิงห์ เอสเตท
จ ำกัด (มหำชน) (“S”) ซึ่ ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องกิ จ กำร ได้ ล งนำมในบัน ทึก ควำมเข้ ำ ใจ (Memorandum of
Understanding) (“MOU”) เพื่อศึกษำรำยละเอียดและควำมเป็ นไปได้ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นที่ทงสองฝ่
ั้
ำยถืออยู่ใน
กิจกำร และได้ ข้อสรุ ปในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 ว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อจะเป็ นผู้ซื ้อหุ้นสำมัญของกิจกำรจำก S
จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ใน
รำคำหุ้นละ 2.52 บำท หรื อคิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 1,793,875,406.40 บำท
ต่อมำในวันที่ 6 มกรำคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำรจำก S จำนวน 711,855,320 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร (กล่ำวคือ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ
ได้ มำซึง่ หุ้นสำมัญจำนวน 427,639,201 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
ของกิจกำร และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญจำนวน 284,216,119 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.59 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร) ส่งผลให้ ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ คือ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ซึ่งเป็ นกลุม่ บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ หรื อกระทำกำรร่ วมกันเพื่อกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์ตำม
กฎหมำยหลักทรัพย์ (parties acting in concert) เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อตกลงกระทำกำรร่วมกันในกำรซื ้อหุ้น
สำมัญของกิจกำรจำก S อันถือเป็ นกำรกระทำกำรอันมีลกั ษณะควำมสัมพันธ์ ห รื อพฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะเป็ น
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

กำรท ำกำรร่ ว มกัน ตำมข้ อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่ อ งก ำหนดลัก ษณะ
ควำมสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะกำรร่ วมกันกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบตั ิตำมมำตรำ 246 และมำตรำ
247 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (“บุ คคลตำมมำตรำ 258”) ของผู้ทำคำเสนอซือ้ มีกำรถื อหุ้นสำมัญในกิจกำร
เพิ่มขึ ้นจำกจำนวน 215,317,543 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.60 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร เป็ นจำนวน
927,172,863 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.16 ซึ่งมำกกว่ำร้ อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ด้ วยเหตุนี ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจึงมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร (Mandatory Tender Offer)
จำกผู้ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 12/2554”)
5. ประเภทหลักทรัพย์ ท่ ีเสนอซือ้
5.1 หุ้นสำมัญของกิจกำร
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ กิจกำรมีห้ นุ สำมัญที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
1,380,599,978 หุ้น (หนึ่งพัน
สำมร้ อยแปดสิบล้ ำนห้ ำแสนเก้ ำหมื่นเก้ ำพันเก้ ำร้ อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท โดย ณ
วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อถือหุ้นในกิจกำร จำนวน 923,524,848 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.89 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ดังนัน้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ
หุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร จำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.11 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 33.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร
อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ ผู้ถือหุ้นจำนวน 7 รำย ได้ แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ครัง้ นี ้ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ ขำยหุ้นของกิจกำร”) รวม
จำนวน 76,415,179 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 5.53 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร โดยได้ ลงนำมในหนังสือแสดงควำม
จำนงที่จะไม่ขำยหุ้นในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6
นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นมำตรกำรสำรองและเป็ นกำรรับประกันเพิ่มเติมต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อ ผู้ถือหุ้นทัง้ 7 รำย
ดังกล่ำวได้ ดำเนินกำรโอนหุ้นของกิจกำรตำมรำยละเอียดในหนังสือแสดงควำมจำนงข้ ำงต้ น มำยังบัญชีซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ที่เปิ ดกับตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ รวมถึง ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงกับตัวแทนในกำร
รับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อระงับกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของกิจกำร โดยตกลงยินยอมให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์ ทำกำรระงับกำรทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นของกิจ กำรทังหมด
้
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรขำย โอน ถอน
หรื อจำหน่ำยด้ วยวิธีกำรใด ๆ ในระหว่ำงที่มีกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นของกิจกำรโดยผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ดังนัน้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร (ไม่นบั
รวมหุ้นสำมัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ จำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือ หุ้น ที่
แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำร รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) เป็ นจำนวน 380,659,951 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 27.57
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
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ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ จะทำคำเสนอซื ้อร่ วมกัน โดย
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ จะเป็ นผู้รับซื ้อหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยทังหมดจำกกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
ตำรำงสรุปหุ้นสำมัญที่ทำคำเสนอซื ้อ
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ

1. ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
2. กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของ

กิจกำร
3. หุ้นสำมัญที่ทำคำเสนอซื ้อ

รวมหุ้นสำมัญของกิจกำร

(หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ ำยได้
แล้ วทัง้ หมดของ
กิจกำร

สิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของ
กิจกำร

923,524,848

66.89

66.89

76,415,179

5.53

5.53

380,659,951
1,380,599,978

27.57
100.00

27.57
100.00

จำนวนหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น

5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ กิจกำรมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อให้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน 2 รุ่ น
คือ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1” หรื อ “NVD-W1”) จำนวน 276,119,950 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภำพของกิจกำร และ (2) ใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด(มหำชน) ที่ออกและเสนอขำยให้ แก่กรรมกำรและ
พนักงำนของกิจกำรและ/หรื อ บริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 1 (“ESOP-W1”) จำนวน 25,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็ นร้ อย
ละ 100.00 ของจำนวน ESOP-W1 ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภำพของกิจกำร
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ 2 รุ่ น คือ NVD-W1 และ ESOP-W1 ซึ่งเท่ำกับ
7.86 บำทต่อหุ้น และ 6.3841 บำทต่อหุ้น ตำมลำดับ สูงกว่ำรำคำเสนอซื ้อที่ 2.52 บำทต่อหุ้น รวมทังผู
้ ้ ทำคำ
เสนอซื ้อไม่ได้ มีกำรได้ มำซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีค่ำตอบแทน ในช่วงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำ
เสนอซื ้อนี ้ จึงเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมนัยของข้ อ 7(2)(ก) ของประกำศ ทจ. 12/2554 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจึงไม่มีหน้ ำที่
ต้ องทำคำเสนอซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 และ ESOP-W1
6. รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 2.52 บำท (สองบำทห้ ำสิบสองสตำงค์) (“รำคำเสนอซือ้ ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื ้อ
(“ผู้แสดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ในอัตรำร้ อยละ 0.25 ของรำคำเสนอ
ซื ้อ และภำษี มลู ค่ำเพิ่มในอัตรำร้ อยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น ดังนัน้ รำคำสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยจะได้ รับเท่ำกับหุ้นละ 2.513259 บำท (สองจุดห้ ำหนึง่ สำมสองห้ ำเก้ ำบำท) ซึง่ รำคำดังกล่ำว
(  ) เป็ นรำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
(

)

ไม่ใช่รำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำเสนอซื ้อได้
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ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่มิได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทย และ (1) มีถิ่นฐำนอยู่
ในประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับ ประเทศไทย หรื อ (2) มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญำตำม
อนุสญ
ั ญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนนันมิ
้ ได้ มีข้อยกเว้ น หรื อลดหย่อนในเรื่ องกำรหักภำษี
ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้นที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะมีหน้ ำที่หกั ภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 15 ของผลกำไรจำกกำรขำย
หลักทรั พย์ (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้ และต้ นทุนที่ แท้ จริ ง ของผู้แสดงเจตนำขำยที่ได้ จ่ำย ไปเพื่ อ ซื อ้
หลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย)
ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้ องแจ้ งต้ นทุนในกำรซื อ้ หลักทรัพย์ดงั กล่ำว พร้ อมนำส่งหลักฐำนแสดงรำคำ
ต้ นทุนให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ (ดูรำยละเอียดในข้ อ 1.2.4 ของเอกสำรส่วนที่ 4 และตำมเอกสำรแนบ 2
(4) สำหรับหุ้นสำมัญหรื อเอกสำรแนบ 4 (3) สำหรับ NVDR ของหุ้นสำมัญ) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ ระบุรำคำ
ต้ นทุนดังกล่ำวหรื อมิได้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนมำพร้ อมกับใบยืนยันรำคำต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอ
ขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคิดคำนวณภำษี จำกจำนวนเงินค่ำขำยหุ้นสำมัญทัง้
จำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับ
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ ำที่หั กภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 3 ของ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย ให้ แก่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ด้วย
7. ระยะเวลำรับซือ้
ระยะเวลำรั บ ซื อ้ รวมทัง้ สิ น้ 25 วัน ท ำกำร เริ่ ม ตัง้ แต่วัน ที่ 19 มกรำคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 23 กุ ม ภำพัน ธ์ 2564
(“ระยะเวลำรั บซือ้ ”) ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้น
ที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื ้อจะต้ องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์พร้ อมกับเอกสำรประกอบกำรขำย
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 2 สำหรับหุ้นสำมัญ หรื อเอกสำรแนบ 4 สำหรับ NVDR ของ
หุ้นสำมัญ) โดยระยะเวลำดังกล่ำวเป็ น
() ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซื ้ออีก (Final Period) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ ง ตำมข้ อ
8
( ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื ้อได้
ทัง้ นี ้ หำกมี ก ำรประกำศวัน หยุดรำชกำรเพิ่ มเติมในช่ วงระยะเวลำรั บ ซือ้ ดังกล่ำว ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จะขยำย
ระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ ระยะเวลำรับซื ้อหลัก ทรัพย์ครบ 25 วันทำกำร เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ ทจ.
12/2554
8. เงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
( ) ไม่มีเงื่อนไข
() มีเงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงคำเสนอซื ้อ ดังนี ้
() ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจลดรำคำเสนอซื ้อหรื อขยำยระยะเวลำรับซื ้อ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่อฐำนะ
หรื อทรัพย์สนิ ของกิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ
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() ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจแก้ ไขข้ อเสนอหรื อขยำยระยะเวลำรับซื ้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หำกมี
บุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ
9. เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจยกเลิกคำเสนอซื ้อได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1 มี เ หตุก ำรณ์ หรื อ กำรกระท ำใด ๆ เกิ ด ขึ น้ ภำยหลัง จำกผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ยื่ น ค ำเสนอซื อ้ ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ
อันเป็ นเหตุหรื ออำจเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อฐำนะหรื อทรั พย์สินของกิจกำร โดยที่
เหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกระทำของผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อกำรกระทำที่ผ้ ทู ำคำเสนอ
ซื ้อต้ องรับผิดชอบ หรื อ
9.2 กิ จ กำรกระทำกำรใดๆ ภำยหลังจำกผู้ท ำคำเสนอซือ้ ยื่น คำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.และยังไม่พ้น
ระยะเวลำรับซื ้ออันเป็ นผลให้ มลู ค่ำหลักทรัพย์ของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อ
9.3 กิจกำรกระทำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซื ้อตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.
14/2554 เรื่ อง กำรกระทำหรื องดเว้ นกำรกระทำกำรในประกำรที่นำ่ จะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ของกิจกำร (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
10. ระยะเวลำรับซือ้ ที่ผ้ ถู อื หลักทรัพย์ สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผู้แ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิก กำรแสดงเจตนำขำยหลัก ทรั พ ย์ ได้ ณ ที่ ท ำกำรของตัวแทนในกำรรั บซือ้
หลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 (รวม 20 วันทำกำร) ทุกวันทำกำรของ
ตัวแทนในกำรรั บซื ้อหลักทรั พย์ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องปฏิบัติตำม
ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3 (1) )
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซื ้อที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยดังกล่ำว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะขยำยระยะเวลำรับซื ้อที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยออกไป เพื่อให้ ระยะเวลำดังกล่ำวครบ 20 วันทำกำร เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ ทจ. 12/2554
11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้ กรณีมีผ้ แู สดงเจตนำขำยมำกกว่ ำหรือน้ อยกว่ ำจำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซือ้ หุ้นบำงส่ วนตำมหมวด 5 ของประกำศ ทจ. 12/2554)
-ไม่บงั คับใช้ กบั กรณีนี ้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร12. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของกิ
้
จกำร แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่ถืออยู่ในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะต้ องทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของกิ
้
จกำรจำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.11 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 33.11 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 2.52 บำท ดังนัน้ เงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สำหรับกำร
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจะเท่
ั้
ำกับ 1,151,829,327.60 บำท

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)
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อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำรได้ แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซื ้อในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น ตำมรำยละเอียดที่แสดงไว้ ในเอกสำร
แนบ 6 ดังนัน้ จำนวนหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร (ไม่นบั รวมหุ้นสำมัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื ้อ จำนวน
923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อในกำรทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ เท่ำกับ 380,659,951 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 27.57 ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 2.52 บำท คิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 959,263,076.52 บำท
(เก้ ำร้ อยห้ ำสิบเก้ ำล้ ำนสองแสนหกหมื่นสำมพันเจ็ดสิบหกบำทห้ ำสิบสองสตำงค์)
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระค่ำหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยที่ตอบรับคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะ
ใช้ ในกำรทำคำเสนอซื ้อครั ง้ นี จ้ ะมำจำกวงเงินสินเชื่ อจำก Asia Credit Opportunities III (Mauritius) Limited
(“ACO III”) ซึ่ ง รั บ รองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่ อ งกง ในฐำนะผู้ ป ระสำนงำนสิ น เชื่ อ
(Facility Agent) ในวงเงินเท่ำกับ 35,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อประมำณ 964,000,000 บำท (เก้ ำร้ อยหกสิบ
สี่ล้ำนบำท) (อ้ ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อ 27.54 บำท) ซึ่งเพียงพอเพื่อใช้ ในกำรชำระมูลค่ำ
ของกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั้
จกำร และเพียงพอที่จะรองรับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลำร์ สหรั ฐ ฯ ต่อ เงิ น บำท จำกกำรเคลื่อ นไหวของอัต รำแลกเปลี่ย นในช่ว ง 1 ปี ที่ ผ่ำ นมำ (อ้ ำ งอิ ง อัตรำ
แลกเปลีย่ นเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ กับเงินบำท จำก S&P Capital IQ ช่วงวันที่ 8 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกรำคม
2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง 29.80 – 33.05 บำท) โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรเบิกใช้ สินเชื่อจนถึง
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 และมีกำหนดชำระคืนเงินกู้ภำยใน 24 เดือน นับจำกวันที่เบิกเงินครัง้ แรก โดย ส่วน
หนึ่งของแหล่งเงินทุนสำหรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว จะมำจำกเงินปั นผลของกิจกำรใน
อนำคต ทังนี
้ ้ วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อได้ รับจำก ACO III สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ ไม่มีเงื่อนไข
หรื อภำระหน้ ำที่ที่กำหนดในสัญญำสินเชื่อที่มีผลผูกพันกับกิจกำร
โดย ACO III ในฐำนะผู้ใ ห้ สิน เชื่ อ แก่ ผ้ ูท ำค ำเสนอซื อ้ เป็ นบริ ษั ท ในเครื อ ของ Ares SSG Secured Lending
Opportunities III, L.P. (“ASSLO”) ซึ่ ง ทั ง้ ACO III และ ASSLO เป็ นบริ ษั ท ในเครื อของ Ares SSG ซึ่ ง มี
สำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจหลักในด้ ำนกำรบริ หำรสินทรัพย์ลงทุนทำงเลือก (Alternative
Asset Management) โดยมุ่งเน้ นกำรลงทุนในสินเชื่อ (Credit) และกำรลงทุนในทรัพย์ สินที่อยู่ภำยใต้ สภำวะ
เงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์แล้ ว มีควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรชำระค่ำหุ้นจำกกำรทำ
คำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
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13. ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ:

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ฝ่ ำยและที่อยู:่

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรธุรกิจ ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้ติดต่อ:

คุณอโณทัย ศฤงคำรกุลกิจ หรื อ คุณกริ ช กำญจนพลชัย

โทรศัพท์:

0-2695-5043 หรื อ 0-2695-5049

14. วันชำระรำคำ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำค่ำหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยในวันทำกำรที่ 2 นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับ
ซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์และเอกสำรประกอบที่
ผู้แสดงเจตนำขำยนำมำยื่นมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และสมบูรณ์ และได้ มีกำรโอนหลักทรัพย์เสร็ จสิ ้นและมีผล
สมบูรณ์ หรื อในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรั บซื ้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์ตำม
รำคำสุทธิ ตำมข้ อ 6 ของส่วนที่ 1 ในวันทำกำรที่ 2 นับจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรั บซือ้ หลักทรั พย์ที่ขยำย
ออกไป (หำกมี)
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ส่ วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทาคาเสนอซือ้
1.1

ข้ อมูลทั่วไป
(1)

นางวัฒนา สมวัฒนา

ชื่อ

นำงวัฒนำ สมวัฒนำ

ที่อยู่

34 ซ.นำคนิวำส 37 แยก 2-3 ถนน นำคนิวำส แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว
กรุงเทพมหำนคร

หมำยเลขโทรศัพท์

ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

หมำยเลขโทรสำร

ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

หมำยเลขบัตรประชำชน

3 1006 02303 91 9

-

อาชีพ/ ประวัตกิ ารทางานโดยสังเขป
ปี
2557 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ง
กรรมกำร

ชื่อบริษัท
บริษัท สมวัฒนำ กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
กำรลงทุนด้ ำน
อสังหำริมทรัพย์

กรรมกำร

บริษัท สมวัฒนำ จำกัด

กำรลงทุนด้ ำน
อสังหำริมทรัพย์ และสถำนี
บริกำรน ้ำมัน

-

ประวัติการกระทาผิดทางอาญาซึ่งศาลได้ มีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ วในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

-

ข้ อพิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่ สนิ ้ สุดในคดีท่ อี าจมีผลกระทบด้ านลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ
ฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของผู้ทาคาเสนอซือ้ และคดีท่ อี าจมีผลกระทบ
อย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซือ้
-ไม่มี-

(2)

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ชื่อ

นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ

ที่อยู่

32 ซ.นำคนิวำส 37 แยก 2-3 ถนน นำคนิวำส แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว
กรุงเทพมหำนคร

หมำยเลขโทรศัพท์

ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
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หมำยเลขโทรสำร

ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

หมำยเลขบัตรประชำชน

3 1006 02303 93 5

-

อาชีพ/ ประวัตกิ ารทางานโดยสังเขป
ปี
2548 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท

กรรมกำร

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรพำณิชย์

Investment Banking

บริษัท เอเชีย รีคฟั เวอรี่ แมเนจเม้ นท์

บริษัทจัดกำรกองทุน

Manager

จำกัด

Special Asset

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
2546 - 2548

Marketing Manager for
Real Estate Lending

2543 - 2546

2542 - 2543

ธนำคำรพำณิชย์

Management

-

ประวัติการกระทาผิดทางอาญาซึ่งศาลได้ มีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ วในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

-

ข้ อพิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่ สนิ ้ สุดในคดีท่ อี าจมีผลกระทบด้ านลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ
ฐานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของผู้ทาคาเสนอซือ้ และคดีท่ อี าจมีผลกระทบ
อย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซือ้
-ไม่มี-

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้ และตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ :
ที่อยู่ :

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

02 695 5555

โทรสำร :

02 695 5173

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น - ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ :
ที่อยู่ :

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ ทเนอร์ จำกัด
540 อำคำรเมอร์ คิวรี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

โทรศัพท์ :

02 264 8000

โทรสำร

02 657 2222

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 2
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4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ทาคาเสนอซือ้ กับกิจการ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา/ ข้ อตกลง/ บันทึกความเข้ าใจ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ กระทาขึน้ ก่ อนการ
ยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ของกิ จการ อย่ างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ไม่ ว่าการทาสัญญา/ ข้ อตกลง/ บันทึกความเข้ าใจดังกล่ าว จะเป็ นการทาเพื่อซือ้
ขายหลักทรัพย์ ในคาเสนอซือ้ หรือไม่ ก็ตาม
บันทึกควำมเข้ ำใจ (Memorandum of Understanding) (“MOU”)
กลุม่ สมวัฒนำ และบริ ษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน) (“S”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจกำร ได้ ลงนำม
ในบันทึกควำมเข้ ำใจ MOU เพื่อศึกษำรำยละเอียดและควำมเป็ นไปได้ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นที่ทงสองฝ่
ั้
ำยถือ
อยูใ่ นกิจกำร โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

กลุม่ สมวัฒนำ ได้ แก่
1. นำงวัฒนำ สมวัฒนำ
2. นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
3. นำยอนุชำติ อังสุเมธำงกูร
4. นำยฐำนิศร คูสวุ รรณ
5. นำงสำวจิดำภำ แตรตุลกำร
6. นำยวิเชียร เจียกเจิม
7. นำงจุฑำมำศ สมวัฒนำ
8. นำงสำวกุลสิ รำ อังสุเมธำงกูร

วันที่ทำสัญญำ

และ
บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน) หรื อ (“S”)
7 ตุลำคม 2563

หลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้ อง

คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยเป็ นผู้ถือหุ้นของกิจกำร โดย กลุม่ สมวัฒนำ เป็ นผู้ถือหุ้นใน
กิ จกำร จำนวน 286,379,307 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของกิจกำร และ S เป็ นผู้ถือหุ้นในกิจกำร จำนวน
711,855,320 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร
ชื่อที่ปรึกษำในกำร บริ ษัท ดี เอ็น 36 จำกัด (ในฐำนะที่ปรึ กษำกฎหมำยของกลุ่มสมวัฒนำ) และ
ทำบันทึกควำม
บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (ในฐำนะที่ปรึกษำกฎหมำยของ S)
เข้ ำใจ
เงื่อนไขและ
1. กำรศึกษำข้ อมูล และกำรประเมินมูลค่ำบริ ษัท (Due Diligence & Valuation)
ระยะเวลำที่มีผล
1.1. คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยตกลงที่จะร่ วมกันกำหนดเงื่ อนไขที่เหมำะสมใน
บังคับของบันทึก
กำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นที่ทงสองฝ่
ั้
ำยถืออยู่ในกิจกำร ซึ่ง
ควำมเข้ ำใจ และ
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 3
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เงื่อนไขดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รำคำซื ้อขำยหุ้น โดยจะต้ อง
ปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตำม กฎหมำย กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ของตลำด
หลักทรัพย์ ฯ และสำนักงำน กลต. ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยจะว่ำจ้ ำงที่
ปรึ ก ษำ ในกำรศึก ษำข้ อมูลของกิ จกำร รวมถึ ง บริ ษั ท ในเครื อ และ
บริ ษั ท ร่ ว มของกิ จ กำร รวมถึ ง ธุ ร กิ จ และโครงกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก) กำรศึ ก ษำข้ อ มูล ของกิ จ กำร (Due Diligence) ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ไม่
จ ำกั ด เพี ย ง กำรศึ ก ษำข้ อ มู ล ด้ ำ น กำรค้ ำ ภำษี กำรก่ อ สร้ ำง
สินทรัพย์ บัญชี กำรเงิน และกฎหมำย ของกิจกำร และ
(ข) กำรประเมินมูลค่ำกิจกำร โดยวิธีกำรของคูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำย ตำม
ควำมเหมำะสม
1.2. คู่สญ
ั ญำตกลงว่ำกำรศึกษำข้ อมูล (Due Diligence) ดังกล่ำวจะแล้ ว
เสร็ จภำยในวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 เว้ นแต่จะมีกำรตกลงกันเป็ น
อย่ำงอื่น
2. กำรทำธุรกรรม (Transaction)
2.1. ระยะเวลำในกำรเจรจำซื ้อขำยหุ้น (Negotiation period)
ตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยลงนำมใน MOU ฉบับนี ้ จนถึง วันที่ 16
พฤศจิกำยน 2563 (“ระยะเวลาในการเจรจาซือ้ ขายหุ้น”) คู่สญ
ั ญำ
ทังสองฝ่
้
ำยตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงดังนี ้
(ก) ร่ ว มกัน ศึก ษำ พูด คุย เจรจำ และก ำหนด วิ ธี ก ำร ขัน้ ตอนและ
โครงสร้ ำงในกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยหุ้นของกิจกำรในครัง้ นี ้
(ข) ร่ วมกันศึกษำโครงสร้ ำง และ/หรื อวิธีกำร ในกำรเข้ ำทำรำยกำรที่
จะสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นจำกกำรเข้ ำทำรำยกำร
ซื ้อขำยหุ้น เช่น ค่ำโอนที่ดิน ค่ำใช้ จ่ำยภำษี ตำ่ ง ๆ เป็ นต้ น
(ค) ร่ วมกันเจรจำหำข้ อสรุ ป และลงนำมในสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยหุ้น
2.2. กำรประมูลเพื่อเสนอซื ้อหุ้น NVD ของคูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำย (Bidding)
2.2.1. ขันตอนกำรประมู
้
ล
คู่ สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงร่ ว มกั น ว่ ำ ในกรณี ที่ คู่ สัญ ญำไม่
สำมำรถปฎิบัติตำมข้ อ 2.1 ข้ ำงต้ นได้ ภำยในระยะเวลำในกำร
เจรจำซื อ้ ขำยหุ้น คู่สัญ ญำตกลงที่ จ ะด ำเนิ น กำรตำมขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
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ก. คูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยจะต้ องยื่นเอกสำรดังต่อไปนี ้ให้ คสู่ ญ
ั ญำอีก
ฝ่ ำย ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
1) ซองจดหมำยระบุรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของคู่สญ
ั ญำอีก
ฝ่ ำย
2) หลักฐำนกำรโอนเงินสำหรับใช้ เป็ นเงินมัดจำกำรซื ้อขำยหุ้น
จำนวน 100,000,000 บำท
ข. ภำยหลังคูส่ ญ
ั ญำเปิ ดซองจดหมำยตำมข้ อ ก.
1) ในกรณี ที่ คู่ สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำย ยื่ น เอกสำรตำมข้ อ ก.
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เสนอรำคำซือ้ สูงกว่ำ (“ผู้ซือ้ ”) จะต้ องซื ้อ
หุ้นสำมัญของคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยตำมรำคำเสนอซื ้อหุ้นที่ระบุ
และคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เสนอรำคำต่ำกว่ำ (“ผู้ขาย”) จะต้ อง
ขำยหุ้นสำมัญให้ คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำย
2) ในกรณีที่มีเพียงคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งยื่นเอกสำรตำม
ข้ อ ก. คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่ยื่นเอกสำร จะต้ องซื ้อหุ้นสำมัญของ
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยตำมรำคำเสนอซื ้อหุ้นที่ระบุ และคู่สญ
ั ญำ
ฝ่ ำยที่ไม่ได้ ยื่นเอกสำร จะต้ องขำยหุ้นสำมัญให้ ค่สู ญ
ั ญำ
อีกฝ่ ำย
ค. ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญำได้ กำหนดวันที่กำรซื ้อขำยหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ (“วัน
ซือ้ ขายหุ้น”) เป็ นวันที่ดงั ต่อไปนี ้ แล้ วแต่เวลำใดจะถึงก่อน คือ
1) 18 ธันวำคม 2563 และ
2) ในกรณีที่เจ้ ำหนี ้ของกิจกำรยินยอมให้ กิจกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้นใหญ่ตำมรำยกำรซื ้อขำยหุ้นในครัง้ นี ้ก่อนวันที่ 18
ธันวำคม 2563 คู่สญ
ั ญำที่เสนอรำคำซื ้อหุ้นสำมัญสูงกว่ำ
สำมำรถแจ้ ง คู่สัญ ญำอี ก ฝ่ ำยได้ อย่ำงน้ อ ย 2 วัน ท ำกำร
ก่อนวันที่จะทำกำรซื ้อขำยหุ้น
ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญำสำมำรถตกลงที่จะกำหนดวันซื ้อขำยหุ้นเป็ นวัน
อื่นได้ ตำมแต่ที่คสู่ ญ
ั ญำจะตกลงร่วมกัน
2.2.2. ข้ อตกลงกำรประมูล
ก. ในกรณี ที่ คู่สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำม
ขั น้ ตอนกำรประมู ล ข้ ำงต้ นได้ นั น้ คู่ สั ญ ญำตกลงที่ จ ะ
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 5
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1) ในกรณี ที่ ผ้ ูข ำยไม่ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำมข้ อ ตกลงตำมข้ อ
2.2.1 ผู้ซื อ้ มี สิท ธิ ดำเนิ นกำรยึดเงิ น มัดจำกำรซือ้ ขำยหุ้น
ภำยใน 30 วั น หลั ง จำกวั น ซื อ้ ขำยหุ้ น และสำมำรถ
ดำเนินคดีกบั ผู้ขำยได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อให้ ผ้ ขู ำย
ดำเนินกำรขำยหุ้นสำมัญของผู้ขำยให้ ผ้ ซู ื ้อ และดำเนินกำร
ตำมหน้ ำที่ของผู้ขำยตำมข้ อ 2.2.2 (ข)
2) ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงตำมข้ อ 2.2.1
ผู้ขำยมีสิทธิดำเนินกำรยึดเงินมัดจำกำรซื ้อขำยหุ้นภำยใน
30 วัน หลังจำกวันซื ้อขำยหุ้น และสำมำรถดำเนินคดีกบั ผู้
ซื ้อได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อ ดำเนินกำรขำย
หุ้นของผู้ซื ้อให้ ผ้ ขู ำย และดำเนินกำรตำมหน้ ำที่ของผู้ซื ้อ
ตำมข้ อ 2.2.2 (ข)
ข. ผู้ขำยจะดำเนินกำรให้ กรรมกำรของกิจกำรที่แต่งตังโดยผู
้
้ ขำย
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของกิจกำร โดยให้ มีผลนับแต่
วันที่ซื ้อขำยหุ้น
2) นำส่งจดหมำยแสดงเจตจำนงที่จะสละสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ ที่บคุ คลดังกล่ำวจะได้ รับจำกกิจกำร

ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 คูส่ ญ
ั ญำได้ บรรลุข้อตกลงตำม MOU ว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อจะเป็ นผู้ซื ้อหุ้น
สำมัญของกิจกำรจำก S จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำหุ้นละ 2.52 บำท หรื อคิดเป็ นเงินจำนวนมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 1,793,875,406.40
บำท และในวันที่ 6 มกรำคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ทำกำรซื ้อหุ้นและได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน
711,855,320 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้น ที่ อ อกและจำหน่ำยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของกิ จกำร ตำม
ข้ อตกลงของ MOU ข้ ำงต้ นเสร็ จสิ ้นแล้ ว
4.2 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ หรื อผู้มีอานาจกระทาการผูกพัน
ผู้ทาคาเสนอซือ้ (กรณีผ้ ทู าคาเสนอซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ
(กรณีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ เป็ นนิติบุคคล)
4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ถื อหุ้น
สำมัญของกิจกำรรวมเป็ นจำนวน 927,172,863 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.16 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่
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ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 67.16 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ
- ไม่มี 4.3 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการ
ในผู้ทาคาเสนอซือ้ (กรณีผ้ ทู าคาเสนอซือ้ เป็ นนิติบุคคล)
- ไม่มี เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อเป็ นบุคคลธรรมดำ4.4 ความสัมพันธ์ อ่ ืน ๆ
4.4.1 การมีกรรมการและ/ หรือผู้บริหารร่ วมกัน
ปั จจุบนั นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของกิจกำร
ทังนี
้ ้ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรของกิจกำร
4.4.2 การทารายการระหว่ างกันของกิจการ กับผู้ทาคาเสนอซือ้
ผู้ทารายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เนอวำนำ ริเวอร์
จำกัด (บริษัทย่อยของ
กิจกำร) และ นำยศรศักดิ์ สม
วัฒนำ

นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ ดำรง
ตำแหน่งเป็ น กรรมกำร,
ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ของ
กิจกำร

ลักษณะของ
รายการ
นำยศรศักดิ์ สม
วัฒนำ จองซื ้อห้ อง
ชุดพักอำศัย
โครงกำรบันยันทรี
เรสซิเดนซ์ ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพ
จำนวน 2 ห้ องชุด
รวมเป็ นรำคำ
90,692,083 บำท
จำกบริษัทเนอวำ
นำ ริเวอร์ จำกัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63
รำยได้ จำกกำร
ขำยห้ องชุด:
90,692,083
บำท
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ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บริษัท เนอวำนำ ริเวอร์
จำกัด (บริษัทย่อยของ
กิจกำร) เข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวกับ นำยศร
ศักดิ์ สมวัฒนำ โดย
รำคำซื ้อขำยเป็ นไป
ตำมรำคำตลำดและ
เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ ำทัว่ ไป
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5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่ อการตัดสินใจของผู้ถอื หลักทรัพย์
5.1. หลักทรัพย์ ท่ ถี อื อยู่ก่อนทาคาเสนอซือ้ ของผู้ทาคาเสนอซือ้ (ณ วันที่ย่ นื คาเสนอซือ้ )
5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ

I. ผู้ทาคาเสนอซือ้
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ 1/
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาคา
เสนอซือ้
III. บุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคลตาม I และ II
นำงจุฑำมำศ สมวัฒนำ
(บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ)2/
INSIGHTS MIND INC.
(บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ)3/
IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทาให้
บุคคลตาม I ถึง III ได้ ห้ นุ
เพิ่มขึน้

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้นที่ กับสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของ
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของกิจการ
กิจการ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
-

560,080,515
363,444,333
-

40.57
26.33
-

40.57
26.33
-

หุ้นสำมัญ

3,111,810

0.23

0.23

หุ้นสำมัญ

536,205

0.04

0.04

-

-

-

-

รวม

927,172,863

67.16

67.16

หมำยเหตุ: 1/ นำงวัฒนำ สมวัฒนำ เป็ นมำรดำของนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
2/
คูส่ มรสของนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
3/
นิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้ อยละ 30 (นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
ถือหุ้นร้ อยละ 46.86 และ 24.97 ตำมลำดับ) และเป็ นนิตบิ คุ คลที่นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ มีอำนำจในกำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์

5.1.2. หลักทรัพย์ แปลงสภาพ
ชื่อ

I. ผู้ทาคาเสนอซือ้
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ 2/
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาคา
เสนอซือ้

ประเภท
หลักทรัพย์
แปลงสภาพ

NVD-W1
NVD-W1
ESOP-W1
-

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

จานวนหุ้นที่ได้ ร้ อยละเมื่อเทียบ
ภายหลังจากการ กับสิทธิออกเสียง
จานวนหน่ วย
ใช้ สิทธิแปลง
ทัง้ หมดของ
สภาพ
กิจการ1/
16,653,522
14,343,642
1,250,000
-

16,953,285
14,601,827
1,272,250
-

1.00
0.87
0.08
-
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ชื่อ

III. บุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคลตาม I และ II
นำงจุฑำมำศ สมวัฒนำ
(บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ)3/
INSIGHTS MIND INC.
(บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และ
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ)4/
IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทาให้
บุคคลตาม I ถึง III ได้
หลักทรัพย์ แปลงสภาพ
เพิ่มขึน้
รวม

ประเภท
หลักทรัพย์
แปลงสภาพ

แบบ 247-4
จานวนหุ้นที่ได้ ร้ อยละเมื่อเทียบ
ภายหลังจากการ กับสิทธิออกเสียง
จานวนหน่ วย
ใช้ สิทธิแปลง
ทัง้ หมดของ
สภาพ
กิจการ1/

NVD-W1

622,362

633,564

0.04

NVD-W1

107,241

109,171

0.01

-

-

-

-

NVD-W1
ESOP-W1
ทัง้ หมด

31,726,767
1,250,000
32,976,767

32,297,847
1,272,250
33,570,097

1.91
0.08
1.99

หมำยเหตุ: 1/ คำนวณภำยใต้ สมมติฐำนว่ำผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภำพ ทุกรำยมีกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพทังหมด
้
2/
์
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ เป็ นมำรดำของนำยศรศักดิ สมวัฒนำ
3/
คูส่ มรสของนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
4/
นิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้ อยละ 30 (นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
ถือหุ้นร้ อยละ 46.86 และ 24.97 ตำมลำดับ) และเป็ นนิตบิ คุ คลที่นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ มีอำนำจในกำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์

5.2

แหล่ งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซือ้ ใช้ ในการเข้ าซือ้ กิจการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของกิ
้
จกำร แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่ถืออยู่ในกำรทำคำเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะต้ องทำคำเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของกิ
้
จกำรจำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 33.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ
33.11 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 2.52 บำท ดังนัน้ เงินทุนที่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซื ้อจะต้ องใช้ สำหรับกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดจะเท่
ั้
ำกับ 1,151,829,327.60 บำท
อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำรได้ แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้ แก่
ผู้ทำคำเสนอซื ้อในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น ตำมรำยละเอียดที่
แสดงไว้ ในเอกสำรแนบ 6 ดังนัน้ จำนวนหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร (ไม่นบั รวมหุ้นสำมัญที่ถือ
โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อ จำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำย
หุ้นให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) สำหรับกำร
ทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ เท่ำกับ 380,659,951 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 27.57 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อ
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หุ้นละ 2.52 บำท คิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 959,263,076.52 บำท (เก้ ำร้ อยห้ ำสิบเก้ ำล้ ำนสองแสนหกหมื่นสำม
พันเจ็ดสิบหกบำทห้ ำสิบสองสตำงค์)
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระค่ำหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยที่ตอบรับคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่ง
เงิ น ทุน ที่ จ ะใช้ ในกำรท ำคำเสนอซือ้ ครั ง้ นี จ้ ะมำจำกวงเงิ น สิน เชื่ อ จำก Asia Credit Opportunities III
(Mauritius) Limited (“ACO III”) ซึ่งรับรองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่องกง ในฐำนะ
ผู้ป ระสำนงำนสิน เชื่ อ (Facility Agent) ในวงเงิ น เท่ำ กับ 35,000,000 ดอลลำร์ สหรั ฐ ฯ หรื อ ประมำณ
964,000,000 บำท (เก้ ำร้ อยหกสิบสี่ล้ำนบำท) (อ้ ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อ 27.54
บำท) ซึ่ง เพียงพอเพื่อใช้ ในกำรชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทงั ้ หมดของกิ จกำร และเพียง
พอที่จะรองรับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อเงินบำท จำกกำรเคลือ่ นไหวของ
อัตรำแลกเปลีย่ นในช่วง 1 ปี ที่ผำ่ นมำ (อ้ ำงอิงอัตรำแลกเปลีย่ นเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ กับเงินบำท จำก S&P
Capital IQ ช่วงวันที่ 8 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกรำคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง 29.80 – 33.05
บำท) โดยวงเงิ น สินเชื่อดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรเบิกใช้ สินเชื่อจนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 และมี
กำหนดชำระคืนเงินกู้ภำยใน 24 เดือน นับจำกวันที่เบิกเงินครัง้ แรก โดย ส่วนหนึง่ ของแหล่งเงินทุนสำหรับ
ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว จะมำจำกเงินปั นผลของกิจกำรในอนำคต ทังนี
้ ้ วงเงิน
สิ น เชื่ อ ที่ ผ้ ูท ำค ำเสนอซื อ้ ได้ รั บ จำก ACO III ส ำหรั บ กำรท ำค ำเสนอซื อ้ ในครั ง้ นี ้ ไม่ มี เ งื่ อ นไข หรื อ
ภำระหน้ ำที่ที่กำหนดในสัญญำสินเชื่อที่มีผลผูกพันกับกิจกำร
โดย ACO III ในฐำนะผู้ให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ Ares SSG Secured Lending
Opportunities III, L.P. (“ASSLO”) ซึ่งทัง้ ACO III และ ASSLO เป็ นบริ ษัทในเครื อของ Ares SSG ซึ่งมี
สำนัก งำนใหญ่ อ ยู่ที่ ป ระเทศฮ่องกง ประกอบธุ ร กิ จหลัก ในด้ ำนกำรบริ ห ำรสินทรั พ ย์ ลงทุน ทำงเลือก
(Alternative Asset Management) โดยมุ่งเน้ นกำรลงทุนในสินเชื่อ (Credit) และกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
อยูภ่ ำยใต้ สภำวะเงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำแหล่งเงินทุนของ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์แล้ ว มีควำมเห็นว่ำผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรชำระค่ำ
หุ้นจำกกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแผนกำรที่จะขำยหุ้น หรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ และหุ้นของ
กิจกำรที่จะรับซื ้อจำกกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ใ้ ห้ แก่ผ้ ลู งทุนรำยอื่นที่สนใจในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ เพื่อเสริ มสร้ ำงศักยภำพของกิจกำร ทัง้
ในด้ ำนฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจ และส่งเสริ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
กิจกำร
นอกจำกนี ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องพิจำรณำขำยหุ้นของกิจกำรบำงส่วนภำยหลังจำก
กำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ กิจกำรมีคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำย
กำรถื อหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์กำรดำรงสถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงกรณีที่ผ้ ูทำคำเสนอซื ้อมี
หน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้ หรื อ ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
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ทำกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นภำยใน และ/หรื อโครงสร้ ำงธุรกิจ โดยกำรโอนหุ้นให้ แก่บุคคลตำมมำตรำ
258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อบริ หำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน เป็ นต้ น
5.4 ข้ อมูลจาเป็ นอื่น
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดของกิจการ
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการ
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ :
ที่อยู่ :
หมำยเลขโทรศัพท์ :
หมำยเลขโทรสำร :
เลขที่จดทะเบียนบริ ษัท :

บริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)
123 อำคำรซันทำวเวอร์ ส เอ ชัน11
้ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
0 2105 6789
0 2105 6787
0107547000851

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 และงบการเงินของกิจการ)
บริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน) (“NVD” หรื อ “กิจการ”) เป็ นบริ ษัทมหำชนที่จดทะเบียนและ
จัดตังในประเทศไทย
้
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2537 และได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กรกฎำคม 2558 และย้ ำยเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ”) ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อฉบับนี ้ NVD มีทนุ จดทะเบียนจำนวน
1,681,719,973.00 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,681,719,973 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
และมีทนุ เรี ยกชำระแล้ วจำนวน 1,380,599,978.00 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,380,599,978 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย ได้ แก่ กำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำร
จัดจำหน่ำยทังในโครงกำรจั
้
ดสรร และนอกโครงกำรจัดสรร กำรพัฒนำโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย ได้ แก่ บ้ ำนเดี่ยว
ทำวน์โฮม โฮมออฟฟิ ศ และคอนโดมิเนียม นอกจำกนี ้ กิจกำรยังดำเนินธุรกิจรับจ้ ำงก่อสร้ ำงบ้ ำนให้ กบั ลูกค้ ำ
ทังในโครงกำรจั
้
ดสรรที่กิจกำรพัฒนำเอง ที่ดินของลูกค้ ำ และร่ วมพัฒนำโครงกำรกับเจ้ ำของที่ดิน (Turnkey
Solution) ประกอบกับ กำรขำยสินค้ ำประเภทวัสดุก่อสร้ ำงที่ทำงกิจกำรผลิตเองให้ กบั บุคคลภำยนอก ได้ แก่
รัว้ สำเร็ จรู ป เสำ-คำน-แผ่น คอนกรี ตสำเร็ จรู ป นอกจำกนี ้ กิจกำรยังได้ เริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ ำงและเปิ ดใช้
อำคำรจอดรถแห่งแรกของกิจกำรในซอยเฉยพ่วง ใกล้ กับรถไฟฟ้ ำสถำนีจตุจักร และรถไฟฟ้ ำใต้ ดินสถำนี
หมอชิต เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงรำยได้ ประจำอีกทำงหนึง่ ของกิจกำร ทำให้ กิจกำรเป็ นผู้พฒ
ั นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรอยูอ่ ำศัยอย่ำงครบวงจร
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กลุ่มบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้ แก่ (1) ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรขำย (2) ธุรกิจรับก่อสร้ ำงบ้ ำน และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ อำทิ ธุรกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ ำง
และรัว้ สำเร็ จรู ป ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรเช่ำ และบริ หำรงำนก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรัพย์ประเภท
อื่นนอกเหนือจำกโครงกำรบ้ ำนจัดสรร เป็ นต้ น
1. ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรขำย
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กิจกำรและบริ ษัทย่อยพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรขำยในหลำกหลำยรูปแบบภำยใต้ แบรนด์
ต่ำงๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ ทังที
้ ่เป็ น 1) บ้ ำนเดี่ยว 2) ทำวน์เฮ้ ำส์ 3) โฮมออฟฟิ ศ และ 4) คอนโดมิเนียม ปั จจุบนั
กิจกำรเน้ นเลือกทำเลที่ตงโครงกำรที
ั้
่มีศกั ยภำพกำรเจริ ญเติบโตสูง กำรเดินทำงสะดวก มีสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรที่พร้ อมสมบูรณ์ ในเขตชันในของกรุ
้
งเทพและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองทีม่ กี ำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจสูง เน้ นกลุม่ เป้ำหมำยทีเ่ ป็ นกลุม่ คนรุ่นใหม่ระดับ High-End ขึ ้นไปเนื่องจำกเป็ นกลุม่ ที่มีกำลัง
ซื ้อสูง มีไลฟ์ สไตล์ที่มีควำมโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ใส่ใจรำยละเอียด พิถีพิถนั ในกำรดำเนินชีวิต ซึง่ สอดคล้ อง
กับปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรโดยมีรำยละเอียดดังนี ้
CLASS

บ้ านเดี่ยว

ประเภท
ทาวน์ เฮ้ าส์
โฮมออฟฟิ ศ

คอนโดมิเนียม

SUPER LUXURY

LUXURY

High End

MIDDLE - HIGH
ที่มำ: กิจกำร

2. ธุรกิจรับก่อสร้ ำงบ้ ำน
ภำยใต้ กำรร่ วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ กิจกำรจะเป็ นผู้ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรให้ ทงหมด
ั้
แบบครบวงจร ได้ แก่ กำรออกแบบ กำรบริ หำรงำนขำย กำรบริ หำรกำรตลำด กำรก่อสร้ ำง กำรโอนกรรมสิทธิ์
และกำรบริ กำรหลังกำรขำย ซึ่งโครงกำรจะใช้ แบบบ้ ำนที่อยู่ในสำยกำรผลิต ภำยใต้ แบรนด์หลักต่ำงๆ ของ
กิจกำร ขึ ้นอยูก่ บั ควำมเหมำะสมของทำเลที่ตงและกลุ
ั้
ม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย โดยเจ้ ำของที่ดินจะได้ ประโยชน์จำก
กำรใช้ ป ระสบกำรณ์ ก ำรด ำเนิ นธุ รกิ จของกิ จกำร ไม่ต้ อ งเจอกับปั ญหำและควำมวุ่นวำยในกำรพัฒนำ
โครงกำร และไม่ต้องลงทุนสร้ ำงแบรนด์สินค้ ำใหม่ อีกทัง้ ยังเป็ นกำรกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับที่ดินให้ มี
ศักยภำพสูงสุด ซึ่งเจ้ ำของที่ดินจะสำมำรถรับรู้ รำยได้ จำกกำรที่ลกู ค้ ำโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนกำรปลูกสร้ ำง
(เป็ นสัญญำบ้ ำนสัง่ สร้ ำง) ในส่วนของกิจกำร จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำโครงกำรบนทำเลศักยภำพ
ซึ่งหำได้ ยำกและมีรำคำแพงในปั จจุบนั อีกทังยั
้ งไม่ต้องใช้ เงินจำนวนมำกในกำรลงทุนพัฒนำโครงกำร โดย
กิจกำรจะมีรำยได้ จำกกำรแบ่งผลกำไร และค่ำบริ หำรและพัฒนำโครงกำรกับเจ้ ำของที่ดิน นอกจำกนันตั
้ ว

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 2

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

โครงกำรเองจะได้ รับควำมเชื่อถือจำกกลุม่ ลูกค้ ำที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั เจ้ ำของที่ดิน ทำให้ สำมำรถเข้ ำถึง
ลูกค้ ำได้ ตรงกลุม่ เป้ำหมำยมำกยิ่งขึ ้น
3. ธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ ำง และธุรกิจอื่น ๆ
1) ธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ ำงและรัว้ สำเร็ จรูป เป็ นกำรทำธุรกิจเพื่อสนับสนุนงำนก่อสร้ ำงในโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรั พย์ ของบริ ษัทในเครื อ ของกิ จ กำร งำนก่อสร้ ำงในโครงกำรที่ กิจกำรไปรั บจ้ ำงก่อสร้ ำงและ
บริ หำรงำนขำย (Turnkey Solution) กิจกำรพัฒนำสินค้ ำรัว้ สำเร็ จรูปภำยใต้ แบรนด์ เฟ็ นเซอร์ (FENZER) ซึง่
เป็ นรัว้ สำเร็ จรูปที่ผลิตด้ วยระบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กแรงดึงสูง (prestressed concrete) ตำมมำตรฐำน ACI
code และ ISO9100:2008 ประกอบด้ วยแผ่นคอนกรี ตผิวเรี ยบเนียนทังสองด้
้
ำน เสำ แผ่นทับหลัง บัวหัวเสำ
และฐำนรำก เพื่อจัดจำหน่ำยให้ กบั โครงกำร และบุคคลทัว่ ไป
2) ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรเช่ำ กิจกำรมีกำรทำธุรกิจที่สร้ ำงรำยได้ ประจำอย่ำงสม่ำเสมอ
(Recurring Income) ไม่ว่ำจะเป็ นกำรพัฒนำที่จอดรถเพื่อเช่ำในทำเลศักยภำพ ใกล้ อำคำรสำนักงำนและ
ระบบขนส่ง มวลชน ซึ่ง ปั จ จุบัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ งก่ อ สร้ ำงอำคำรที่ จ อดรถบริ เ วณซอยเฉยพ่ว ง ใกล้
อำคำรซันทำวเวอร์ ส และรถไฟฟ้ ำ BTS สถำนีหมอชิต และ รถไฟฟ้ ำ MRT สถำนีจตุจกั ร
3) ธุรกิ จบริ หำรงำนก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรั พย์ ประเภทอื่นๆ กิ จกำรมีกำรทำธุรกิจบริ หำรงำนก่อสร้ ำง
อำคำรประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกที่อยูอ่ ำศัย ไม่วำ่ จะเป็ นอำคำรกระจำยสัญญำณอินเทอร์ เน็ต บริ เวณพื ้นที่
ห่ำงไกล (Telecom Sector) หรื อกำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงอำคำรรี สอร์ ทที่สำธำรณรัฐมัลดีฟส์
1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
ข้ อมูลงบกำรเงินของกิจกำร สำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่ 31 ธันวำคม
2561 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดสิ ้นสุดเก้ ำเดือนปี 2563 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย:
บาท เว้ น
แต่ ระบุไว้
เป็ นอย่ าง
อื่น
รวม
สินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ทุนจด
ทะเบียน
ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ ว
รำยได้ รวม
ค่ำใช้ จำ่ ย
รวม

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
รวม
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
6,318,313,036 9,749,234,385 6,784,785,380 12,452,366,036 7,452,509,116 12,897,985,650 7,292,655,178 12,919,396,226
ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม

2,270,985,159 5,045,110,750 2,771,704,156
4,047,327,877 4,704,123,635 4,013,081,224

7,658,691,729 3,275,228,560
4,793,674,307 4,177,280,556

8,113,652,432 3,219,334,663
4,784,333,218 3,965,395,464

8,130,275,779
4,221,298,344

1,405,599,978 1,405,599,978 1,681,719,973

1,681,719,973 1,681,719,973

1,681,719,973 1,681,719,973

1,681,719,973

1,380,599,978 1,380,599,978 1,380,599,978

1,380,599,978 1,380,599,978

1,380,599,978 1,380,599,978

1,380,599,978

1,634,771,082 2,608,074,005 1,395,482,957
1,518,611,135 2,343,987,558 1,194,795,115

3,011,244,361 1,415,996,613
2,612,411,563 1,174,073,447

2,764,563,558
2,633,783,540

1,896,233,849
1,781,463,451

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 3

546,590,404
596,533,567

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)
หน่ วย:
บาท เว้ น
แต่ ระบุไว้
เป็ นอย่ าง
อื่น
กำไร
(ขำดทุน)
สุทธิ
กำไรต่อหุ้น
เงินปั นผล
ต่อหุ้น
มูลค่ำทำง
บัญชีตอ่ หุ้น
ที่มำ:

แบบ 247-4

ณ วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม
ปี 2560
งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รวม
93,000,054 223,488,652

ปี 2561
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
200,455,342

ปี 2562

276,884,205

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
272,883,316

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
28,430,234

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน
ปี 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(38,589,622)
24,736,786

0.09
n/a

0.18
n/a

0.15
0.17

0.20
0.17

0.20
0.08

0.02
0.08

(0.03)
0.04

0.02
0.04

2.93

3.41

2.91

3.47

3.03

3.47

2.87

3.06

งบกำรเงินของกิจกำร สำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดสิ ้นสุดเก้ ำเดือนปี
2563

หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ ำถึงงบกำรเงินและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของกิจกำรได้ จำกเว็บไซต์ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของกิจการ
1.4.1 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นก่ อนการทาคาเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 25 ธันวำคม
2563

1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)1

711,855,320

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
ของกิจการ
51.56

2. นำง วัฒนำ สมวัฒนำ

132,441,314

9.59

9.59

3. กลุม่ นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ
- นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ

82,876,229

6.00

6.00

79,228,214

5.74

5.74

- นำงจุฑำมำศ สมวัฒนำ

3,111,810

0.23

0.23

- INSIGHTS MIND INC.

536,205

0.04

0.04

4. CPYI CLT A/C 0182688-1008

41,653,164

3.02

3.02

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

38,608,400

2.80

2.80

6. นำย อนุชำติ อังสุเมธำงกูร

34,467,547

2.50

2.50

7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1

29,679,800

2.15

2.15

8. นำย มนต์ชยั ลีศิริกลุ

26,350,100

1.91

1.91

ชื่อ

จานวนหุ้น

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 4

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมด
ของกิจการ
51.56

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ

แบบ 247-4

18,800,729

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
ของกิจการ
1.36

17,383,600

1.26

1.26

246,483,775

17.85

17.85

1,380,599,978

100.00

100.00

จานวนหุ้น

9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมด
ของกิจการ
1.36

CO., LTD FOR DEPOSITOR
10. น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกลุ
11. ผู้ถือหุ้นรำยย่อย
รวม
ที่มำ:

ข้ อมูลจำกกิจกำร

หมำยเหตุ: 1) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน) ขำยหุ้นทังหมดในกิ
้
จกำร จำนวน 711,855,320 หุ้น ให้ กบั ผู้ทำคำเสนอซื ้อ เมื่อ
วันที่ 6 มกรำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ และพ้ นสภำพจำกกำรเป็ นผู้ถือหุ้นของกิจกำร

1.4.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นของกิ จกำรทุกรำยแสดงเจตนำขำยหลักทรั พย์ ของกิ จกำรในกำรทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ทังหมด
้
ยกเว้ นผู้ถือหุ้นที่ได้ แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อในกำรทำ
คำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ครัง้ นี ้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 โดยในกำรทำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
นำงวัฒนำ สมวัฒนำ และนำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ จะทำคำเสนอซื ้อร่วมกัน โดยนำงวัฒนำ สมวัฒนำ จะเป็ น
ผู้รับซื ้อหุ้นสำมัญที่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยทังหมดจำกกำรท
้
ำคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นที่คำดว่ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อ จะเป็ นดังนี ้

ชื่อ

จานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่
ออกและ
สิทธิออก
จาหน่ ายได้ เสียงทัง้ หมด
แล้ วทัง้ หมด ของกิจการ
ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1. นำงวัฒนำ สมวัฒนำ

940,740,466

68.14

68.14

2. นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ

363,444,333

26.33

26.33

รวมหุ้นของผู้ทาคาเสนอซือ้
กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำร
รวมหุ้นสามัญของกิจการ

1,304,184,799
76,415,179
1,380,599,978

94.47
5.53
100.00

94.47
5.53
100.00

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 5

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

1.5 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ตามทะเบียนคณะกรรมการล่ าสุด และที่คาดว่ าจะเป็ นหลังการ
ทาคาเสนอซือ้
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่ อนการทาคาเสนอซือ้
ณ วันที่ 8 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรของกิจกำร ประกอบด้ วย
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำย วิเชียร เจียกเจิม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำย ศรศักดิ์ สมวัฒนำ

3. นำย กฤษณัณ กฤตเมธภีมเดช
4.
5.
6.
7.

นำย จิรเดช นุตสถิตย์
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
นำย ยศกร ศรี สขุ สวัสดิ์
นำย ธวัชไชย สุทธิกิจพิศำล

8. นำย ศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
9. นำย กัมปนำท โลหเจริ ญวนิช
ที่มำ: ข้ อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์

1.5.2 คณะกรรมการบริษัทภายหลังเสร็จสิน้ การทาคาเสนอซือ้
ภำยหลังจำกกำรทำคำเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของ
กิจกำร อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรจะต้ องแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมกำรเดิมที่ลำออกไป
ครบวำระ หรื อเนื่องจำกเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ กิจกำรมีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
ตำม
ควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ น และจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
1.6 ราคาสูงสุดและต่าสุดของหุ้นของกิจการแต่ ละไตรมาสในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี

2561

2562

ช่ วงราคาสูงสุดและต่าสุด (บาทต่ อหุ้น)

ไตรมาส

ราคาสูงสุด

ราคาต่าสุด

ม.ค. – มี.ค.

4.88

4.36

เม.ย. – มิ.ย.

4.80

3.84

ก.ค. – ก.ย.

4.44

3.62

ต.ค. – ธ.ค.

4.18

2.30

ม.ค. – มี.ค.

3.82

2.90

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 6
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ปี

2563
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ช่ วงราคาสูงสุดและต่าสุด (บาทต่ อหุ้น)

ไตรมาส

ราคาสูงสุด

ราคาต่าสุด

เม.ย. – มิ.ย.

3.40

2.78

ก.ค. – ก.ย.

3.18

1.81

ต.ค. – ธ.ค.

2.14

1.81

ม.ค. – มี.ค.

2.14

1.02

เม.ย. – มิ.ย.

1.43

1.02

ก.ค. – ก.ย.

1.48

1.06

ต.ค. – ธ.ค.

2.48

1.01

ที่มำ: SETSMART

2. แผนการดาเนินงานภายหลังการทาคาเสนอซือ้
2.1 สถานภาพของกิจการ
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร
ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุด
ระยะเวลำรับซื ้อ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นให้ ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและมีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
2.2 นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิ จของกิ จการ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งมีอำนำจควบคุมนโยบำยกำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนของ
กิจกำร ไม่มีแผนกำรหรื อนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรและบริ ษัท
ย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญภำยในระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ โดยจะยังคงรักษำทิศ
ทำงกำรดำเนินธุรกิจและกำรประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เช่นเดิมอยูต่ อ่ ไป
อย่ำงไรก็ดี หำกมีเหตุจำเป็ นผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำรอำจมีกำรพิจำรณำร่ วมกันเพื่อแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบำยทำงธุรกิจและกำรดำเนินงำน โครงสร้ ำงองค์กร บุคลำกร แผนกำรขำยและกำรตลำด นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผล โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน หรื อนโยบำยอื่นๆ ที่จำเป็ น ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงสภำวะ
อุตสำหกรรมและสภำวะธุรกิจของกิจกำรในขณะนันประกอบ
้
ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนและกำรเจริ ญเติบโตของธุรกิจอันจะเป็ นประโยชน์ ร่วมกันแก่กิจกำร
และผู้ถือหุ้นของกิจกำรต่อไป
โครงสร้างองค์กร
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของกิจกำรอัน
ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำ
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 7
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อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ ดี กิ จกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงปรั บลดโครงสร้ ำงคณะอนุกรรมกำร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ และควำมคล่องตัวในกำรบริ หำรธุรกิจ
 คณะกรรมกำรของกิจกำร
ภำยหลังจำกกำรทำคำเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของ
กิจกำร อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรจะต้ องแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมกำรเดิมที่ลำออกไป
ครบวำระ หรื อเนื่องจำกเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรให้ กิจกำรมีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
ตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ น และจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 โครงสร้ ำงองค์กร
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มี ควำมประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงองค์กร
ผู้บริ หำร หรื อ ลดจำนวนพนักงำนของกิจกำรแต่อย่ำงใด
แผนการได้มา และจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของกิ จการ และบริ ษัทย่อย
ในช่ ว งระยะเวลำ 12 เดื อ นนับ จำกวัน สิน้ สุด ระยะเวลำรั บ ซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ มี แผนกำรที่ จ ะจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ และ/หรื อ ซื ้อทรัพย์สนิ เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร รวมถึงเพื่อเป็ นกำร
เพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันของกิจกำร และ/หรื อบริ ษัทย่อย นอกจำกนี ้หำกมีโอกำสกำร
ลงทุนใดๆ ที่เหมำะสม กิจกำรอำจพิจำรณำเข้ ำลงทุนในโครงกำรที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กิจกำร ทังนี
้ ้ ในกำร
จำหน่ำยทรัพย์สนิ และ/หรื อซื ้อทรัพย์สนิ ดังกล่ำว ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไข ข้ อตกลงกำรซื ้อขำย เหตุผล ควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสมอื่น ๆ รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร และแนวโน้ มสภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์
ระบำดของโรคโควิด-19 ที่อำจส่งผลกระทบต่อกิจกำร ในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี กำรที่กิจกำรจะมีกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกิจกำร และ/หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ น
ส่ว นหนึ่ง ของกำรประกอบธุ ร กิ จของกิ จกำร และ/หรื อ บริ ษัท ย่อ ย กิ จ กำรและบริ ษัท ย่อ ยจะปฏิบัติตำม
ประกำศที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องกำรเข้ ำทำรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปและประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะเปลีย่ นแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงมีนยั สำคัญของกิจกำรภำย
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ โดยปั จจุบนั กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม อย่ำงไรก็ตำม หำกกิจกำรได้
มีกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรั พย์สินตำมแผนกำรได้ มำ และจำหน่ำยไปซึ่งทรั พย์สินของกิ จกำร และ
บริ ษัทย่อยของกิจกำรตำมที่ระบุในหัวข้ อข้ ำงต้ น อำจส่งผลให้ กิจกำร และบริ ษัทย่อยสำมำรถจ่ำยปั นผลได้
เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยปั นผลจะต้ องเป็ นไปตำมกฏหมำยและข้ อบังคับของกิจกำร โดยขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด
ภำระกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต
อย่ำงไรก็ดีหำกมีควำมจำเป็ นหรื อในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็ นอื่น ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของกิจกำรในอนำคตเพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินของกิจกำรหรื อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 8
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2.3. รายการระหว่ างกัน
ปั จจุบนั กิจกำรได้ กำหนดนโยบำยและขันตอนวิ
้
ธีกำรในกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยยึดถือปฏิบตั ิตำม
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ใน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำร บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทร่วม และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซือ้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ หรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีกำรเข้ ำทำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรหรื อบริ ษัทย่อยของกิจกำร
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลที่ตำมมำตรำ 258
ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ไม่มีแผนกำรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่ง นโยบำยของกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่มีอยู่ในปั จจุบนั ระหว่ำงกิจกำร กับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกิจกำร โดยจะยังคงยึดถือปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป ทัง้ นี ้ หำกผู้ทำคำเสนอซื ้อมีกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันกับกิจกำรทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต ผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำรจะดำเนินกำรและเปิ ดเผยข้ อมูล
สำหรับกำรทำรำยกำระหว่ำงกันให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
และมีผลบังคับกับกิจกำรในขณะนัน้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆ ได้ ทำขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction)
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ส่ วนที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1 วิธีตอบรับคาเสนอซือ้
ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญของกิจกำร ที่ถืออยู่ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”)
จะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1.1 อ่ำน “ขัน้ ตอนการตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ” ตำมเอกสำรแนบ 2 (1) สำหรับหุ้นสำมัญ และเอกสำรแนบ
4 (1) สำหรับ NVDR อย่ำงละเอียด กรอกข้ อควำมในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เนอ
วานา ไดอิ จากัด (มหาชน) ตำมที่แนบมำพร้ อมกับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
ทัง้ 2 ส่วน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้แสดงเจตนำขำย ตำมเอกสำรแนบ 2 (2) สำหรับหุ้นสำมัญ และตำมเอกสำร
แนบ 4 (2) สำหรับ NVDR
1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยดังต่อไปนี ้
1.2.1. กรณีเป็ นใบหุ้นสามัญ (“ใบหุ้น”) ให้ ลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อกำรโอน ในช่อง “ลงลำยมือ
ชื่อผู้โอน” ในด้ ำนหลังของใบหุ้นทุกใบ (ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะรับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นที่มี
ชื่ อตรงกับผู้แสดงเจตนำขำยหรื อผู้ถือหุ้น ที่ป รำกฎชื่ อบนใบหุ้น และมีเอกสำรประกอบกำรโอนที่
ถูกต้ องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนำขำยแล้ วเท่ำนัน)
้ ยื่นใบหุ้นที่สลักหลังพร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำน
ของผู้โอนตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้ สำเนำบัตรประชำชนตลอดชีพ
ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำย
มำด้ วย) ทัง้ นี ้ ลำยมือชื่ อที่สลักหลังใบหุ้นและในเอกสำรประกอบทุกฉบับจะต้ องเป็ นลำยมือชื่ อ
เดียวกัน สาหรั บใบหุ้ นควรจะยื่นแบบตอบรั บตามข้ อ 1.1 ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2 วันทาการ
ก่ อ นวั น สุ ด ท้ ายของระยะเวลารั บ ซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ (วัน สุด ท้ ำ ยของระยะเวลำรั บ ซื อ้ วัน ที่ 23
กุมภำพันธ์ 2564) เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องนำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและฝำก
ไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ซึ่งเป็ น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฏิเสธรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำร
รับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นนันคื
้ น
ในกรณีใบหุ้นสำมัญสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ศนู ย์
รับฝำกหลักทรัพย์ดำเนินกำรออกใบหุ้นสำมัญใหม่เพื่อนำใบหุ้นสำมัญที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ ำน
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขันตอนกำรออกใบหุ
้
้ นใหม่ต้องใช้ ระยะเวลำประมำณ
สองสัปดำห์ ดังนัน้ ผู้แสดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสำมัญใหม่
ล่วงหน้ ำก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้ออย่ำงน้ อยสองสัปดำห์
-

กรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรื อสะกดไม่ตรงกับ
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อในกรณีที่ชื่อ
ของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวง
พำณิ ชย์ (ในกรณี ของนิติบุคคลไทย) หรื อ ใบทะเบียนพำณิ ชย์ (Certificate of Commercial
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Registration) (ในกรณี ของนิติบุคคลต่ำงประเทศ) ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องกรอกข้ อควำมใน
“แบบคาขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถอื หลักทรัพย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 2 (3)
พร้ อมเอกสำรประกอบกำรแก้ ไขของทำงรำชกำร โดยข้ อ มูล ใหม่ ต้ อ งระบุให้ ต รงกับ บัต ร
ประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิ จ หรื อหนังสือรับรอง
บริ ษั ท ที่ ออกโดยกระทรวงพำณิ ช ย์ (ในกรณี ข องนิ ติ บุค คลไทย) หรื อ ใบทะเบี ย นพำณิ ช ย์
(Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบคุ คลต่ำงประเทศ)
-

กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้จดั กำรมรดก ต้ องยื่นสำเนำคำสัง่ ศำลที่แต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั กำร
มรดกที่ อ อกให้ ไม่ เกิ น 1 ปี นับ จนถึ งวัน ที่ ยื่ น แบบตอบรั บ สำเนำใบมรณบัต ร สำเนำบัต ร
ประชำชนหรื อเอกสำรหลัก ฐำนแสดงตนของผู้จัด กำรมรดก และสำเนำทะเบี ย นบ้ ำนของ
ผู้จดั กำรมรดก ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จดั กำรมรดก

-

กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ต้ องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบ
หุ้น และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และ
สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

หมำยเหตุ: กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยหลักทรัพย์เป็ นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฎิ
เสธกำรรับฝำกจำกศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระรำคำค่ำหุ้น
ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยและจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นนันคื
้ น
1.2.2 กรณี ท่ ีฝากหุ้ นสามัญไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ในระบบไร้ ใบหุ้ น (Scripless) ให้ ติดต่อกับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผู้
แสดงเจตนำขำย ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.4 เพื่อแจ้ งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และให้
บริ ษัทหลักทรัพย์นนท
ั ้ ำกำรโอนหุ้นสำมัญเข้ ำบัญชี ดังนี ้
(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย (Thai Shareholders)
บัญชีช่ ือ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ “
บัญชีเลขที่ 248-000000013-3
(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติอื่นที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย (Foreign Shareholders)
บัญชีช่ ือ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER”
บัญชีเลขที่ 248-000000013-3
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรแนบต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่กรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่
ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะเป็ นผู้ให้ บริ กำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่ำวแก่ตวั แทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไป
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1.2.3 กรณี NVDR ให้ น ำใบส ำคัญ แสดงกำรโอน NVDR ที่ แ สดงเจตนำขำยที่ มี อ ยู่ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อเข้ าบัญชี
บัญชีช่ ือ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER”
บัญชีเลขที่ 248-000000013-3
ทังนี
้ ้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำใบสำคัญแสดงกำรโอน
NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นเพื่อเป็ นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้ อมแบบตอบรับตำม
ข้ อ 1.1 ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ(วันสุดท้ ำยของระยะเวลำ
รับซื ้อ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564) เนื่องจำกมีขนตอนที
ั้
่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินกำร
โอนหุ้นสำมัญและ NVDR กับบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด เพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนของกำรตอบ
้
รับคำเสนอซื ้อต่อไป
1.2.4 เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ดังนี ้
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็ นบัตร
ข้ ำรำชกำร หรื อ บัต รพนัก งำนรั ฐ วิสำหกิ จ ให้ แนบสำเนำทะเบี ย นบ้ ำนหน้ ำ ที่ แสดงที่ อ ยู่ต ำม
ทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยมำด้ วยหรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มี
เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องใน
เอกสำรทุกฉบับ (กรณีใช้ สำเนำบัตรประชำชนตลอดชีพ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่
อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยมำด้ วย) (กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ น
ผู้เยำว์ ต้ อ งแนบค ำยิน ยอมของผู้ปกครอง (บิ ดำและมำรดำ) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนหรื อเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่อยู่
ตำมทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้ปกครองและผู้เยำว์ พร้ อมลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง) (กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้จดั กำรมรดก ต้ องยื่นสำเนำคำสัง่ ศำลที่แต่งตังผู
้ ้ แสดง
เจตนำขำยให้ เป็ นผู้ จัด กำรมรดกที่ อ อกให้ ไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อ นวัน ยื่ น แบบตอบรั บ ค ำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ สำเนำใบมรณบัตร สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้จัดกำรมรดก และสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนของผู้จดั กำรมรดก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับ
จะต้ องมีควำมชัดเจน และสำมำรถอ่ำนได้ )
บุคคลธรรมดำสัญชำติอื่นที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
- สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุก
ฉบับด้ วย และภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน และสำมำรถอ่ำนได้
นิติบคุ คลสัญชำติไทย
- สำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุดและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 3
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- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็ นบัตร
ข้ ำรำชกำร หรื อ บัต รพนัก งำนรั ฐ วิสำหกิ จ ให้ แนบสำเนำทะเบี ย นบ้ ำนหน้ ำ ที่ แสดงที่ อ ยู่ต ำม
ทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้มีอำนำจลงนำมมำด้ วย) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำหนังสือรับรองข้ ำงต้ น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจเป็ น
บุคคลที่ไม่ได้ ถือสัญชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมรำยดังกล่ำว ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทยมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อย
ละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ให้ กบั ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
นิติบคุ คลสัญชำติอื่นที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
- ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริ ษั ท หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ และหนัง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบุคคล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจเงื่อนไขในกำร
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลโดยต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
(วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
- สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงนำมรับรอง
สำเนำหนังสือรับรองข้ ำงต้ น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้ วย
สำเนำเอกสำรข้ ำงต้ น ทัง้ หมดที่ ลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ รองสำเนำถูก ต้ องแล้ วต้ องได้ รับ กำรรั บ รอง
ลำยมือชื่ อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรื อผู้ให้ คำรับรอง
ควำมถูกต้ องของเอกสำร และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทย หรื อสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จัดทำหรื อรับรองควำมถูกต้ องทำกำรรับรองลำยมือชื่อ และตรำ
ประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ ดำเนินกำรข้ ำงต้ น ซึง่ ต้ องมีอำยุไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
สำหรับนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยและที่มิได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมี
ถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มี
อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนนันไม่
้ ได้ รับกำรยกเว้ นในเรื่ องกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย ที่จัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำย
ต้ องกรอกรำยละเอียดของต้ นทุนของหุ้นสำมัญ ที่นำมำเสนอขำยใน “ใบยืนยัน ราคาต้ นทุ น
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 4
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หลักทรั พย์ ” ตำมเอกสำรแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสำมัญ หรื อเอกสำรแนบ 4 (3) สำหรับ NVDR
แล้ วแต่กรณี พร้ อมทังแนบหลั
้
กฐำนแสดงรำคำต้ นทุนดังกล่ำว เพื่อใช้ ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ใน
อัตรำร้ อยละ 15 ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื ้อและรำคำต้ นทุน
ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ ระบุรำคำต้ นทุนของหุ้นสำมัญ หรื อมิได้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำ
ต้ นทุนดังกล่ำว ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณภำษี จำกเงิน
ได้ จำกกำรขำยหุ้นที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับทังจ
้ ำนวน
1.2.5 กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง
ให้ แนบหนังสือมอบอำนำจตำมเอกสำรแนบ 2 (5) สำหรับหุ้นสำมัญ หรื อเอกสำรแนบ 4 (4) สำหรับ
NVDR แล้ วแต่กรณี พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท แล้ วแต่กรณี พร้ อมเอกสำรแสดง
ตนของผู้แสดงเจตนำขำยและผู้รับมอบอำนำจ ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่กรณี
กรณี ที่มี กำรมอบอำนำจให้ Custodian มำใช้ สิทธิ แทนผู้แสดงเจตนำขำย จะต้ องมีห นังสือมอบ
อำนำจให้ Custodian สำมำรถดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้ อ 1.1 และ 1.2 ข้ ำงต้ น
จะลงนำมโดย Custodian และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อม
แนบหลักฐำนแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.4 ของผู้มีอำนำจที่ได้ ลงนำมนันอี
้ ก 1 ฉบับ
1.2.6 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะแจ้ งเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ กรุณำติดต่อ
คุณอโณทัย ศฤงคำรกุลกิจ หรื อ คุณกริช กำญจนพลชัย
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรธุรกิจ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรื อ 0-2695-5049
1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
1.3.1 กรณีที่เป็ นใบหุ้น
ให้ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้ อควำมครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมเอกสำรแนบตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 ข้ ำงต้ น ในวันทำกำรตังแต่
้ วนั ที่ 19 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564
ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 16.00 น. ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรับ ซือ้ หลักทรัพ ย์ ขอควำมร่ วมมื อให้ ผ้ ูแสดง
เจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรับตำมข้ อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซื ้อตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 1.2 ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อ ย 2 วันท ำกำรก่อ นวัน สุด ท้ ำยของระยะเวลำรับ ซื อ้ (วัน สุด ท้ ำยของ
ระยะเวลำรับซื ้อ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564) เว้ นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป ซึง่ ผู้ทำคำ
เสนอซื ้อจะแจ้ งภำยหลัง เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและ
ฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฎิเสธกำรรับ
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 5
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ฝำกจำกศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยมำติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่อยูข่ ้ ำงล่ำงนี ้
คุณอโณทัย ศฤงคำรกุลกิจ หรือ คุณกริ ช กำญจนพลชัย
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรธุรกิจ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรื อ 0-2695-5049
***** ทัง้ นี ้ ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตอบรับคาเสนอซือ้ ทางไปรษณีย์ ***
1.3.2 กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless)
กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำ
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเปิ ดบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ นนั ้ ให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนเป็
ั้ น
ผู้ให้ บริ กำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตำมข้ อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 มำยังตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่อยูท่ ี่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1 ผู้แสดง
เจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซื ้อได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่ำว ภำยในวันที่ที่บริ ษัทหลักทรัพย์แต่ละรำยได้ กำหนด เพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์นนจะได้
ั้
รวบรวม
และนำส่งให้ กบั ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ให้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ
1.3.3 กรณี NVDR
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
ตำมที่ระบุในเอกสำรแนบ 4 (1) ทังนี
้ ้ ผู้ถือ NVDR จะต้ องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตำม
ข้ อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรั บ ค ำเสนอซื อ้ ตำมที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 1.2 ภำยในวัน ที่ 19
กุมภำพัน ธ์ 2564 (หรื อสองวันทำกำรก่อนวันสุด ท้ ำยของระยะเวลำรับ ซื ้อ) เนื่องจำกมีขนั ้ ตอนที่
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องดำเนินกำรโอนหุ้นสำมัญและ NVDR กับบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์
จำกัด เพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนของกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อต่อไป
1.4 ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ สำมัญที่ต้องกำรเสนอขำยติดจำนำหรื อภำระผูกพัน ผู้แสดงเจตนำขำยต้ อง
ดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรื อภำระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อ ดำเนิน กำรปลดจำน ำก่ อนที่จะด ำเนิ นกำรตอบรั บ คำเสนอซือ้ ตำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ถึง 1.3
ข้ ำงต้ น
1.5 กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ หรื อพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำ
เสนอซื ้อไม่ครบถ้ วน ผู้ทำคำเสนอซื ้อขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ
ตำมที่ ระบุไว้ ในหนังสือฉบับ นี ต้ ำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่ เกิ ด ปั ญ หำ อุป สรรค หรื อข้ อจ ำกัด ในกำร
ดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็ นธรรม
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2 วิธีการรับซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะรับซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของกิ
้
จกำร ที่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยใต้ คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้
นี ้ ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 9 หรื อผู้แสดงเจตนำขำยยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 ข้ อ 5
3 วิธีการชาระราคา
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะชำระรำคำให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำย และไม่ได้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ ในวันทำกำรที่ 2 นับจำกวันสุดท้ ำย
ของระยะเวลำรับซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 หรื อในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อ จะชำระรำคำ
ในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป ผู้แสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์สำมำรถเลือกวิธีกำรรับชำระรำคำได้ ดงั นี ้
3.1 ผู้แ สดงเจตนำขำยขอรั บ ชำระเงิ น ค่ำ ขำยหลัก ทรั พ ย์ โดยวิ ธีกำรโอนเงิน เข้ ำ บัญ ชี โดยผ่ำนระบบกำรโอน
อัตโนมัติ (ATS)
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยแจ้ งรำยละเอียดของบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรจะรับชำระค่ำขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นบัญชี
ออมทรัพย์ หรื อ กระแสรำยวัน ที่สำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติที่ได้ เปิ ดไว้ กบั
(1) ธนำคำร กรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) (“BAY”) (2) ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“BBL”)
(3) ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (“KBANK”) (4) ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน) (“KTB”)
(5) ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) (“SCB”) (6) ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน) (“TBANK”)
(7) ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (“TMB”)

(8) ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน) (“UOB”)

เท่ำนัน้

โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนำขำย ที่ระบุในแบบตอบรับ โดยจะต้ องแนบสำเนำสมุด
บัญชีออมทรัพย์หน้ ำแรก หรื อ สำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวัน อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจนสำมำรถอ่ำนได้ (กรณีแสดงเจตนำ
ขำยผ่ำนและเป็ นลูกค้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด ไม่ต้องแนบสำเนำหน้ ำสมุด บัญชี ธนำคำร โดย
ลูกค้ ำจะได้ รับเงินโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรที่ลกู ค้ ำให้ ไว้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด)
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ จะดำเนินกำรให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยภำยใน
เวลำ 17.00 น. ของวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้แสดงเจตนำขำยได้ ไม่ว่ำ
กรณีใด ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิที่จะชำระรำคำเป็ นเช็คธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) โดย
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งไปยังผู้แสดงเจตนำขำยให้ มำรับเช็คหรื อจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์แล้ วแต่กรณี ตำมรำยละเอียดข้ อ 3.2 ภำยใน
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
3.2 ผู้แสดงเจตนำขำยขอรับชำระค่ำขำยหลักทรัพย์ โดยกำรรับเป็ นเช็ค
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ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นเช็ค ซึง่ ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำเช็คดังกล่ำวเข้ ำ
บัญชีธนำคำรที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุ งเทพมหำนคร อำจจะต้ องใช้ เวลำประมำณ 7 – 15 วันในกำรเรี ยก
เก็บเงินตำมเช็ค (ซึง่ เป็ นไปตำมขันตอนของแต่
้
ละธนำคำร) โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับเช็ค ได้
2 วิธี คือ
(ก) รับเช็คด้ วยตนเอง โดยนำหลักฐำนแบบตอบรับมำติดต่อขอรับเช็ค จำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ที่
สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่อยู่ ดังนี ้
คุณอโณทัย ศฤงคำรกุลกิจ หรือ คุณกริ ช กำญจนพลชัย
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรธุรกิจ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรื อ 0-2695-5049
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับเช็คได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวัน
สุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อระหว่ำงเวลำ 9.00 น.–16.00 น. และหำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คดังกล่ำวภำยใน
14 วันทำกำรหลังจำกวันที่ชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์วนั สุดท้ ำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งเช็ค
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็ค ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่
ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้แสดงเจตนำ
ขำยได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์แล้ วโดยชอบและผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ
อีกต่อไป
ในกรณีที่ไม่สำมำรถมำรับเช็คด้ วยตนเอง ต้ องมีหนังสือมอบอำนำจพร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท และสำเนำ
หลักฐำนตำมที่ระบุในข้ อ 1.2.4 ของผู้แสดงเจตนำขำย และของผู้รับมอบอำนำจ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
(ข) ให้ จดั ส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกวิธีกำรรับชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้ รับเช็คค่ำหลักทรัพย์ช้ำกว่ำวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ
หลักทรัพย์ ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่
ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้แสดงเจตนำ
ขำยได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์แล้ วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรือค่ำเสียหำย
ใด ๆ อีกต่อไป
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3.3 กำรชำระรำคำค่ำหลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ข้ ำงต้ น จะอยู่ภำยใต้ เงื่ อนไขว่ำ ตัวแทนในกำรรับ ซื อ้
หลักทรัพ ย์ ได้ รับแบบตอบรับ คำเสนอซื อ้ หลัก ทรั พย์ พร้ อมเอกสำรตำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 แล้ วแต่กรณี
รวมทังเอกสำรยื
้
นยันกำรโอนหุ้นเข้ ำบัญชีครบถ้ วนถูกต้ องเรี ยบร้ อย
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรรับเงินของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะนำให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโอน
เข้ ำบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติตำมที่ระบุในข้ อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนำขำยไม่ต้องชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอน
เงินใด ๆ ทังสิ
้ ้น หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเป็ นเช็ค ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะชำระเป็ นเช็คของ
ธนำคำร กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ซึ่งในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำเช็คดังกล่ำวเข้ ำฝำกในธนำคำรที่อยู่
นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนคร อำจจะต้ องใช้ เวลำประมำณ 7-15 วัน ในกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค
และอำจมีคำ่ ธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คนอกเขตสำนักหักบัญชี
หมำยเหตุ: กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็ นใบหุ้น ตัวแทนในกำร
รับซื ้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยได้ ต่อเมื่อใบหุ้นนัน้ ได้ ผำ่ นกำรตรวจสอบ
และรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หำกใบหุ้นนันได้
้ ถกู ปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถชำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย
ได้ และจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับเอกสำรทังหมดกลั
้
บคืนจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพ ย์ ตำมที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1 ในวันท ำกำรถัด จำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกตัวแทนในกำรรับ ซือ้
หลักทรัพย์
สำหรับผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซี
มิโก้ จำกัด ซึง่ เป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
ชื่อผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย

: บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่

: ชัน้ 15 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

: 0105543050517

วันเดือนปี ที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย : วันชำระรำคำ ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
ประเภทแบบ

: ภ.ง.ด. 53

ประเภทเงินได้

: ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ ำ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40(2)

4 สิทธิของผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนาขายไว้ แล้ ว
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระเงินค่ำหุ้นที่แสดงเจตนำขำยทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์ ตำมวิธีกำรชำระรำคำที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ ตำมข้ อ 3
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หำกมีเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ ้นซึ่งส่งผลให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซื ้อ ตำมที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขข้ อ 8 ของ
ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรดังนี ้
4.1 ในกรณี ที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนันแก่
้ ผ้ ู
แสดงเจตนำขำยทุกรำย เว้ นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ได้ แสดงเจตนำขำยไว้ ก่อนวันที่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซื ้อประกำศแก้ ไขข้ อเสนอนันเป็
้ นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์
จำนวนดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื ้อเดิมก่อนกำรแก้ ไข
4.2 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อที่สงู ขึน้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สงู ขึ ้นนันแก่
้ ผ้ ู
แสดงเจตนำขำยทุกรำย
5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
5.1 วันสุดท้ ำยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือ วันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำ
รับซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลัก ทรั พ ย์ ต ำมที่ อ ยู่ ที่ ได้ ระบุ ไว้ ใ นข้ อ 1.3.1 ในวัน ท ำกำรตั ง้ แต่ วัน ที่ 19 มกรำคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 16
กุมภำพันธ์ 2564 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทังสิ
้ ้น 20 วันทำกำร
ทังนี
้ ้ วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เป็ นดังต่อไปนี ้
5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.2.1 กรอกข้ อควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ของบริ ษั ท เนอวานา ไดอิ
จ ากั ด (มหาชน)” (“แบบค าขอยกเลิ ก ”) ตำมเอกสำรแนบ 3 (2) สำหรั บ หุ้นสำมัญ ให้ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้แสดงเจตนำขำยทีย่ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยดังนี ้
(1) หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และหลักฐำนกำรรับใบหุ้น หรื อใบโอนหุ้น
ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์หรื อใบสำคัญแสดงกำรโอน NVDR
(2) กรณีที่ผ้ ยู กเลิกกำรเสนอขำยเป็ น
-

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตร
ข้ ำรำชกำร หรื อ สำเนำบัต รพนักงำนรั ฐ วิสำหกิ จ ที่ ยังไม่ห มดอำยุ (ในกรณี ที่เป็ น
สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ แนบสำเนำทะเบียน
บ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยมำด้ วย
หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก) พร้ อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีใช้ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้
แนบสำเนำทะเบี ยนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบี ยนบ้ ำนและหน้ ำที่แสดงชื่ อ ผู้
แสดงเจตนำขำยมำด้ ว ยพร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง) (กรณี ผ้ ูแ สดง
เจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ ต้ องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
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สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และ
สำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำนและหน้ ำที่ แสดงชื่อผู้แสดง
เจตนำขำยของผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง) (กรณี
ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยเป็ นผู้จัดกำรมรดก ต้ อ งยื่ น สำเนำค ำสัง่ ศำลที่แ ต่งตัง้ ผู้แ สดง
เจตนำขำยให้ เป็ นผู้จดั กำรมรดกที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี จำกวันยื่นแบบตอบรับ สำเนำ
ใบมรณบัตร สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้จัดกำรมรดก และสำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้จดั กำรมรดก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
- บุคคลธรรมดาสัญชาติอ่ ืนที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย ให้ แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำ
หนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
- นิ ติบุคคลสัญชาติไทย ให้ แนบสำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์
ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุดและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลง
ลำยมือ ชื่ อ รับ รองสำเนำถูก ต้ อ งโดยกรรมกำรผู้มี อำนำจลงนำมของนิ ติ บุคคลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และ ให้ แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ
สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำหนังสือรับรองข้ ำงต้ น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (กรณีที่เป็ นสำเนำ
บัตรข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิ จ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่
แสดงที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน และหน้ ำที่แสดงชื่อผู้มีอำนำจลงนำมมำด้ วย) กรณีกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมเป็ นชำวต่ำงประเทศ ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
- นิติบุคคลสัญชาติอ่ ืนที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย ให้ แนบสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
ของบริ ษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คล หรื อหน่วยงำนของประเทศ
ที่นิติบุคคลมี ภูมิ ลำเนำ ซึ่งรับ รองถึงชื่ อนิติบุคคล ชื่ อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่ อผูกพันนิ ติ
บุคคล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจเงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล โดยต้ องมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี)
และให้ แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ รับรอง
สำเนำหนังสือรับรองข้ ำงต้ น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับ
กำรรั บ รองลำยมื อ ชื่ อ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่ น ใดที่ มี อ ำนำจใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของ
ผู้จดั ทำหรื อผู้ให้ คำรับรองควำมถูกต้ องของเอกสำร และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูต
ไทย หรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถู กต้ องทำ
กำรรับรองลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่
ได้ ดำเนินกำรข้ ำงต้ น ซึง่ ต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
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กรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ หรื อชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรื อสะกด
ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อ
ในกรณีที่ชื่อของนิติบคุ คลผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออก
โดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบคุ คลไทย) หรื อ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of
Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบคุ คลต่ำงประเทศ)ให้ กรอก “แบบคำขอแก้ ไข
ข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ตำมเอกสำรแนบ 2 (3)) พร้ อมสำเนำ
เอกสำรประกอบกำรแก้ ไขของทำงรำชกำรที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยข้ อมูลใหม่
ต้ อ งระบุ ใ ห้ ตรงกั บ บัต รประจ ำตัว ประชำชน หรื อ บัต รข้ ำ รำชกำร หรื อ บั ต รพนัก งำน
รัฐวิสำหกิจ หรื อหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ (ในกรณีของนิติบุคคล
ไทย) หรื อ ใบทะเบียนพำณิ ชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณี ของ
นิติบคุ คลต่ำงประเทศ)แล้ วแต่กรณี
5.2.3 กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำได้ ด้วยตนเอง
ยื่นหนังสือมอบอำนำจ ตำมเอกสำรแนบ 3 (3) พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท แล้ วแต่
กรณี และสำเนำเอกสำรหลักฐำนแสดงตนตำมข้ อ 5.2.2 แล้ วแต่กรณี ของผู้แสดงเจตนำขำยและ
ของผู้รับมอบอำนำจ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
กรณี ที่ มีกำรมอบอำนำจให้ Custodian มำใช้ สิทธิ แทนผู้แสดงเจตนำขำย จะต้ อ งมี หนังสือมอบ
อำนำจให้ Custodian สำมำรถดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้ อ 5 ข้ ำงต้ น จะลงนำม
โดย Custodian และจะต้ องมี ห นัง สื อ ของ Custodian ที่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้มี อ ำนำจลงนำม พร้ อมแนบ
หลักฐำนแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ของผู้มีอำนำจที่ได้ ลงนำมนันอี
้ ก 1 ฉบับ
5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วน พร้ อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.2 ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรั พย์ จะไม่ รับเอกสารที่เกี่ยวกับการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย์ ท่ สี ่ งทางไปรษณีย์
5.2.5 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมที่
ระบุในข้ อ 5.2.2 ครบถ้ วนถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตัวแทนในกำรรับ ซือ้
หลักทรัพย์จะดำเนินกำร ดังนี ้
-

ในกรณี ขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ จะนำใบหุ้นคืนให้ แก่ผ้ ยู กเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย หรื อผู้รับมอบอำนำจภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ยู กเลิก กำรแสดงเจตนำ
ขำยหรื อผู้รับมอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหรื อผู้รับมอบอำนำจสำมำรถติ ดต่อรับใบหุ้นคื นได้ ณ ที่ ทำกำรของตัวแทนในกำรรั บซื อ้
หลักทรัพย์ ตำมที่อยูท่ ี่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1
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ในกรณี ขอรับคืนผ่ำนศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (เพื่ อน ำฝำกเข้ ำบริ ษั ทหลักทรัพย์ ที่ ผ้ ูยกเลิกกำร
เสนอขำยมีบญ
ั ชี หลักทรัพย์อยู)่ ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้น
รำยกำรละ 50 บำท ให้ แก่ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
จะโอนหุ้นคืนผ่ำนศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ เข้ ำบัญชี ฝำกหลักทรั พย์ ตำมที่ระบุไว้ ในแบบคำขอ
ยกเลิก ในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ู แสดงเจตนำขำย หรื อผู้รับมอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำย
หมำยเหตุ กำรรั บหุ้น คื นเป็ นใบหุ้น หรื อ กำรรั บหุ้นคื นผ่ำนศูนย์ รับฝำกหลักทรั พ ย์ ด้ วยระบบ
Scripless จะเป็ นตำมลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่นำมำเสนอขำย ผู้ยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงแบบกำรรับหุ้นคืนได้
สำหรั บผู้แสดงเจตนำขำยที่ ได้ แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้ รับคื นหลักทรัพย์ NVDR ที่ แสดง
เจตนำขำยไว้ ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

6. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์ คนื กรณีท่ มี ีการยกเลิกคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะส่งหนังสือแจ้ งกำร
ยกเลิกคำเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือ
หลักทรัพย์ลำ่ สุดภำยในวันทำกำรหลังจำกพ้ นวันทำกำรสุดท้ ำยที่สำนักงำน ก.ล.ต. มิได้ แจ้ งทักท้ วงเหตุแห่งกำร
ยกเลิกกำรทำคำเสนอซื อ้ ดังกล่ำวต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อ (ซึ่งสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจในกำรแจ้ งทักท้ วงกำร
ยกเลิกกำรทำคำเสนอซื ้อภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่สำนักงำน ก.ล.ต.ได้ รับแจ้ งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื ้อ
จะแจ้ งกำรยกเลิกค ำเสนอซื อ้ พร้ อมเหตุผลผ่ำนตลำดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทยอี กช่ องทำงหนึ่ง ซึ่งผู้ถื อ
หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ผู้ต อบรั บ ค ำเสนอซื อ้ สำมำรถติ ด ตำมข่ำ วสำรดัง กล่ำ วได้ จำกนัน้ ให้ ตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ดำเนินกำรดังนี ้
6.1 กรณีที่เป็ นใบหุ้น
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำย โดยผู้แ สดงเจตนำขำยสำมำรถมำติ ดต่อ รับ ใบหุ้นคื น ได้ ที่ สถำนที่ ท ำกำรของตัวแทนในกำรรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1 ตังแต่
้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อแจ้ งกำรยกเลิกคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เนื่องจำก กำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เป็ นใบหุ้น ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ต้องนำ
ใบหุ้นไปตรวจสอบควำมถูกต้ องที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำกำรก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะทำกำรแปลงใบหุ้นเป็ นระบบไร้ ใบหุ้น ดังนัน้ กำรขอรับคืน
เป็ นใบหุ้นผู้แสดงเจตนำขำยต้ องปฏิ บตั ิตำมขันตอนที
้
่ตวั แทนรับซื ้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนำ
ขำยต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวกับกำรคืนใบหุ้นทังหมด
้
และขันตอนในกำรออกใบหุ
้
้ นใช้ เวลำ
ประมำณ 14 วัน
6.2 กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR
ตัวแทนในกำรรับ ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ จ ะด ำเนิน กำรคื น หุ้น ผ่ำนศูน ย์ รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ เพื่ อน ำฝำกเข้ ำบริ ษั ท
หลักทรัพ ย์ ที่ ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญ ชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซือ้ หลักทรัพย์ จะโอนหุ้นคืนผ่ำนศูนย์ รับฝำก
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คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เนอวำนำ ไดอิ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

หลักทรัพย์ เข้ ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์ตำมที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อแจ้ งกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
หมำยเหตุ กำรรับหุ้นคืนเป็ นใบหุ้นหรื อกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ
เป็ นไปตำม ลักษณะของหุ้นที่นำมำเสนอขำย ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแบบ
กำรรับหุ้นคืนได้
7. การกาหนดราคาเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อกำหนดรำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญเท่ำกับ 2.52 บำทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลำรับซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำว
จำกผู้ถือหุ้นระหว่ำงวันที่ 19 มกรำคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 25 วันทำกำร)
7.1 ที่มำของวิธีกำรกำหนดรำคำเสนอซื ้อ
รำคำเสนอหุ้นสำมัญของกิจกำรที่รำคำ 2.52 บำทต่อหุ้น เป็ นรำคำเดียวกันกับที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อได้ มำซึ่งหุ้น
ของกิจกำรเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2564 จำกกำรซื ้อหลักทรัพย์ ของกิจกำรจำก S และเป็ นผลทำให้ ผ้ ูทำคำ
เสนอซื ้อต้ องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร โดยรำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว เป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำ
รำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ หรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ห้ นุ ของกิจกำรมำภำยใน
ระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7.2 รำคำสูงสุดที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อหรื อบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้ มำซึง่ หุ้นในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอ
ซื ้อต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หุ้นละ 2.52 บำท ซึ่งเป็ นรำคำต่อหุ้นที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำร จำนวน 711,855,320
หุ้น ในรำคำรวม 1,793,875,406.40 บำท จำก S เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2564
8. การได้ ห้ นุ ก่ อนการทาคาเสนอซือ้
(เฉพาะกรณีการเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554)
-ไม่ได้ ใช้ บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร-
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เอกสารแนบ 1
หนังสือรับรองทางการเงิ นของผูท้ าคาเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
วิ ธีตอบรับคาเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
2 (1) ขัน้ ตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2 (2) แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2 (3) แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
2 (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ทน่ี ามาเสนอขาย
2 (5) หนังสือมอบอานาจเพือ่ การตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2 (1)
ขัน้ ตอนในการตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)

กรณีโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

2. ลงลายมือชือ่ สลักหลังใบหุน้ เพือ่ โอนลอย

2. แจ้งความประสงค์กบั บริษทั หลักทรัพย์ท่ที ่านมีหุ้นและมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อ
โอนหุน้ ทีจ่ ะขายเพือ่ เข้าบัญชีดงั นี้
โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด เพื่อเทนเดอร์ ออฟเฟอร์” เลขที่
บัญชี 248-000000013-3

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีท่ใี ช้สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็ นใบหุน้ ถ้าแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ตลอดชีพ ต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนาขายมาด้วยพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาที่ ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิ ติบคุ คลสัญชาติ ไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทม่ี อี ายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดการเสนอซือ้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามรับรองทีไ่ ด้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1
4) นิ ติบคุ คลที่ ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยเจ้าหน้าที่ของนิตบิ ุคคล หรือหน่วยงานของประเทศทีน่ ิตบิ คุ คลมีภูมลิ าเนา
ซึ่งรับรองถึงชื่อนิตบิ ุคคล ซึ่งผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือผูกพันนิตบิ ุคคล ทีม่ ี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจของนิตบิ คุ คลนัน้
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามทีไ่ ด้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มอี ายุไม่เกิน 6 เดือน
5) กรณี ที่ผ้แู สดงเจตนาขายเป็ นนิ ติบคุ คลต่างประเทศที่ มิได้ประกอบกิ จการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศที่ ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
กับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศที่ เป็ นคู่สญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ มิ ได้มีข้อยกเว้น
เรื่องการหักภาษี ณ ที่ จ่ายที่ จดั เก็บจากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญที่ เกิ ดในประเทศไทย
ผูแ้ สดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุ นของหุ้นสามัญที่นามาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ท่นี ามาเสนอขายพร้อมแนบ
หลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนัน้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจานวนเงินค่าขาย
หลักทรัพย์ทงั ้ จานวนทีผ่ แู้ สดงเจตนาขายจะได้รบั
เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี มอบอานาจให้ผ้อู ื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
4. ยืน่ เอกสารทัง้ หมดที่

คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย ฝ่ายปฏิบตั กิ ารธุรกิจ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
ชัน้ 15 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043, 0-2695-5049
หรือบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี า่ นมีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ทจ่ี ะขายฝากอยู่
เพือ่ ให้บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ รวบรวมเอกสารเพือ่ ยืน่ ให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด

เอกสารแนบ 2 (2)
แบบตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) (“NVD”)
วันที่..........................................................................
เลขที่แบบตอบรับ .....……………………………………………
เรียน นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา (“ผู้ทาคาเสนอซื้อ”) และบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ) ........…………………………………………………………………………………….…………..............................สัญชาติ .................................................................................
ทีอ่ ยู่ (ทีต่ ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ……………..………...…ซอย..........……………..…....................……ถนน……………………….……....................…....ตาบล/แขวง...................................................................….
อาเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................ประเทศ...................................................................
โทรศัพท์ทท่ี างาน/บ้าน.......................................................................โทรศัพท์มอื ถือ…………………..................…………………….E-mail Address………...........………………...............................................
ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง เลขที.่ .....................................................................................………………………………………………
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
 นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยทีป่ ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย  นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยทีม่ ไิ ด้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษทั เลขที.่ ................………....………………………………………………….....…
โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทางานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ ท่านประกอบอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ
ประเภทธุรกิจ:  ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคา  ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ  ให้บริการโอน/รับโอนเงินในและนอกประเทศ  ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน  รับแลกเปลีย่ นเงินตรา
ซึง่ มิใช่สถาบันการเงิน  ธุรกิจสถานบริการ  ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์  นายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนาเทีย่ ว/บริษทั ทัวร์  อาชีพ/ประเภทกิจการอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
สถานทีต่ งั ้ ทีท่ างาน (โปรดระบุช่อื และทีอ่ ยู)่ .............................................................................................................................................................................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (พ.ศ.)......................................กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ.......................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ในประเทศไทย....................................................................................................................................................................................................................................................................................
แหล่งทีม่ าของรายได้มากจาก ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................กรณีเป็นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตาแหน่งทางการเมือง........................................................
แหล่งทีม่ าของเงิน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................
: นิตบิ ุคคล  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (13 หลัก).......................................................................................
มีวตั ถุประสงค์ในการทาธุรกรรมเพือ่ ขายหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) ตกลงทีจ่ ะเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) จานวน ………...……........…….............. หุน้
(…............…………………....………......………..……..) ในราคาหุน้ ละ 2.52 บาท (สองจุดห้าสองบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ สามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา
ร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คิดเป็นราคาสุทธิทผ่ี เู้ สนอขายจะได้รบั หุน้ ละ 2.513259 บาท (สองจุดห้าหนึ่ งสามสองห้าเก้าบาท) รวมเป็นเงินจานวนทังสิ
้ น้ …..........................…...............…...บาท
(..........................................................................................................……….) ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และ จะไม่ทาการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ
ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทีร่ ะบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทกุ ประการ
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด เป็นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดทีก่ ล่ าวข้างล่างนี้ รวมทังการรั
้
บชาระราคาค่าขายหุน้
สามัญดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการขายและการรับชาระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า
 กรณีสง่ มอบเป็น “ใบหุน้ ”
 กรณีโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จานวนหุ้น
ใบหุ้นเลขที่
โอนจากบริ ษทั สมาชิ กศูนย์รบั ฝากหมายเลข
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน
เลขที่โอน
วันที่โอน

รวม
กรณีมลู ค่าในการทาธุรกรรม ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป โปรดระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง  เพือ่ ผูท้ าธุรกรรมหรือตนเอง  เพือ่ บุคคลอื่น (โปรดระบุ)........................................................................
*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริง หรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล่ ูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ มี่ กี ารตก
ลง
กันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง

การรับเงิ นค่าขายหลักทรัพย์:
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1.BAY  2.BBL  3.KBANK  4.KTB  5.SCB  6.TBANK  7.TMB  8.UOB
สาขา.......……………………………………….......................................ประเภทบัญชี…..................……………….......……………......………เลขทีบ่ ญ
ั ชี ………………………………...……………….......…
(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวทีร่ บั รองสาเนาถูกต้อง)
 รับเช็ค  ด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด  ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ (ทีต่ ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพือ่ เป็นหลักฐานประกอบการดาเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุน้ สามัญทีส่ ลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บญ
ั ชี 248-000000013-3 สาหรับผู้ถือหลักทรัพย์สญ
ั ชาติ ไทย และ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES
CO.,LTD FOR TENDER OFFER” เลขที่บญ
ั ชี 248-000000013-3 สาหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ม่ี ชี ่อื ในหลักทรัพย์ และ/หรือ สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนของบริษทั (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุน้ สามัญทังหมดที
้
แ่ สดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทังสิ
้ น้
ลงชื่อ……………………………………….…..........................………ผูร้ บั มอบอานาจ
(….................…………………………..……………….………….)

ลงชื่อ…………………………………….………….....................………………ผูแ้ สดงเจตนาขาย
( ....................………………………………….………………………….. )

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รบั ฝาก และแบบตอบรับคาเสนอซื้อ
วันที่ …………………………………………….
เลขทีแ่ บบตอบรับ …………..............…………………………….…….
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด ได้รบั แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์บริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน
 ใบหุน้ สามัญ จานวนรวมทังสิ
้ น้ ..................................................หุน้  หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จานวนรวมทังสิ
้ น้ ………………………………………………….หุน้
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยผูแ้ สดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1.BAY  2.BBL  3.KBANK  4.KTB  5.SCB  6.TBANK  7.TMB  8.UOB
สาขา ………………………………...…………......................................ประเภทบัญชี…..................………………………………..…… เลขทีบ่ ญ
ั ชี …………………...........................................………………..
 รับเช็ค  ด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด  ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ (ทีต่ ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ผูร้ บั …………………………………………………………..………
(………………………………………………………………… )

เอกสารแนบ 2 (2)

เอกสารแนบ 2 (3)

เอกสารแนบ 2 (3)

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขาย
(เฉพาะนิ ติ บคุ คลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิ จการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศ
ไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่ งเป็ นคู่สญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ มิ ได้มีข้อยกเว้นใน
เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ จดั เก็บจากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญที่ เกิ ดในประเทศไทย)

วันที่ ……………………………………………
เรียน

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)

ข้า พเจ้า ………………………………………………………………………. สัญ ชาติ ……………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) …………………………..………….............…… ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญ ของ
บริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) ทีแ่ สดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้
เลขทีใ่ บหุน้ /เลขทีใ่ บโอน
(วันทีโ่ อน)

ชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามทะเบียน

จานวนหุน้

ต้นทุนหุน้ ละ (บาท)

รวมทัง้ สิน้
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ …………………………………………………………………………………….………
รวม ………………… ฉบับ เพือ่ เป็ นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ………………………………………………. ผูแ้ สดงเจตนาขาย
(………………………………………………..)

หากผูแ้ สดงเจตนาขายซึ่งเป็ นนิ ติบคุ คลต่างประเทศที่ มิได้ประกอบกิ จการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ ไม่มีอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่ งเป็ น
คู่สญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ มิ ได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่ จ่ายที่จดั เก็บจาก
ผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญที่ เกิ ดในประเทศไทยมิ ได้ระบุราคาต้ นทุน หรือมิ ได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุนมาพร้อมกับใบ
ยื น ยัน ราคาต้ น ทุน หลัก ทรัพ ย์ ตัว แทนในการรับ ซื้ อ หลัก ทรัพ ย์จ ะหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยโดยคิ ด ค านวณภาษี จ ากจ านวนเงิ น ค่ า ขาย
หลักทรัพย์ทงั ้ จานวนที่ผแ้ ู สดงเจตนาขายจะได้รบั

หนังสือมอบอานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่ …………………………………..…
วันที่ ……….………….……………………
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ……………………….……......…..............................………… อายุ …………….. ปี สัญชาติ
…………………. . . . . . . . . . . . . . . ที่ อ ยู่ ( ที่ ติ ด ต่ อ ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ด้ ) . . . . . . ……………………………….. . . . . . . …………………
……………...….............................................……...…............................. รหัสไปรษณีย.์ ...........………………..…………ถือหุน้
สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวน………………………..………หุน้
ขอมอบอานาจให้…………………………………………………………….อายุ……........…ปี สัญชาติ .……………………….............
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ (ทีต่ ดิ ต่อทางไปรษณียไ์ ด้) ……………………….…………………………….………………………………………………...
…………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ …..............................…… เป็ นผูร้ บั มอบ
อานาจของข้าพเจ้าในการ

ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)

รับเช็คชาระราคาค่าขายหุน้ สามัญ (ในกรณีทเ่ี ลือกรับชาระราคาค่าขายหุน้ สามัญเป็ นเช็ค) ดังกล่าว
โดยดาเนินการผ่านบริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด ตลอดจนการกระทาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้า จน
เสร็จสิน้
กิจการใดที่ผู้รบั มอบอานาจได้กระทาการภายในขอบอานาจดังกล่าว ให้ถอื เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้กระทา
ด้วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูม้ อบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูร้ บั มอบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอานาจนี้
1) ส าเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคลของผู้มอบอานาจ และส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ
3) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีทผ่ี แู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญ และติดอากร
แสตมป์ 10 บาท ในกรณีทผ่ี แู้ สดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทัง้ นี้ หากเป็ นการมอบอานาจทัง้ 2 กรณี ให้ตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ 3
วิ ธียกเลิ กการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
3 (1) ขัน้ ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
3 (2) แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
3 (3) หนังสือมอบอานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3 (1)
ขัน้ ตอนในการยกเลิ กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
1. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) ทีป่ ระสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2. กรอกแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ
หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีทใ่ี ช้
สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชือ่ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิ ติ บคุ ลสัญชาติ ไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่มี อี ายุไ ม่
เกิน 6 เดือ นก่ อ นวัน สิ้น สุ ด การเสนอซื้อ พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี)
3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้ว แต่ กรณี)
ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรอง
ในเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิ ติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือรับรองทีอ่ อกโดย
เจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคล หรือหน่วยงานของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลมีภมู ิ
ลาเนา ซึง่ รับรองถึงชือ่ นิตบิ ุคคล ซึง่ ผูม้ อี านาจลงลายมือชือ่ ผูกพันนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงือ่ นไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล ทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อม
ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามทีไ่ ด้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
ทัง้ นี้ เ อกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้ อ งได้ร ับ การรับ รองลายมือ ชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยทีม่ อี ายุไม่เกิน
6
เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี มอบอานาจให้ผอ้ ู ื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจตามทีร่ ะบุขา้ งต้น

ยื่นเอกสารทัง้ หมดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
4. ยื่นเอกสารทัง้ หมดที่
คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารธุรกิจ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
ชัน้ 15 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

แบบคาขอยกเลิ กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
วันที่ …………........………………..………..
เลขทีใ่ บคาขอยกเลิก ……………….........……..………………..
เรียน นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ ์ สมวัฒนา (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”)
และบริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ) ………………………………………………………….........……………........………..………………….
ที่อ ยู่……………………………….………………………………………………………………………………………………………….......................
รหัสไปรษณีย.์ ...........…......…...…โทรศัพท์……………………………………………………………………………………….......................…….…
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) จานวน ..........………………..… หุน้ ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่
ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้ย่นื หลักฐานการรับแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์บริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที.่ ...........………….เลขทีแ่ บบตอบรับ …….……………...…จานวนหุน้ สามัญทีแ่ สดงเจตนาขาย.............................................หุน้
ข้าพเจ้าขอรับคืนหุน้ สามัญ โดยขอรับเป็ น
 ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด (ภายในวันทาการถัดจากวันทีแ่ จ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดงั นี้
ชื่อสมาชิกผูร้ บั โอน
……………………………… หมายเลขสมาชิกผูร้ บั โอน…….……………………………
ชื่อบัญชีผรู้ บั โอน
……………………………… หมายเลขบัญชีผรู้ บั โอน ……………………………………
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุน้ สามัญ รายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดง
เจตนาการขายหลักทรัพย์ และการรับหุน้ สามัญคืนข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ ……………………..…..……………………ผูร้ บั มอบอานาจ ลงชื่อ …………...……..………………………… ผูย้ กเลิกการแสดงเจตนาขาย
(…………………...………………..………..)
(…...………...……………………………..)
หลักฐานการรับแบบคาขอยกเลิ กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………………
เลขทีใ่ บคาขอยกเลิก ………………………………..……………..
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ได้รบั แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ).............................................................................................................
จานวนหุน้ สามัญทีข่ อยกเลิก ................................................. หุน้ พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์เลขที่ .......................
หุน้ สามัญทีท่ าการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด (ภายในวันทาการถัดจากวันทีแ่ จ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์)

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดงั นี้
ชื่อสมาชิกผูร้ บั โอน………………………………………... หมายเลขสมาชิกผูร้ บั โอน …………………………………..………
ชื่อบัญชีผรู้ บั โอน ……………………………………….….หมายเลขบัญชีผรู้ บั โอน ………….………………………..…………
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด จะโอนหุน้ เข้าบัญชีขา้ งต้นภายในวันทาการถัดจากวันทีแ่ จ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ลงชื่อ …………………………………………………. ผูร้ บั
(...............……………….................................)
(สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อคุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารธุรกิจ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
ชัน้ 15 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049)

หนังสือมอบอานาจในการยกเลิ กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่ …………………………………..…
วันที่ …….……………………..……………

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………….…….………
อายุ ………..…………… ปี สัญชาติ …………………… ทีอ่ ยู่เลขที่ (ทีต่ ดิ ต่อทางไปรษณียไ์ ด้) ……………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ ………..………………………………..…….…
ขอมอบอานาจให้ …………………………………………………...........………............................…............ อายุ ….……….….…… ปี สัญชาติ
………………….……… ทีอ่ ยู่เลขที่ (ทีต
่ ดิ ต่อทางไปรษณียไ์ ด้)…………………………………..………………………………..……..
…………………………….……………………………………………………………………..………….… รหัสไปรษณีย์ ………………..….…………
เป็ นผู้รบั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จากัด
(มหาชน) จานวน........................................................ หุน้ ทีแ่ สดงเจตนาขายให้แก่ นางวัฒนา สมวัฒนา และ
นายศรศักดิ ์ สมวัฒนา (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) รวมตลอดจนการกระทาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบอานาจได้กระทาการภายในขอบอานาจดังกล่าว ให้ถอื เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผูม้ อบ
อานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ

……………………………........…………………….

( ……………………………........…………………….

ลงชื่อ

……………………………........…………………….

( ……………………………........…………………….

ลงชื่อ

……………………………........…………………….

( ……………………………........…………………….

ลงชื่อ

……………………………........…………………….

( ……………………………........…………………….

หมายเหตุ

ผูม้ อบอานาจ
)

ผูร้ บั มอบอานาจ
)

พยาน
)

พยาน
)

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมองอานาจนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูม้ อบอานาจและ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ

เอกสารแนบ 4
วิ ธีตอบรับคาเสนอซื้อและแบบฟอร์มสาหรับ NVDR
4 (1) ขัน้ ตอนการตอบรับคาเสนอซือ้ สาหรับ NVDR
4 (2) แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4 (3) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ทน่ี ามาเสนอขายสาหรับ NVDR
4 (4) หนังสือมอบอานาจเพือ่ การตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สาหรับ NVDR

Attachment 4 (1)
Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR
NVDR Holder of Nirvana Daii Public Company Limited

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
“Krungthai Zmico Securities Co., Ltd for Tender Offer” Account No. 248-000000013-3
3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above

4. Enclose a certified true copy of the following documents
1) Thai Individual
A certified copy of ID Card or
A certified copy of Civil Servant ID Card (with a certified copy of
house registration) or
A copy of state Enterprise Employee Card (with a certified copy of
house registration)
2) Foreign Individual
A certified copy of Passport or
A certified copy of Alien Certificate
3) Thai Juristic Person
3.1 A certified copy of Company Affidavit Issued by MOC not
exceeding 6 months prior to the last day of the tender offer
period with the company seal (if any)
3.2 A certified copy of documents stated in No. 1) or 2) of the
person who is duly authorized by the company to certify true
copy of document in 3.1 above

Foreign Juristic Person
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation, and the
affidavit issued by an authorized officer of the juristic person
or regulatory body of the country where the Juristic person is
domiciled, which certifies the name of the juristic person, the
person authorized to bind the juristic person, head office
location and any condition to the power of such authorized
person to bind the juristic person that is not more than 6
months prior to the last day of the tender offer period along
with the endorsement of certified true copy by the authorized
officer of the juristic person
4.2 A copy of documents state in No. 1) or 2) of the person who
is duly authorized by the company to certify true copy of
document in 4.1 above
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the notary public
officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the country where
the document were prepared and issued not exceeding 6
months.
5) Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or
residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic
person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand
The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with the
evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect the
withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree form the sale of securities
6) A copy of passbook or bank statement
4)

In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with a THB 10 or THB 30 stamp duty, as the case maybe
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above
5. Submit all documents to
Please contact Khun Anothai Saringkarnkulkit or Khun Krich Karnjanapolchai ,Operation Services Department, Krungthai Zmico Securities Company
Limited. 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 0-2695-5043 or 0-2695-5049
Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

Attachment 4 (2)
Tender Offer Acceptance Form for NVDR (to sell NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited)
Date..........................................................................
Acceptance Form No. .....……………………............…….
To:
Mrs. Wattana Somwattana and Mr. Sornsak Somwattana (the “Offeror”) and Krungthai Zmico Securities Company Limited (“Tender Offer Agent”)
I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………………………………………………………….……………………..............................................................Nationality...........................................................................
Contract Address (that can be reached via mail)……………………………………………………Soi.…………………….…..………..…....Road………………………….............…………….…………….....….
Tambon/Sub-district………………………………………..……Amphoe/District…………………………………………….…….Province………………………………..……Postal Code…………………...………
Country……….…………………………….…….Contact Telephone…….………………………..……………. Email address ………………………………………………….………............................................
Please specific type of seller
 Thai Individual  Foreign Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No./ Alien Card/Passport No ………….............…..............................................................……
 Thai Juristic Person  Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand  Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand
Company Registration No..............………....……………………………………………………………………..…………………
Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on
Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Owner, Business Type :  Jewelry / Gold Trading
 Antique Trading  Domestic / International Money Transfer  Casino / Gambling  Money Exchange Agency  Entertainment Business  Armament  Recruitment Agency
 Travel or Tour Agency  Other (Specify).………………………………. Office Address (Please specify name and address)………………………………………………………..……………………..…
Date of Birth (Date of registration as a juristic person)…………………………In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship)……...……………….……………………………
Address in Thailand………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Source of income from  Thailand  Other (Please specify the country) …………………………………………………….
Source of fund (Can select more than one option): Individual Person: Savings Self Employment Salary Investment Income / Inheritance Other (please specify)……….……..…………
Juristic Person:  Income from business  Other (please specify)………………………….…………………………………………Tax Payer ID…………………………………………………………….
Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the of Nirvana Daii Public Company Limited.
I/We hereby accept to sell …………………............................... (………..............…………………………………..……..) NVDRs representing ordinary shares of Nirvana Daii Public Company Limited
at the price of 2.52 (Two point Five Two Baht) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of
the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 2.513259 (Two point Five One Three Two Five Nine Baht) per share, a total value of Baht…………….…………………………
(………………………………………………………………………….) I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the
cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document. I/We hereby appoint Krungthai Zmico Securities Company Limited as my/our proxy to sell, transfer,
deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer
Transfer Scripless NVDRs
Transfer Date
TSD Participant No.
Transfer Slip No. TSD
No. of NVDRs

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

Payment Option:
 Transfer payment to account at  1.BAY  2.BBL  3.KBANK  4.KTB  5.SCB  6.TBANK  7.TMB  8.UOB
Branch …………………………..............……..…Type of Account …………….…….......…………………Account No.……………………......…….………………….... (The account name must be the
same as the Offeree’s name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)
 Collecting the cheque  in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited  via registered post to the contact address
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO.,LTD. FOR TENDER OFFER” account no. 248-000000013-3, together with a certified copy of
the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs
offered for sale are free from any encumbrance.
Signed………………………………………….....................………Proxy
(….................……………………………………………….)

Signed……………………………………….....................………………Offeree
( ....................…………………………………………………….. )

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt
Date …………………………………………
Acceptance Form No......……………………….…….…….
Krungthai Zmico Securities Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Nirvana Daii Public Company Limited and the Transfer of
Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling……………………………units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company)……………………………………………………………...…………
the Offeree will receive payment by:
 Transfer payment to account at  1.BAY  2.BBL  3.KBANK  4.KTB  5.SCB  6.TBANK  7.TMB  8.UOB
Branch ………………………………………………….……….Type of Account …………….……………………………..…………………Account No.……………….……………………….………………
 Collecting the cheque  in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited  via registered post to the contact address
Signed………………….………………………………….. Recipient
(…………………………………….………………..)
(For more information please contact Khun Anothai Saringkarnkulkit or Khun Krich Karnjanapolchai , Operation Services Department, Krungthai Zmico Securities Company Limited 15th Floor, Liberty
Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 0-2695-5043 or 0-2695-5049)

Attachment 4 (2)

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax
treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax
treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of
securities in Thailand)

Date…..….…….…………………………..
To:

Krungthai Zmico Securities Company Limited (“Tender Offer Agent”)

With reference to the Tender Offer to purchase Nirvana Daii Public Company Limited by Mrs. Wattana
Somwattana and Mr. Sornsak Somwatta (“the Offeror”) I/We………………………….………………………………
Nationality………………………….……….… Tax Identification No. (if any) ………………...… would like to declare
the cost of tendered securities as specified below:
NVDR Certification No./
Transfer Slip No.
(Transfer Date)

No. of NVDR

Cost per Unit

Total
I/We hereby, attached ……………………………………………………………………………………………….……...
totaled ………………………………………, as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.
I/We hereby certify that the above statements are true.
Signature……………..…………………..Offeree
(…….………………………….……)
Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who
resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person
from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the
Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only
the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not
enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.

Power of Attorney

Duty Stamp

Made at …………………….…………
Date……………………………..……..
By this Power of Attorney, I/We……………………………………….…………...…….…..…..Age……..…..….…years
Nationality………......…..……… Address (can be reached by mail) ………….……………...………………………………………
…………………………………...…………………………… Postal Code ……….…………… Country ……………………………
hold(s) ……………………………………….NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited hereby authorize
Mr./Mrs./Ms.………………...……………………………….………..Age…..…….…years……Nationality……………………………
Address(can be reached by mail)………………………..………………………………...........................……………………………
Postal Code…………..…………Country…………….…………………. to act as my/our proxy

to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited

to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all such other
matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.
Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the
date herein above written.

Signature ……………………………........……………………. Grantor
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Proxy
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Witness
( ……………………………........……………………. )
Signature ……………………………........……………………. Witness
( ……………………………........……………………. )
Remarks (please attach the following documents)
 Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) – 4) of section
4, in Attachment 4 (1), where applicable.
 Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company
Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB
30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

เอกสารแนบ 5
แผนที่บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

เอกสารแนบ 5
แผนที่ตงั ้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชัน้ 15 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66) 0-2695-5043 หรื อ 0-2695-5049

เอกสารแนบ 6
หนังสือแสดงเจตจานงไม่ตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 6

