
เอกสารแนบ 2 (2) 

  

 
แบบตอบรบัคาํเสนอซื!อหลกัทรพัย ์ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)  (“NVD”) 

 

วนัที"..........................................................................                                                                                                                                           เลขที"แบบตอบรบั .....…………………………………………… 

เรียน  นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ#  สมวฒันา (“ผู้ทาํคาํเสนอซื!อ”) และบริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั (“ตวัแทนในการรบัซื!อหลกัทรพัย์”)  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) ........…………………………………………………………………………………….…………..............................สญัชาต ิ.................................................................................
ที!อยู ่(ที!ตดิต่อไดท้างไปรษณีย)์……………..………...…ซอย..........……………..…....................……ถนน……………………….……....................…....ตําบล/แขวง...................................................................…. 

อําเภอ/เขต...............................................................................จงัหวดั................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................ประเทศ................................................................... 
โทรศพัทท์ี!ทาํงาน/บา้น.......................................................................โทรศพัทม์อืถอื…………………..................…………………….E-mail Address………...........………………............................................... 

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
q  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย        q  บุคคลธรรมดาที!ไมใ่ช่สญัชาตไิทย     
      บตัรประจาํตวัประชาชน/ บตัรขา้ราชการ/ บตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ/ใบต่างดา้ว/ หนงัสอืเดนิทาง เลขที!......................................................................................………………………………………………  

q  นิตบิุคคลสญัชาตไิทย              q นิตบิุคคลที!ไมใ่ช่สญัชาตไิทยที!ประกอบกจิกรรมในประเทศไทย  q  นิตบิุคคลที!ไมใ่ช่สญัชาตไิทยที!มไิดป้ระกอบกจิกรรมในประเทศไทย     

      เลขทะเบยีนบรษิทั เลขที!.................………....………………………………………………….....…  

โปรดให้ข้อมลูเกี"ยวกบัอาชีพและสถานที"ทาํงานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดงันี" ทา่นประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการ                                                                                   
ประเภทธรุกจิ: £ ธรุกจิคา้อญัมณี/เพชรพลอย/ทองคาํ £ ธรุกจิคา้ของเก่าตามกฎหมายการควบคมุฯ £ ใหบ้รกิารโอน/รบัโอนเงนิในและนอกประเทศ  £ ธรุกจิคาสโิน/บ่อนการพนนั £ รบัแลกเปลี!ยนเงนิตรา
ซึ!งมใิช่สถาบนัการเงนิ  £ ธรุกจิสถานบรกิาร  £ คา้อาวุธยทุธภณัฑ ์ £ นายหน้าจดัหางาน  £ธรุกจินําเที!ยว/บรษิทัทวัร ์  £ อาชพี/ประเภทกจิการอื!นๆ (โปรดระบุ).............................................................
สถานที!ต ั "งที!ทํางาน (โปรดระบุชื!อและที!อยู)่.............................................................................................................................................................................................................................................................
วนั-เดอืน-ปีเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล (พ.ศ.)......................................กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงที!อยูใ่นประเทศเจา้ของสญัชาต.ิ......................................................................................................................
ที!อยูป่จัจบุนัในประเทศไทย.................................................................................................................................................................... ................................................................................................................
แหล่งที!มาของรายไดม้ากจาก £ประเทศไทย £ประเทศอื!นๆ (โปรดระบุ)....................................กรณีเป็นบุคคลที!มสีถานภาพทางการเมอืง โปรดระบุตําแหน่งทางการเมอืง........................................................
แหล่งที!มาของเงนิ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา £ เงนิออม   £ ธรุกจิสว่นตวั  £ เงนิเดอืน  £ รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก  £ อื!นๆ (ระบุ)....................................................................................   
: นิตบิุคคล £ เงนิจากธรุกจิ   £ อื!นๆ (ระบุ)............................................................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(13 หลกั).......................................................................................  
มวีตัถุประสงคใ์นการทาํธรุกรรมเพื!อขายหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) ตกลงที!จะเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) จาํนวน ………...……........…….............. หุน้ 
(…............…………………....………......………..……..)  ในราคาหุน้ละ 2.52 บาท (สองจดุหา้สองบาท) โดยหกัคา่ธรรมเนียมในการขายหุน้สามญัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื"อ และภาษมีลูคา่เพิ!มอตัรา
รอ้ยละ 7 ของคา่ธรรมเนียมในการขายหุน้ คดิเป็นราคาสทุธทิี!ผูเ้สนอขายจะไดร้บั หุน้ละ 2.513259 บาท (สองจดุห้าหนึ"งสามสองห้าเก้าบาท) รวมเป็นเงนิจาํนวนทั "งสิ"น …..........................…...............…...บาท 
(..........................................................................................................……….) ตามเงื!อนไขและขอ้กําหนดที!ระบุในคาํเสนอซื"อหลกัทรพัย ์และ  จะไมท่าํการเพกิถอนการเสนอขายดงักล่าวไมว่่าดว้ยประการใดๆ 
กต็าม เวน้แต่เป็นการปฏเิสธตามเงื!อนไขและขอ้กําหนดที!ระบุในคาํเสนอซื"อหลกัทรพัย ์และขา้พเจา้ตกลงที!จะปฏบิตัติามเงื!อนไขและขอ้กําหนดตามคาํเสนอซื"อหลกัทรพัยท์กุประการ                              
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั เป็นผูร้บัมอบอํานาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอยีดที!กล่าวขา้งล่างนี" รวมทั "งการรบัชําระราคาคา่ขายหุน้
สามญัดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการอื!นใดที!เกี!ยวขอ้งกบัการขายและการรบัชําระราคาคา่ขายแทนขา้พเจา้ 

q    กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุน้”  q    กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จาํนวนหุ้น 

ชื"อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขที" โอนจากบริษทัสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขที"โอน วนัที"โอน 

      

      

    รวม  
 

กรณีมลูคา่ในการทาํธรุกรรม ตั "งแต ่100,000 บาทขึ"นไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที!แทจ้รงิ  £ เพื!อผูท้าํธรุกรรมหรอืตนเอง  £ เพื!อบุคคลอื!น (โปรดระบุ)........................................................................  
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที!แทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที!แทจ้รงิ หรอืมอีํานาจควบคุมการทาํธุรกรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลที!ลูกคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ํานาจควบคมุนติบุิคคลหรอืผูท้ ี!มกีารตก
ลง 
 กนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื!อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี!ยวกบัลกูคา้ที!เกี!ยวขอ้ง   

การรบัเงินค่าขายหลกัทรพัย:์   
q  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   £ 1.BAY     £ 2.BBL   £ 3.KBANK   £ 4.KTB   £ 5.SCB   £ 6.TBANK    £ 7.TMB     £ 8.UOB    
      สาขา.......……………………………………….......................................ประเภทบญัช…ี..................……………….......……………......………เลขที!บญัช ี………………………………...……………….......… 

      (ตอ้งเป็นชื!อเดยีวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสาํเนาสมดุบญัชอีอมทรพัยห์รอืสําเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าวที!รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง)  

q  รบัเชค็  £ ดว้ยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหบุ้คคลอื!นมารบัแทน ที!บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั    £ ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที!อยู่ (ที!ตดิต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้   
พรอ้มกนันี"ไดแ้นบเอกสารเพื!อเป็นหลกัฐานประกอบการดําเนินการมาดว้ย ไดแ้ก่ ใบหุน้สามญัที!สลกัหลงัแลว้ และ/หรอื เอกสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย ์ และ/หรอื หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์ขา้บญัช ี “บริษทัหลกัทรพัย ์ กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั เพื"อเทนเดอรอ์อฟเฟอร”์ เลขที"บญัชี 248-000000013-3 สาํหรบัผู้ถือหลกัทรพัยส์ญัชาติไทย และ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES 

CO.,LTD FOR TENDER OFFER” เลขที"บญัชี 248-000000013-3 สาํหรบัผู้ถือหลกัทรพัยที์"ไม่ใช่สญัชาติไทย และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูท้ ี!มชีื!อในหลกัทรพัย ์และ/หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนของบรษิทั (กรณีเป็นนิตบิุคคล) มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหุน้สามญัทั "งหมดที!แสดงเจตนาขายนี"ปราศจากภาระผูกพนัใดๆ ทั "งสิ"น 

 

ลงชื!อ……………………………………….…..........................………ผูร้บัมอบอํานาจ            ลงชื!อ…………………………………….………….....................………………ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

 

หลกัฐานการรบั ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยร์บัฝาก และแบบตอบรบัคาํเสนอซื!อ 
 

วนัที! …………………………………………….                                                                                                                   เลขที!แบบตอบรบั …………..............…………………………….……. 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั ไดร้บัแบบตอบรบัคาํเสนอซื"อหลกัทรพัยบ์รษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) พรอ้มกบัหลกัฐาน 

q ใบหุน้สามญั จาํนวนรวมทั "งสิ"น..................................................หุน้  q หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์าํนวนรวมทั "งสิ"น………………………………………………….หุน้ 

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อื!นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดย q โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  £ 1.BAY  £ 2.BBL   £ 3.KBANK   £ 4.KTB   £ 5.SCB   £ 6.TBANK   £ 7.TMB   £ 8.UOB 

สาขา ………………………………...…………......................................ประเภทบญัช…ี..................………………………………..…… เลขที!บญัช ี…………………...........................................………………..  

q รบัเชค็   £ ดว้ยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหบุ้คคลอื!นมารบัแทน ที!บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั    £ ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที!อยู่ (ที!ตดิต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้   
  ผูร้บั …………………………………………………………..……… 

       (…………………………………………………………………  ) 



 

  

   หนังสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

                                                      เขยีนที! …………………………………..…  

                                                                       วนัที! ……….………….…………………… 

 

 โดยหนังสอืฉบบันี" ขา้พเจา้ ……………………….……......…..............................………… อายุ …………….. ปี สญัชาต ิ

…………………. . . . . . . . . . . . . . .  ที! อ ยู่ ( ที! ติ ด ต่ อ ทา ง ไป รษณีย์ ไ ด้ ) . . . . . . ……………………………….. . . . . . . ………………… 

……………...….............................................……...…............................. รหสัไปรษณีย.์...........………………..…………ถอืหุน้
สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน………………………..………หุน้ 

ขอมอบอํานาจให…้………………………………………………………….อาย…ุ…........…ปี สญัชาต ิ.……………………….............
ที!อยูเ่ลขที! (ที!ตดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้ ……………………….…………………………….………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………. รหสัไปรษณีย ์…..............................…… เป็นผูร้บัมอบ 

อํานาจของขา้พเจา้ในการ 
q ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิ จาํกดั (มหาชน)   
q รบัเชค็ชําระราคาคา่ขายหุน้สามญั (ในกรณีที!เลอืกรบัชําระราคาคา่ขายหุน้สามญัเป็นเชค็) ดงักล่าว 

โดยดาํเนินการผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จาํกดั ตลอดจนการกระทําใด ๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการนี"แทนขา้พเจา้  จน
เสรจ็สิ"น 

 กจิการใดที!ผู้รบัมอบอํานาจได้กระทําการภายในขอบอํานาจดงักล่าว ใหถ้อืเสมอืนหนึ!งว่าขา้พเจ้าผูม้อบอํานาจได้กระทํา
ดว้ยตนเองทุกประการ 
   

ลงชื!อ  ……………………………........……………………. ผูม้อบอํานาจ 

( ……………………………........……………………. ) 

   

ลงชื!อ  ……………………………........……………………. ผูร้บัมอบอํานาจ 

( ……………………………........……………………. )  

   

ลงชื!อ  ……………………………........……………………. พยาน 

( ……………………………........……………………. ) 

   

ลงชื!อ  ……………………………........……………………. พยาน 

( ……………………………........……………………. ) 

 

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี" ซึ!งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบอํานาจนี" 
1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคล 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ 

3) ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณทีี!ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอํานาจใหบุ้คคลอื!น ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญั และตดิอากร
แสตมป์ 10 บาท ในกรณีที!ผูแ้สดงเจตนาขายขอใหบุ้คคลอื!นรบัเชค็แทน ทั "งนี" หากเป็นการมอบอํานาจทั "ง 2 กรณี ใหต้ดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท 

  ตดิอากร        

   แสตมป์ 

 

 



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 statemen t 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 

 

      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. 

 

 

Duty Stamp 

 



CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CIRCULATION ROUTING SLIP 

Department code 

 

TENDER OFFER บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) “ NVD”  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 1. นางวฒันา  สมวฒันา 
2. นายศรศกัด์ิ สมวฒันา 

ตัวแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั ( เลขที่บญัชี  248-000000013-3 ) 

จ ำนวนรับซือ้ และรุ่นที่เสนอซือ้ หุ้นสามญัที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด จ านวน  380,659,951 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 27.57) 
รำคำเสนอซือ้                            ราคา 2.52 บาท   ราคาสทุธิ 2.513259 บาท/หุ้น 
ระยะเวลำรับซือ้ ตัง้แตเ่วลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 19 มกราคม 2564  ถึง 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
ระยะเวลำที่สำมำรถยกเลิก       ตัง้แตเ่วลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 19 มกราคม 2564  ถึง 16 กมุภาพนัธ์ 2564 

วิธีกำรช ำระรำคำ    
ผู้ขายจะได้รับเงินในวนัท่ี  25 กมุภำพันธ์ 2564 โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
BAY,BBL,SCB,KBANK,KTB,TBANK,TMB,UOB หรือรับเป็นเชค็  

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR NVD-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 
2564 

แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ของกิจการออกจากการ 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯในชว่งระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

(  )  Mr.Suthep ………….…….. (  )  Mr.Imanishi…..................... 

(  ) Mrs.Chrisana(RB)__________ (  ) Mr.Yokoyama__________ (  )  Mr. Somchai (IIBD)_        __                           

(  )  Mr. Natthapon (IT) ________                        (  )  Ms. Rungthip (CD)_____ (  )  Ms. Nubthong (Legal) _______ (  )  Ms. Napalai (CAO) _______ 

(  ) Mr. Somchai W. (YTFA)  ____ (  )  Mrs. Krittika (RD2) _____ (  )  Ms. Kridsana (FIN)______  

SECURITIES BROKERAGE SECURITIES BROKERAGE 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)_____ 



 
เอกสำรที่ลูกค้ำจะต้องลงนำม หำกมีควำมประสงค์จะเสนอขำย มีดังนี ้
 
วิธีกำรช ำระรำคำ บุคคลธรรมดำ นิติบคุคล 

1. รับโอนเงินเขา้บญัชี   
อตัโนมติั 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ CRM 
ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 248-000000013-3 )  

2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบชุื่อบญัชี 
และเลขท่ีบญัชี หรือ ส าเนา Statement 
บญัชีกระแสรายวนัของธนาคาร พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 5. หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ 
CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 248-000000013-3 )  

2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราฯ 
1ฉบบั 
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบชุื่อบญัชี 
และเลขท่ีบญัชี หรือ ส าเนา Statement 
บญัชีกระแสรายวนัของธนาคาร 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
6.  หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 
 

 
2. รับเป็นเช็ค - 
ด้วยตนเอง  

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท  
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 

3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

- มอบอ านาจ 
CNS รับเช็คแทน 

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 2 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง  
4. หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั เพื่อยืน่แบบฯและรับเช็คค่าขายฯ 
พร้อมปิดอากรฯ ฉบบัละ 30 บาท 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท   
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 1ฉบบั  
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 
5.  หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้อมปิดอากรฯ 
ฉบบัละ 30 บาท 

3. 
รับเช็คค่าขายหุ้นทางไ
ปรษณีย์ลงทะเบียน 

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4.  หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 
 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท   
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 



5.  หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้อมปิดอากรฯ 
ฉบบัละ 10 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



  

 
 

 
ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

(แบบ 247-4) 
 
 
 
 

ของ 

 
บริษัท เนอวำนำ ไดอ ิ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

โดย 
 

นำงวฒันำ สมวัฒนำ 
นำยศรศักดิ์ สมวัฒนำ 

 
 (ผู้ท ำค ำเสนอซือ้) 

 
 
 
 
 

ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้และตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด 
 
 

 





ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

สำรบัญ 

   

   

ส่วนที่ 1 สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ สว่นท่ี 1 หน้ำ 1 

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 1. ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ สว่นท่ี 2 หน้ำ 1 

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ สว่นท่ี 2 หน้ำ 2 

 3. ข้อมลูเก่ียวกบัท่ีปรึกษำอื่น สว่นท่ี 2 หน้ำ 2 

 4. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้ท ำค ำเสนอซือ้กบักิจกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
กรรมกำรของกิจกำร 

สว่นท่ี 2 หน้ำ 3 

 5. ข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ ถือหลกัทรัพย์ สว่นท่ี 2 หน้ำ 8 

ส่วนที่ 3  รำยละเอียดของกิจกำร  

 1. ข้อมลูเก่ียวกบักิจกำร สว่นท่ี 3 หน้ำ 1 

 2. แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรเข้ำครอบง ำกิจกำร สว่นท่ี 3 หน้ำ 7 

ส่วนที่ 4  รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 1. วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ สว่นท่ี 4 หน้ำ 1 

 2. วิธีกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ สว่นท่ี 4 หน้ำ 7 

 3. วิธีช ำระรำคำ สว่นท่ี 4 หน้ำ 7 

 4. สทิธิของผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แล้ว สว่นท่ี 4 หน้ำ 9 

 5. เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย สว่นท่ี 4 หน้ำ 10 

 6. วิธีกำรสง่มอบหลกัทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ สว่นท่ี 4 หน้ำ 13 

 7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ สว่นท่ี 4 หน้ำ 14 

 8. กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ สว่นท่ี 4 หน้ำ 14 

ส่วนที่ 5  กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

 

สว่นท่ี 5 หน้ำ 1 
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เอกสำรแนบ 

 

1 หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนในกำรท ำค ำเสนอซือ้  

2 วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้และแบบฟอร์ม  

 (1) ขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 (2) แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 (3) แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์  

 (4) แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ทีน่ ำมำเสนอขำย  

 (5) หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

3 วิธียกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม  

 (1) ขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

 (2) แบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

 (3) หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

4 วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้และแบบฟอร์มส ำหรับ NVDR  

 (1) ขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

 (2) แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

 (3) แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ทีน่ ำมำเสนอขำยส ำหรับ NVDR   

 (4) หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

5 แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด  

6 หนังสือแสดงเจตจ ำนงไม่ตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
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ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอ ิจ ำกัด (มหำชน) 

(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในค ำเสนอซือ้นี ้เป็นรำคำเสนอซือ้และระยะเวลำรับซือ้สุดท้ำยที่จะไม่แก้ไขอีก 

 เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

 

เรียน  ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำ นำงวฒันำ สมวฒันำ และ นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) (“NVD” หรือ “กิจกำร”) ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้(“ค ำเสนอซือ้”) 

 

ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 

1. วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ 

วนัท่ี 18 มกรำคม 2564 

2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

นำงวฒันำ สมวฒันำ และนำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ (รวมเรียกวำ่ “ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้” หรือ “ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์”) 

4. วัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

เนื่องจำกเมื่อวนัที่ 7 ตุลำคม 2563 กลุ่มผู้ ถือหุ้น 8 รำย (ซึ่งรวมถึงผู้ท ำค ำเสนอซือ้) และบริษัท สิงห์ เอสเตท 
จ ำกัด (มหำชน) (“S”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของกิจกำร  ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ  (Memorandum of 
Understanding) (“MOU”) เพื่อศึกษำรำยละเอียดและควำมเป็นไปได้ที่เก่ียวข้องกับหุ้นที่ทัง้สองฝ่ำยถืออยู่ใน
กิจกำร และได้ข้อสรุปในวนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 ว่ำผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะเป็นผู้ซือ้หุ้นสำมญัของกิจกำรจำก S 
จ ำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ใน
รำคำหุ้นละ 2.52 บำท หรือคิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 1,793,875,406.40 บำท  

ต่อมำในวนัที่ 6 มกรำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้มำซึ่งหุ้นสำมญัของกิจกำรจำก S จ ำนวน 711,855,320 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของกิจกำร (กลำ่วคือ นำงวฒันำ สมวฒันำ 
ได้มำซึง่หุ้นสำมญัจ ำนวน 427,639,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด
ของกิจกำร และนำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ ได้มำซึ่งหุ้นสำมญัจ ำนวน 284,216,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกิจกำร) สง่ผลให้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ คือ นำงวฒันำ สมวฒันำ และ
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ ซึ่งเป็นกลุม่บคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์หรือกระท ำกำรร่วมกนัเพื่อกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์ตำม
กฎหมำยหลกัทรัพย์ (parties acting in concert) เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ตกลงกระท ำกำรร่วมกนัในกำรซือ้หุ้น
สำมญัของกิจกำรจำก S อนัถือเป็นกำรกระท ำกำรอนัมีลกัษณะควำมสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็น
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กำรท ำกำรร่วมกัน ตำมข้อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เร่ืองก ำหนดลักษณะ
ควำมสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะกำรร่วมกนักบับคุคลอื่น และกำรปฏิบตัิตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 
247 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และบคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“บุคคลตำมมำตรำ 258”) ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ มีกำรถือหุ้นสำมญัในกิจกำร
เพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 215,317,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร เป็นจ ำนวน 
927,172,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ซึ่งมำกกว่ำร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ด้วยเหตนุี ้
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จึงมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) 
จำกผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถึงหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 12/2554”) 

5.   ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซือ้ 

5.1 หุ้นสำมัญของกิจกำร 

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 1,380,599,978 หุ้น (หนึ่งพนั
สำมร้อยแปดสบิล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพนัเก้ำร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดย ณ 
วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้ นในกิจกำร จ ำนวน 923,524,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ดงันัน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้
หุ้นสำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร จ ำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจ ำนวนหุ้นที่ออก
และจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร  และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 33.11 ของจ ำนวนสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของกิจกำร  

อยำ่งไรก็ดี ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 7 รำย ได้แสดงเจตนำที่จะไมข่ำยหุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้
ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้(“กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำร”) รวม
จ ำนวน 76,415,179 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.53 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 5.53 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร โดยได้ลงนำมในหนงัสือแสดงควำม
จ ำนงที่จะไม่ขำยหุ้นในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นมำตรกำรส ำรองและเป็นกำรรับประกันเพิ่มเติมต่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ ถือหุ้นทัง้  7 รำย
ดงักลำ่วได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นของกิจกำรตำมรำยละเอียดในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงข้ำงต้น มำยงับญัชีซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ที่เปิดกบัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ รวมถึง ลงนำมในบนัทึกข้อตกลงกบัตวัแทนในกำร
รับซือ้หลกัทรัพย์ เพื่อระงบักำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัหุ้นของกิจกำร โดยตกลงยินยอมให้ตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ท ำกำรระงบักำรท ำธุรกรรมใด ๆ เก่ียวกบัหุ้นของกิจกำรทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำย โอน ถอน 
หรือจ ำหนำ่ยด้วยวิธีกำรใด ๆ ในระหวำ่งที่มีกำรท ำค ำเสนอซือ้หุ้นของกิจกำรโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

ดงันัน้ ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้หุ้นสำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร (ไม่นบั
รวมหุ้นสำมญัที่ถือโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จ ำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมญัที่ถือโดยกลุ่มผู้ ถือหุ้ นที่
แสดงเจตนำที่จะไมข่ำยหุ้นของกิจกำร รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น)  เป็นจ ำนวน 380,659,951 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.57 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 27.57 
ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจกำร 
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ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้นำงวฒันำ สมวฒันำ และนำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ จะท ำค ำเสนอซือ้ร่วมกนั โดย
นำงวฒันำ สมวฒันำ จะเป็นผู้ รับซือ้หุ้นสำมญัที่มีผู้แสดงเจตนำขำยทัง้หมดจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ 

 

ตำรำงสรุปหุ้นสำมญัที่ท ำค ำเสนอซือ้ 

ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ 

จ ำนวนหุ้นที่ออก
และจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของ

กิจกำร 

สิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของ
กิจกำร 

1. ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 923,524,848 66.89 66.89 

2. กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไมข่ำยหุ้นของ

กิจกำร 
76,415,179 5.53 5.53 

3. หุ้นสำมญัที่ท ำค ำเสนอซือ้ 380,659,951 27.57 27.57 

รวมหุ้นสำมัญของกิจกำร 1,380,599,978 100.00 100.00 
 

5.2 ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกเพื่อให้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 2 รุ่น 
คือ (1) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ที่  1” หรือ “NVD-W1”) จ ำนวน 276,119,950 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภำพของกิจกำร และ (2) ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด(มหำชน)  ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนกังำนของกิจกำรและ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (“ESOP-W1”) จ ำนวน 25,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ของจ ำนวน ESOP-W1 ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงสภำพของกิจกำร 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 รุ่น คือ NVD-W1 และ ESOP-W1 ซึ่งเทำ่กบั 
7.86 บำทตอ่หุ้น และ 6.3841 บำทตอ่หุ้น ตำมล ำดบั สงูกวำ่รำคำเสนอซือ้ที่ 2.52 บำทตอ่หุ้น รวมทัง้ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ไม่ได้มีกำรได้มำซึ่งใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยมีค่ำตอบแทน ในช่วงระยะเวลำ 90 วนัก่อนวนัที่ยื่นค ำ
เสนอซือ้นี ้จึงเข้ำข้อยกเว้นตำมนยัของข้อ 7(2)(ก) ของประกำศ ทจ. 12/2554 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จึงไมม่ีหน้ำที่
ต้องท ำค ำเสนอซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 และ ESOP-W1 

6. รำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้หุ้นละ 2.52 บำท (สองบำทห้ำสบิสองสตำงค์) (“รำคำเสนอซือ้”) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีตอบรับค ำเสนอซือ้ 
(“ผู้แสดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักลำ่ว ในอตัรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอ
ซือ้ และภำษีมลูคำ่เพิ่มในอตัรำร้อยละ 7 ของคำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น ดงันัน้ รำคำสทุธิที่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยจะได้รับเทำ่กบัหุ้นละ 2.513259 บำท (สองจดุห้ำหนึง่สำมสองห้ำเก้ำบำท) ซึง่รำคำดงักลำ่ว  

(  ) เป็นรำคำเสนอซือ้สดุท้ำยที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

(      ) ไมใ่ช่รำคำเสนอซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปลีย่นแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 
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ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทย และ (1) มีถ่ินฐำนอยู่
ในประเทศที่ไม่มีอนุสญัญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือ (2) มีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สญัญำตำม
อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนสุญัญำภำษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้น หรือลดหย่อนในเร่ืองกำรหกัภำษี 
ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้นที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกร 
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะมีหน้ำที่หกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำย
หลกัทรัพย์ (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และต้นทุนที่แท้จริงของผู้ แสดงเจตนำขำยที่ได้จ่ำย ไปเพื่อซือ้
หลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย) 

ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนำขำยดงักลำ่วจะต้องแจ้งต้นทนุในกำรซือ้หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว พร้อมน ำสง่หลกัฐำนแสดงรำคำ
ต้นทนุให้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ (ดรูำยละเอียดในข้อ 1.2.4 ของเอกสำรสว่นท่ี 4 และตำมเอกสำรแนบ 2 
(4) ส ำหรับหุ้นสำมญัหรือเอกสำรแนบ 4 (3) ส ำหรับ NVDR ของหุ้นสำมญั) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบรุำคำ
ต้นทนุดงักลำ่วหรือมิได้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุมำพร้อมกบัใบยืนยนัรำคำต้นทนุหลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอ
ขำย ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะหกัภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคิดค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินคำ่ขำยหุ้นสำมญัทัง้
จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ 

หมำยเหต:ุ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอตัรำร้อยละ 3 ของ
คำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และใบส ำคญัแสดงสทิธิและออกหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ที่
จ่ำย ให้แก่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ด้วย 

7.  ระยะเวลำรับซือ้ 

ระยะเวลำรับซือ้รวมทัง้สิน้ 25 วันท ำกำร เร่ิมตัง้แต่วันที่ 19 มกรำคม 2564 ถึงวันที่  23 กุมภำพันธ์ 2564 
(“ระยะเวลำรับซือ้”) ทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ ถือหุ้น
ที่ประสงค์จะตอบรับค ำเสนอซือ้จะต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์พร้อมกบัเอกสำรประกอบกำรขำย 
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 2 ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือเอกสำรแนบ 4 ส ำหรับ NVDR ของ
หุ้นสำมญั) โดยระยะเวลำดงักลำ่วเป็น 

() ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำยที่จะไมข่ยำยระยะเวลำรับซือ้อีก (Final Period) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้ง ตำมข้อ 
8 

(    ) ไมใ่ช่ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรับซือ้ได้ 

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ดังกล่ำว ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ครบ 25 วนัท ำกำร เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 
12/2554 

8. เงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้ 

(    ) ไมม่ีเง่ือนไข 

() มีเง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้

() ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้หรือขยำยระยะเวลำรับซือ้ หำกมีเหตกุำรณ์ร้ำยแรงตอ่ฐำนะ
หรือทรัพย์สนิของกิจกำร ในระหวำ่งระยะเวลำรับซือ้ 
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() ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำรับซือ้เพื่อแข่งขนักับบุคคลอื่นนัน้ หำกมี
บคุคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำร ในระหวำ่งระยะเวลำรับซือ้ 

9. เงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลกิค ำเสนอซือ้ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ภำยหลังจำกผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พ้นระยะเวลำรับซือ้ 
อันเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของ กิจกำร โดยที่
เหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ภำยหลังจำกผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.และยังไม่พ้น
ระยะเวลำรับซือ้อนัเป็นผลให้มลูคำ่หลกัทรัพย์ของกิจกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือ 

9.3 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 
14/2554 เร่ือง กำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำกำรในประกำรที่นำ่จะมีผลตอ่กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของกิจกำร (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

10. ระยะเวลำรับซือ้ที่ ผู้ถอืหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ตัง้แต่วนัที่ 19 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ 2564 (รวม 20 วนัท ำกำร) ทุกวนัท ำกำรของ
ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (โดยผู้ แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบัติตำม
ขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3 (1) ) 

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยดุรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถยกเลกิกำรแสดง
เจตนำขำยดงักลำ่ว ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะขยำยระยะเวลำรับซือ้ที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยออกไป เพื่อให้ระยะเวลำดงักลำ่วครบ 20 วนัท ำกำร เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 12/2554 

11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซือ้หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศ ทจ. 12/2554) 

-ไมบ่งัคบัใช้กบักรณีนี ้เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร- 

12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในกำรเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของกิจกำร แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ถืออยู่ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะต้องท ำค ำเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจกำรจ ำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 33.11 ของสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุ้นละ 2.52 บำท ดงันัน้ เงินทนุที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะต้องใช้ส ำหรับกำร
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจะเทำ่กบั 1,151,829,327.60 บำท  
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อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำรได้แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น ตำมรำยละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสำร
แนบ 6 ดงันัน้ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เหลอืทัง้หมดของกิจกำร  (ไมน่บัรวมหุ้นสำมญัที่ถือโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จ ำนวน 
923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมญัที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น) ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้เทำ่กบั 380,659,951 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุ้นละ 2.52 บำท คิดเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 959,263,076.52 บำท 
(เก้ำร้อยห้ำสบิเก้ำล้ำนสองแสนหกหมื่นสำมพนัเจ็ดสบิหกบำทห้ำสบิสองสตำงค์)  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระคำ่หุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยที่ตอบรับค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหลง่เงินทนุท่ีจะ
ใช้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะมำจำกวงเงินสินเช่ือจำก Asia Credit Opportunities III (Mauritius) Limited 
(“ACO III”) ซึ่ง รับรองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่องกง ในฐำนะผู้ ประสำนงำนสินเช่ือ 
(Facility Agent) ในวงเงินเทำ่กบั 35,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือประมำณ 964,000,000 บำท (เก้ำร้อยหกสบิ
สี่ล้ำนบำท) (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ 27.54 บำท) ซึ่งเพียงพอเพื่อใช้ในกำรช ำระมลูคำ่
ของกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร และเพียงพอที่จะรองรับควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อเงินบำท จำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปี ที่ผ่ำนมำ (อ้ำงอิงอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินดอลลำร์สหรัฐฯ กบัเงินบำท จำก S&P Capital IQ ช่วงวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 7 มกรำคม 
2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง 29.80 – 33.05 บำท) โดยวงเงินสินเช่ือดงักลำ่วมีระยะเวลำกำรเบิกใช้สินเช่ือจนถึง
วนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2564 และมีก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ภำยใน 24 เดือน นบัจำกวนัที่เบิกเงินครัง้แรก โดย ส่วน
หนึ่งของแหลง่เงินทนุส ำหรับช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้วงเงินสินเช่ือดงักลำ่ว จะมำจำกเงินปันผลของกิจกำรใน
อนำคต ทัง้นี ้วงเงินสินเช่ือที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับจำก ACO III ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ไม่มีเง่ือนไข 
หรือภำระหน้ำที่ท่ีก ำหนดในสญัญำสนิเช่ือที่มีผลผกูพนักบักิจกำร 

โดย ACO III ในฐำนะผู้ ให้สินเช่ือแก่ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG Secured Lending 
Opportunities III, L.P. (“ASSLO”) ซึ่ งทั ง้  ACO III และ  ASSLO เ ป็นบ ริ ษัทในเค รือของ  Ares SSG ซึ่ งมี
ส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจหลกัในด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ลงทนุทำงเลือก (Alternative 
Asset Management) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในสินเช่ือ (Credit) และกำรลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภำยใต้สภำวะ
เง่ือนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหลง่เงินทนุของผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้ว มีควำมเห็นวำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับกำรช ำระคำ่หุ้นจำกกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของแหลง่เงินทนุที่ใช้ในกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)   
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13. ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ 

ช่ือ: บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

ฝ่ำยและที่อยู:่ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจ ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ผู้ติดตอ่: คณุอโณทยั ศฤงคำรกลุกิจ หรือ คณุกริช กำญจนพลชยั 

โทรศพัท์: 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049 

 

14. วันช ำระรำคำ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำค่ำหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยภำยในวนัท ำกำรที่ 2 นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับ
ซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 เมื่อแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์และเอกสำรประกอบที่
ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำยื่นมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และสมบรูณ์ และได้มีกำรโอนหลกัทรัพย์เสร็จสิน้และมีผล
สมบรูณ์ หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับช ำระคำ่หลกัทรัพย์ตำม
รำคำสุทธิตำมข้อ 6 ของส่วนที่ 1 ในวันท ำกำรที่ 2 นับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ที่ขยำย
ออกไป (หำกมี) 

 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 1 

ส่วนที่ 2 

รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

1.   ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

(1) นางวัฒนา สมวัฒนา  

ชื่อ  นำงวฒันำ สมวฒันำ 

ที่อยู่ 34 ซ.นำคนิวำส 37 แยก 2-3 ถนน นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 

กรุงเทพมหำนคร 

หมำยเลขโทรศพัท์ ติดตอ่ที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

หมำยเลขโทรสำร ติดตอ่ที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

หมำยเลขบตัรประชำชน 3 1006 02303 91 9 

 อาชีพ/ ประวัตกิารท างานโดยสังเขป 

ปี ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สมวฒันำ กรุ๊ป จ ำกดั กำรลงทนุด้ำน

อสงัหำริมทรัพย์ 

 กรรมกำร บริษัท สมวฒันำ จ ำกดั กำรลงทนุด้ำน

อสงัหำริมทรัพย์ และสถำนี

บริกำรน ำ้มนั 

 ประวัติการกระท าผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีค าพิพากษาถงึที่สุดแล้วในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

 ข้อพพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สุดในคดทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมนัียส าคัญต่อ
ฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้และคดทีี่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

-ไมม่ี- 

(2) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 

ชื่อ  นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ 

ที่อยู่ 32 ซ.นำคนิวำส 37 แยก 2-3 ถนน นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 

กรุงเทพมหำนคร 

หมำยเลขโทรศพัท์ ติดตอ่ที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 
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หมำยเลขโทรสำร ติดตอ่ที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 
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 อาชีพ/ ประวัตกิารท างานโดยสังเขป 

ปี ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

2546 - 2548 Marketing Manager for 

Real Estate Lending 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์ 

2543 - 2546 Investment Banking 

Manager 

บริษัท เอเชีย รีคฟัเวอร่ี แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 

บริษัทจดักำรกองทนุ 

2542 - 2543 Special Asset 

Management 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์ 

 ประวัติการกระท าผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีค าพิพากษาถงึที่สุดแล้วในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

 ข้อพพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สุดในคดทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมนัียส าคัญต่อ
ฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้และคดทีี่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

-ไมม่ี- 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้ และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 

ช่ือ :   บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั                                                                                                 
ที่อยู ่:   ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ :  02 695 5555 

โทรสำร :         02 695 5173 

3.  ข้อมูลเกี่ยวกบัที่ปรึกษาอื่น - ที่ปรึกษากฎหมาย 

ช่ือ :   บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
ที่อยู ่:   540 อำคำรเมอร์คิวร่ีทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

10330 

โทรศพัท์ :   02 264 8000 

โทรสำร                   02 657 2222  
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4.   ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ท าค าเสนอซือ้กับกิจการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกจิการ  

4.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้กระท าขึน้ก่อนการ
ยื่นค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมี
นัยส าคัญ ทัง้นี ้ไม่ว่าการท าสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อซือ้
ขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซือ้หรือไม่ก็ตาม 

 บนัทกึควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding) (“MOU”) 

 กลุม่สมวฒันำ และบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) (“S”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจกำร ได้ลงนำม
ในบนัทึกควำมเข้ำใจ MOU เพื่อศึกษำรำยละเอียดและควำมเป็นไปได้ที่เก่ียวข้องกบัหุ้นที่ทัง้สองฝ่ำยถือ
อยูใ่นกิจกำร โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี ้

คูส่ญัญำ กลุม่สมวฒันำ ได้แก ่
1. นำงวฒันำ สมวฒันำ 

2. นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ 

3. นำยอนชุำติ องัสเุมธำงกรู 

4. นำยฐำนิศร คสูวุรรณ 

5. นำงสำวจิดำภำ แตรตลุกำร 

6. นำยวเิชียร เจียกเจิม 

7. นำงจฑุำมำศ สมวฒันำ 

8. นำงสำวกลุสิรำ องัสเุมธำงกรู 

 และ 
บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) หรือ (“S”) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 7 ตลุำคม 2563 

หลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง 

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจกำร โดย กลุม่สมวฒันำ เป็นผู้ ถือหุ้นใน
กิจกำร จ ำนวน 286,379,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.74 ของจ ำนวนหุ้นที่ออก
และจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และ S เป็นผู้ ถือหุ้นในกิจกำร จ ำนวน 
711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร  

ช่ือที่ปรึกษำในกำร
ท ำบนัทกึควำม
เข้ำใจ 

บริษัท ดี เอ็น 36 จ ำกัด (ในฐำนะที่ปรึกษำกฎหมำยของกลุ่มสมวฒันำ) และ 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกดั (ในฐำนะท่ีปรึกษำกฎหมำยของ S) 

เง่ือนไขและ
ระยะเวลำที่มีผล
บงัคบัของบนัทกึ
ควำมเข้ำใจ และ

1. กำรศกึษำข้อมลู และกำรประเมนิมลูคำ่บริษัท (Due Diligence & Valuation) 

1.1. คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะร่วมกันก ำหนดเง่ือนไขที่เหมำะสมใน

กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวข้องกบัหุ้นที่ทัง้สองฝ่ำยถืออยู่ในกิจกำร ซึ่ง
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ควำมรับผิดชอบ
ของคูส่ญัญำ 

เง่ือนไขดงักล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง รำคำซือ้ขำยหุ้น โดยจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตำม กฎหมำย กฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง ของตลำด

หลกัทรัพย์ ฯ และส ำนกังำน กลต. ทัง้นี ้คู่สญัญำแตล่ะฝ่ำยจะวำ่จ้ำงที่

ปรึกษำ ในกำรศึกษำข้อมูลของกิจกำร รวมถึง บริษัทในเครือ และ

บริษัทร่วมของกิจกำร รวมถึงธุรกิจและโครงกำรที่เก่ียวข้อง โดยมี

รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กำรศึกษำข้อมูลของกิจกำร (Due Diligence) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ำกัดเพียง กำรศึกษำข้อมูลด้ำน กำรค้ำ  ภำษี  กำรก่อสร้ำง 

สนิทรัพย์ บญัชี กำรเงิน และกฎหมำย ของกิจกำร และ 

(ข) กำรประเมินมลูค่ำกิจกำร โดยวิธีกำรของคูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำย ตำม

ควำมเหมำะสม 

1.2. คู่สญัญำตกลงว่ำกำรศึกษำข้อมูล (Due Diligence) ดังกล่ำวจะแล้ว

เสร็จภำยในวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 เว้นแต่จะมีกำรตกลงกันเป็น

อยำ่งอื่น 

2. กำรท ำธุรกรรม (Transaction) 

2.1. ระยะเวลำในกำรเจรจำซือ้ขำยหุ้น (Negotiation period) 

ตัง้แต่วนัที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยลงนำมใน MOU ฉบบันี ้จนถึง วนัที่ 16 

พฤศจิกำยน 2563 (“ระยะเวลาในการเจรจาซือ้ขายหุ้น”) คู่สญัญำ

ทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะปฏิบตัิตำมข้อตกลงดงันี ้

(ก) ร่วมกันศึกษำ พูดคุย เจรจำ และก ำหนด วิธีกำร ขัน้ตอนและ

โครงสร้ำงในกำรเข้ำท ำรำยกำรซือ้ขำยหุ้นของกิจกำรในครัง้นี ้

(ข) ร่วมกันศึกษำโครงสร้ำง และ/หรือวิธีกำร ในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่

จะสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ที่จะเกิดขึน้จำกกำรเข้ำท ำรำยกำร

ซือ้ขำยหุ้น เช่น คำ่โอนท่ีดิน คำ่ใช้จ่ำยภำษีตำ่ง ๆ เป็นต้น 

(ค) ร่วมกันเจรจำหำข้อสรุป และลงนำมในสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง

ในกำรเข้ำท ำรำยกำรซือ้ขำยหุ้น  

2.2. กำรประมลูเพื่อเสนอซือ้หุ้น NVD ของคูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำย (Bidding) 

2.2.1. ขัน้ตอนกำรประมลู 

คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงร่วมกันว่ำ ในกรณีที่คู่สัญญำไม่

สำมำรถปฎิบัติตำมข้อ 2.1 ข้ำงต้นได้ภำยในระยะเวลำในกำร

เจรจำซือ้ขำยหุ้ น คู่สัญญำตกลงที่จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้
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ก. คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยจะต้องยื่นเอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้คูส่ญัญำอีก

ฝ่ำย ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563 

1) ซองจดหมำยระบรุำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัของคู่สญัญำอีก

ฝ่ำย 

2) หลกัฐำนกำรโอนเงินส ำหรับใช้เป็นเงินมดัจ ำกำรซือ้ขำยหุ้น 

จ ำนวน 100,000,000 บำท  

ข. ภำยหลงัคูส่ญัญำเปิดซองจดหมำยตำมข้อ ก. 

1) ในกรณีที่คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำย ยื่นเอกสำรตำมข้อ ก. 

คู่สญัญำฝ่ำยที่เสนอรำคำซือ้สูงกว่ำ (“ผู้ซือ้”) จะต้องซือ้

หุ้นสำมญัของคูส่ญัญำอีกฝ่ำยตำมรำคำเสนอซือ้หุ้นท่ีระบ ุ

และคู่สญัญำฝ่ำยที่เสนอรำคำต ่ำกว่ำ (“ผู้ขาย”) จะต้อง

ขำยหุ้นสำมญัให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำย 

2) ในกรณีที่มีเพียงคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งยื่นเอกสำรตำม

ข้อ ก. คู่สญัญำฝ่ำยที่ยื่นเอกสำร จะต้องซือ้หุ้นสำมญัของ

คู่สญัญำอีกฝ่ำยตำมรำคำเสนอซือ้หุ้นที่ระบ ุและคู่สญัญำ

ฝ่ำยที่ไม่ได้ยื่นเอกสำร จะต้องขำยหุ้นสำมญัให้คู่สญัญำ

อีกฝ่ำย 

ค. ทัง้นี ้คูส่ญัญำได้ก ำหนดวนัท่ีกำรซือ้ขำยหุ้นเสร็จสมบรูณ์ (“วนั

ซือ้ขายหุ้น”) เป็นวนัท่ีดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตเ่วลำใดจะถึงก่อน คือ 

1) 18 ธนัวำคม 2563 และ 

2) ในกรณีที่เจ้ำหนีข้องกิจกำรยินยอมให้กิจกำรเปลี่ยนแปลง

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ตำมรำยกำรซือ้ขำยหุ้นในครัง้นีก้่อนวนัที่ 18 

ธันวำคม 2563 คู่สญัญำที่เสนอรำคำซือ้หุ้นสำมญัสงูกว่ำ

สำมำรถแจ้งคู่สัญญำอีกฝ่ำยได้อย่ำงน้อย 2 วันท ำกำร

ก่อนวนัที่จะท ำกำรซือ้ขำยหุ้น 

ทัง้นี ้คู่สญัญำสำมำรถตกลงที่จะก ำหนดวนัซือ้ขำยหุ้นเป็นวนั
อื่นได้ตำมแตท่ี่คูส่ญัญำจะตกลงร่วมกนั 

 
2.2.2. ข้อตกลงกำรประมลู 

ก. ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

ขัน้ตอนกำรประมูลข้ำง ต้นได้นัน้  คู่สัญญำตกลงที่ จะ

ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
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1) ในกรณีที่ผู้ ขำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงตำมข้อ 

2.2.1 ผู้ ซือ้มีสิทธิด ำเนินกำรยึดเงินมัดจ ำกำรซือ้ขำยหุ้น

ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันซื อ้ขำยหุ้ น และสำมำรถ

ด ำเนินคดีกบัผู้ขำยได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อให้ผู้ขำย 

ด ำเนินกำรขำยหุ้นสำมญัของผู้ขำยให้ผู้ซือ้ และด ำเนินกำร

ตำมหน้ำที่ของผู้ขำยตำมข้อ 2.2.2 (ข) 

2) ในกรณีที่ผู้ซือ้ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อตกลงตำมข้อ 2.2.1 

ผู้ขำยมีสิทธิด ำเนินกำรยึดเงินมดัจ ำกำรซือ้ขำยหุ้นภำยใน 

30 วนั หลงัจำกวนัซือ้ขำยหุ้น และสำมำรถด ำเนินคดีกบัผู้

ซือ้ได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อให้ผู้ซือ้ ด ำเนินกำรขำย

หุ้นของผู้ ซือ้ให้ผู้ขำย และด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของผู้ซือ้

ตำมข้อ 2.2.2 (ข) 

ข. ผู้ขำยจะด ำเนินกำรให้กรรมกำรของกิจกำรที่แต่งตัง้โดยผู้ขำย 

ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของกิจกำร โดยให้มีผลนบัแต่

วนัท่ีซือ้ขำยหุ้น 

2) น ำสง่จดหมำยแสดงเจตจ ำนงท่ีจะสละสทิธ์ิในกำรเรียกร้อง

คำ่เสยีหำยใด ๆ ที่บคุคลดงักลำ่วจะได้รับจำกกิจกำร 

 

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563 คูส่ญัญำได้บรรลขุ้อตกลงตำม MOU วำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะเป็นผู้ซือ้หุ้น
สำมญัของกิจกำรจำก S จ ำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำหุ้นละ 2.52 บำท หรือคิดเป็นเงินจ ำนวนมูลค่ำรวมทัง้สิน้ 1,793,875,406.40 
บำท และในวนัที่ 6 มกรำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ท ำกำรซือ้หุ้นและได้มำซึ่งหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 
711,855,320 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจ ำนวนหุ้ นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ตำม
ข้อตกลงของ MOU ข้ำงต้นเสร็จสิน้แล้ว 

 
4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซือ้หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน

ผู้ท าค าเสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิตบุิคคล) ในกิจการ หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 
(กรณีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เป็นนิติบุคคล) 

4.2.1 การถอืหุ้นในกิจการ 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ถือหุ้น
สำมญัของกิจกำรรวมเป็นจ ำนวน  927,172,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
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ออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นสทิธิออกเสยีงร้อยละ 67.16 ของสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของกิจกำร 

4.2.2 การถอืหุ้นในผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

- ไมม่ี - 

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 
ในผู้ท าค าเสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 

- ไมม่ี เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นบคุคลธรรมดำ- 

 

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ 

4.4.1 การมีกรรมการและ/ หรือผู้บริหารร่วมกัน 

 ปัจจบุนั นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ ด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของกิจกำร 
ทัง้นี ้นำงวฒันำ สมวฒันำ ไมไ่ด้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร หรือผู้บริหำรของกิจกำร 

4.4.2 การท ารายการระหว่างกันของกิจการ กับผู้ท าค าเสนอซือ้  

ผู้ท ารายการ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะของ
รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 

บริษัท เนอวำนำ ริเวอร์ 
จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของ
กิจกำร) และ นำยศรศกัดิ์ สม
วฒันำ 

นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ ด ำรง
ต ำแหน่งเป็น กรรมกำร, 
ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ของ
กิจกำร 

นำยศรศกัดิ์ สม
วฒันำ จองซือ้ห้อง
ชดุพกัอำศยั
โครงกำรบนัยนัทรี 
เรสซิเดนซ์ ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพ 
จ ำนวน 2 ห้องชดุ 
รวมเป็นรำคำ 
90,692,083 บำท 
จำกบริษัทเนอวำ
นำ ริเวอร์ จ ำกดั 

รำยได้จำกกำร
ขำยห้องชดุ: 
90,692,083 
บำท 

- - บริษัท เนอวำนำ ริเวอร์ 
จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของ
กิจกำร) เข้ำท ำรำยกำร
ดงักลำ่วกบั นำยศร
ศกัดิ์ สมวฒันำ โดย
รำคำซือ้ขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและ
เป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำทัว่ไป 

  



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 8 

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

5.1. หลักทรัพย์ที่ถอือยู่ก่อนท าค าเสนอซือ้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ (ณ วันที่ยื่นค าเสนอซือ้) 

5.1.1. หุ้นสามัญ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบ 

กับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกิจการ 

ร้อยละเมื่อเทยีบ 

กับสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของ 

กิจการ 

I. ผู้ท าค าเสนอซือ้     
นำงวฒันำ สมวฒันำ 1/ หุ้นสำมญั 560,080,515 40.57 40.57 
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ หุ้นสำมญั 363,444,333 26.33 26.33 
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค า

เสนอซือ้ 
- - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลตาม I และ II 

    

 นำงจฑุำมำศ สมวฒันำ
(บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ)2/ 

 INSIGHTS MIND INC. 
(บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำงวฒันำ สมวฒันำ และ
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ)3/ 

หุ้นสำมญั 
 
 
 

หุ้นสำมญั 

3,111,810 
 
 
 

536,205 

0.23 
 
 
 

0.04 

0.23 
 
 
 

0.04 

IV. ข้อตกลงอ่ืนที่จะท าให้
บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้น
เพิ่มขึน้ 

- - - - 

 รวม 927,172,863 67.16 67.16 
หมำยเหต:ุ 1/ นำงวฒันำ สมวฒันำ เป็นมำรดำของนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 

2/ คูส่มรสของนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
3/ นิตบิคุคลท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 30 (นำงวฒันำ สมวฒันำ และนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
ถือหุ้นร้อยละ 46.86 และ 24.97 ตำมล ำดบั) และเป็นนิตบิคุคลท่ีนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ มีอ ำนำจในกำรจดักำร
เก่ียวกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์ 

 

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

ช่ือ 
ประเภท
หลักทรัพย์
แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วย 

จ านวนหุ้นที่ได้
ภายหลังจากการ
ใช้สิทธิแปลง

สภาพ 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของ
กิจการ1/ 

I. ผู้ท าค าเสนอซือ้     
นำงวฒันำ สมวฒันำ 2/ NVD-W1 16,653,522 16,953,285 1.00 
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ NVD-W1 

ESOP-W1 
14,343,642 
1,250,000 

14,601,827 
1,272,250 

0.87 
0.08 

II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค า
เสนอซือ้ 

- - - - 
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ช่ือ 
ประเภท
หลักทรัพย์
แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วย 

จ านวนหุ้นที่ได้
ภายหลังจากการ
ใช้สิทธิแปลง

สภาพ 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของ
กิจการ1/ 

III. บุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลตาม I และ II 

     

 นำงจฑุำมำศ สมวฒันำ 
(บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ)3/ 

NVD-W1 622,362 633,564 0.04 

 INSIGHTS MIND INC. 
(บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
นำงวฒันำ สมวฒันำ และ
นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ)4/ 

NVD-W1 107,241 109,171 0.01 

IV. ข้อตกลงอ่ืนที่จะท าให้
บุคคลตาม I ถึง III ได้
หลักทรัพย์แปลงสภาพ
เพิ่มขึน้ 

- - - - 

รวม NVD-W1 31,726,767 32,297,847 1.91 
 ESOP-W1 1,250,000 1,272,250 0.08 
 ทัง้หมด 32,976,767 33,570,097 1.99 

หมำยเหต:ุ 1/ ค ำนวณภำยใต้สมมตฐิำนว่ำผู้ ถือหลกัทรัพย์แปลงสภำพ ทกุรำยมีกำรใช้สทิธิแปลงสภำพทัง้หมด 
2/ นำงวฒันำ สมวฒันำ เป็นมำรดำของนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
3/ คูส่มรสของนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
4/ นิตบิคุคลท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 30 (นำงวฒันำ สมวฒันำ และนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
ถือหุ้นร้อยละ 46.86 และ 24.97 ตำมล ำดบั) และเป็นนิตบิคุคลท่ีนำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ มีอ ำนำจในกำรจดักำร
เก่ียวกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์ 

5.2 แหล่งเงนิทุนที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของกิจกำร แสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ถืออยู่ในกำรท ำค ำเสนอซือ้
ครัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะต้องท ำค ำเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจกำรจ ำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 33.11 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 
33.11 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุ้นละ 2.52 บำท ดงันัน้ เงินทุนที่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้จะต้องใช้ส ำหรับกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจะเทำ่กบั 1,151,829,327.60 บำท  

อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นของกิจกำรได้แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้แก่
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น ตำมรำยละเอียดที่
แสดงไว้ในเอกสำรแนบ 6 ดงันัน้ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร  (ไม่นบัรวมหุ้นสำมญัที่ถือ
โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จ ำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสำมญัที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไม่ขำย
หุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น) ส ำหรับกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้เทำ่กบั 380,659,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้
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หุ้นละ 2.52 บำท คิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 959,263,076.52 บำท (เก้ำร้อยห้ำสบิเก้ำล้ำนสองแสนหกหมื่นสำม
พนัเจ็ดสบิหกบำทห้ำสบิสองสตำงค์)  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระค่ำหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยที่ตอบรับค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่ง
เงินทุนที่จะใช้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี จ้ะมำจำกวงเงินสินเช่ือจำก Asia Credit Opportunities III 
(Mauritius) Limited (“ACO III”) ซึ่งรับรองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่องกง ในฐำนะ
ผู้ ประสำนงำนสินเช่ือ (Facility Agent) ในวงเงินเท่ำกับ 35,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือประมำณ 
964,000,000 บำท (เก้ำร้อยหกสิบสี่ล้ำนบำท) (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ 27.54 
บำท) ซึ่งเพียงพอเพื่อใช้ในกำรช ำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร และเพียง
พอท่ีจะรองรับควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่เงินบำท จำกกำรเคลือ่นไหวของ
อตัรำแลกเปลีย่นในช่วง 1 ปี ที่ผำ่นมำ (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลีย่นเงินดอลลำร์สหรัฐฯ กบัเงินบำท จำก S&P 
Capital IQ ช่วงวันที่ 8 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกรำคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง 29.80 – 33.05 
บำท) โดยวงเงินสินเช่ือดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรเบิกใช้สินเช่ือจนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 และมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ภำยใน 24 เดือน นบัจำกวนัท่ีเบิกเงินครัง้แรก โดย สว่นหนึง่ของแหลง่เงินทนุส ำหรับ
ช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้วงเงินสินเช่ือดงักลำ่ว จะมำจำกเงินปันผลของกิจกำรในอนำคต ทัง้นี ้วงเงิน
สินเช่ือที่ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับจำก  ACO III ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี  ้ ไม่มีเ ง่ือนไข หรือ
ภำระหน้ำที่ท่ีก ำหนดในสญัญำสนิเช่ือที่มีผลผกูพนักบักิจกำร 

โดย ACO III ในฐำนะผู้ให้สนิเช่ือแก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG Secured Lending 
Opportunities III, L.P. (“ASSLO”) ซึ่งทัง้ ACO III และ ASSLO เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG ซึ่งมี
ส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจหลักในด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ลงทุนทำงเลือก 
(Alternative Asset Management) โดยมุ่งเน้นกำรลงทนุในสินเช่ือ (Credit) และกำรลงทนุในทรัพย์สนิท่ี
อยูภ่ำยใต้สภำวะเง่ือนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหลง่เงินทนุของ
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้ว มีควำมเห็นว่ำผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับกำรช ำระคำ่
หุ้นจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในกำรเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)  

5.3   แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแผนกำรที่จะขำยหุ้น หรือโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ และหุ้นของ
กิจกำรที่จะรับซือ้จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ลงทนุรำยอื่นที่สนใจในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั ในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพของกิจกำร ทัง้
ในด้ำนฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ และสง่เสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
กิจกำร  

นอกจำกนี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำขำยหุ้นของกิจกำรบำงสว่นภำยหลงัจำก
กำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิเพื่อให้กิจกำรมีคุณสมบตัิเร่ืองกำรกระจำย
กำรถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกรณีที่ผู้ ท ำค ำ เสนอซือ้มี
หน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่มีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ หรือ ในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้
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ท ำกำรปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นภำยใน และ/หรือโครงสร้ำงธุรกิจ โดยกำรโอนหุ้นให้แก่บุคคลตำมมำตรำ 
258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือบริหำรสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน เป็นต้น   

5.4 ข้อมูลจ าเป็นอื่น 

-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของกิจการ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ : บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่: 123 อำคำรซนัทำวเวอร์ส เอ ชัน้11 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจอมพล

   เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  
หมำยเลขโทรศพัท์ :   0 2105 6789 
หมำยเลขโทรสำร :             0 2105 6787 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107547000851 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 และงบการเงนิของกิจการ) 

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด (มหำชน) (“NVD” หรือ “กิจการ”) เป็นบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนและ
จดัตัง้ในประเทศไทย จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 มีนำคม 2537 และได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ตัง้แต่วนัที่ 23 กรกฎำคม 2558 และย้ำยเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2561 โดย ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ฉบบันี ้NVD มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 
1,681,719,973.00 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,681,719,973 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
และมีทนุเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1,380,599,978.00 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,380,599,978 หุ้น 
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย ได้แก่ กำรพฒันำที่ดินเพื่อกำร
จดัจ ำหน่ำยทัง้ในโครงกำรจดัสรร และนอกโครงกำรจดัสรร กำรพฒันำโครงกำรที่อยูอ่ำศยั ได้แก่ บ้ำนเดี่ยว 
ทำวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม นอกจำกนี ้กิจกำรยงัด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนให้กบัลกูค้ำ 
ทัง้ในโครงกำรจดัสรรที่กิจกำรพฒันำเอง ที่ดินของลกูค้ำ และร่วมพฒันำโครงกำรกบัเจ้ำของที่ดิน (Turnkey 
Solution) ประกอบกบั กำรขำยสินค้ำประเภทวสัดกุ่อสร้ำงที่ทำงกิจกำรผลติเองให้กบับคุคลภำยนอก ได้แก่ 
รัว้ส ำเร็จรูป เสำ-คำน-แผ่น คอนกรีตส ำเร็จรูป นอกจำกนี ้กิจกำรยงัได้เร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงและเปิดใช้
อำคำรจอดรถแห่งแรกของกิจกำรในซอยเฉยพ่วง ใกล้กับรถไฟฟ้ำสถำนีจตจุักร และรถไฟฟ้ำใต้ดินสถำนี
หมอชิต เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ประจ ำอีกทำงหนึง่ของกิจกำร ท ำให้กิจกำรเป็นผู้พฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรอยูอ่ำศยัอยำ่งครบวงจร  

ลักษณะผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 

กลุ่มบริษัท เนอวำนำ ไดอิ ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ (1) ธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรขำย (2) ธุรกิจรับก่อสร้ำงบ้ำน และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ อำทิ ธุรกิจกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง
และรัว้ส ำเร็จรูป ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรเช่ำ และบริหำรงำนก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์ประเภท
อื่นนอกเหนือจำกโครงกำรบ้ำนจดัสรร เป็นต้น 

1. ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรขำย 
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กิจกำรและบริษัทยอ่ยพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรขำยในหลำกหลำยรูปแบบภำยใต้แบรนด์
ตำ่งๆ โดยมีผลติภณัฑ์ ทัง้ที่เป็น 1) บ้ำนเดี่ยว 2) ทำวน์เฮ้ำส์ 3) โฮมออฟฟิศ และ 4) คอนโดมิเนยีม ปัจจบุนั 
กิจกำรเน้นเลอืกท ำเลที่ตัง้โครงกำรท่ีมีศกัยภำพกำรเจริญเติบโตสงู กำรเดินทำงสะดวก มีสำธำรณปูโภค 
สำธำรณปูกำรท่ีพร้อมสมบรูณ์ ในเขตชัน้ในของกรุงเทพและปริมณฑล รวมถงึจงัหวดัหวัเมืองทีม่กีำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจสงู เน้นกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นกลุม่คนรุ่นใหมร่ะดบั High-End ขึน้ไปเนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีก ำลงั
ซือ้สงู มีไลฟ์สไตล์ท่ีมีควำมโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ ใสใ่จรำยละเอยีด พิถีพิถนัในกำรด ำเนินชีวิต ซึง่สอดคล้อง
กบัปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: กิจกำร 

2. ธุรกิจรับก่อสร้ำงบ้ำน 

ภำยใต้กำรร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ กิจกำรจะเป็นผู้ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรให้ทัง้หมด
แบบครบวงจร ได้แก่ กำรออกแบบ กำรบริหำรงำนขำย กำรบริหำรกำรตลำด กำรก่อสร้ำง กำรโอนกรรมสทิธ์ิ 
และกำรบริกำรหลงักำรขำย ซึ่งโครงกำรจะใช้แบบบ้ำนที่อยู่ในสำยกำรผลิต ภำยใต้แบรนด์หลกัต่ำงๆ ของ
กิจกำร ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของท ำเลที่ตัง้และกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย โดยเจ้ำของที่ดินจะได้ประโยชน์จำก
กำรใช้ประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร ไม่ต้องเจอกับปัญหำและควำมวุ่นวำยในกำรพัฒนำ
โครงกำร และไม่ต้องลงทุนสร้ำงแบรนด์สินค้ำใหม่ อีกทัง้ยังเป็นกำรกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับที่ดินให้มี
ศกัยภำพสงูสดุ ซึ่งเจ้ำของที่ดินจะสำมำรถรับรู้รำยได้จำกกำรที่ลกูค้ำโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินก่อนกำรปลกูสร้ำง 
(เป็นสญัญำบ้ำนสัง่สร้ำง) ในสว่นของกิจกำร จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรพฒันำโครงกำรบนท ำเลศกัยภำพ 
ซึ่งหำได้ยำกและมีรำคำแพงในปัจจบุนั อีกทัง้ยงัไม่ต้องใช้เงินจ ำนวนมำกในกำรลงทนุพฒันำโครงกำร โดย
กิจกำรจะมีรำยได้จำกกำรแบ่งผลก ำไร และค่ำบริหำรและพฒันำโครงกำรกบัเจ้ำของที่ดิน นอกจำกนัน้ตวั

CLASS 
ประเภท 

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม 

SUPER LUXURY     

LUXURY     

High End 

 
  

 
 
 
 
 
 

MIDDLE - HIGH    
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โครงกำรเองจะได้รับควำมเช่ือถือจำกกลุม่ลกูค้ำที่มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำของที่ดิน ท ำให้สำมำรถเข้ำถึง
ลกูค้ำได้ตรงกลุม่เป้ำหมำยมำกยิ่งขึน้ 

3. ธุรกิจขำยวสัดกุ่อสร้ำง และธุรกิจอื่น ๆ 

1) ธุรกิจขำยวสัดกุ่อสร้ำงและรัว้ส ำเร็จรูป เป็นกำรท ำธุรกิจเพื่อสนบัสนนุงำนก่อสร้ำงในโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทในเครือของกิจกำร งำนก่อสร้ำงในโครงกำรที่กิจกำรไปรับจ้ำงก่อสร้ำงและ
บริหำรงำนขำย (Turnkey Solution) กิจกำรพฒันำสนิค้ำรัว้ส ำเร็จรูปภำยใต้แบรนด์ เฟ็นเซอร์ (FENZER) ซึง่
เป็นรัว้ส ำเร็จรูปท่ีผลติด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหลก็แรงดงึสงู (prestressed concrete) ตำมมำตรฐำน ACI 
code และ ISO9100:2008 ประกอบด้วยแผน่คอนกรีตผิวเรียบเนียนทัง้สองด้ำน เสำ แผน่ทบัหลงั บวัหวัเสำ 
และฐำนรำก เพื่อจดัจ ำหนำ่ยให้กบัโครงกำร และบคุคลทัว่ไป 

2) ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรเช่ำ กิจกำรมีกำรท ำธุรกิจที่สร้ำงรำยได้ประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(Recurring Income) ไม่ว่ำจะเป็นกำรพฒันำที่จอดรถเพื่อเช่ำในท ำเลศกัยภำพ ใกล้อำคำรส ำนกังำนและ
ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ จอดรถบริเวณซอยเฉยพ่วง ใกล้
อำคำรซนัทำวเวอร์ส และรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีหมอชิต และ รถไฟฟ้ำ MRT สถำนีจตจุกัร 

3) ธุรกิจบริหำรงำนก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ กิจกำรมีกำรท ำธุรกิจบริหำรงำนก่อสร้ำง
อำคำรประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกที่อยูอ่ำศยั ไมว่ำ่จะเป็นอำคำรกระจำยสญัญำณอินเทอร์เน็ต บริเวณพืน้ท่ี
หำ่งไกล (Telecom Sector) หรือกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงอำคำรรีสอร์ทท่ีสำธำรณรัฐมลัดีฟส ์

1.3 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ  

ข้อมูลงบกำรเงินของกิจกำร ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และงวดสิน้สดุเก้ำเดือนปี 2563 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

หน่วย: 
บาท เว้น
แต่ระบุไว้
เป็นอย่าง
อื่น 

ณ วันสิน้งวด 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 

รวม
สินทรัพย์ 

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 

รวมหนีส้ิน 2,270,985,159 5,045,110,750 2,771,704,156 7,658,691,729 3,275,228,560 8,113,652,432 3,219,334,663 8,130,275,779 
รวมสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

4,047,327,877 4,704,123,635 4,013,081,224 4,793,674,307 4,177,280,556 4,784,333,218 3,965,395,464 4,221,298,344 

ทนุจด
ทะเบียน 

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 

ทนุจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

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 

รำยได้รวม 1,634,771,082 2,608,074,005 1,395,482,957 3,011,244,361 1,415,996,613 2,764,563,558 546,590,404 1,896,233,849 
คำ่ใช้จำ่ย
รวม 

1,518,611,135 2,343,987,558 1,194,795,115 2,612,411,563 1,174,073,447 2,633,783,540 596,533,567 1,781,463,451 
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หน่วย: 
บาท เว้น
แต่ระบุไว้
เป็นอย่าง
อื่น 

ณ วันสิน้งวด 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 

ก ำไร 
(ขำดทนุ) 
สทุธิ 

93,000,054 223,488,652 200,455,342 276,884,205 272,883,316 28,430,234 (38,589,622) 24,736,786 

ก ำไรตอ่หุ้น 0.09 0.18 0.15 0.20 0.20 0.02 (0.03) 0.02 
เงินปันผล
ตอ่หุ้น 

n/a n/a 0.17 0.17 0.08 0.08 0.04 0.04 

มลูคำ่ทำง
บญัชีตอ่หุ้น 

2.93 3.41 2.91 3.47 3.03 3.47 2.87 3.06 

ที่มำ:  งบกำรเงินของกิจกำร ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดสิน้สดุเก้ำเดือนปี 

2563 

หมำยเหต:ุ  ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงงบกำรเงินและข้อมลูที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของกิจกำรได้จำกเว็บไซต์ของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

1.4   โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ  

1.4.1   โครงสร้างผู้ถอืหุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรกตำมช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 25 ธนัวำคม 
2563 

ช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับ

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 
ของกิจการ 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมด 

ของกิจการ 

1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)1 711,855,320 51.56 51.56 

2. นำง วฒันำ สมวฒันำ 132,441,314 9.59 9.59 

3. กลุม่นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ 82,876,229 6.00 6.00 

- นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ 79,228,214 5.74 5.74 

- นำงจฑุำมำศ สมวฒันำ 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 จ ำกดั 38,608,400 2.80 2.80 

6. นำย อนชุำติ องัสเุมธำงกรู 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 

http://www.set.or.th/
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ช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับ

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 
ของกิจการ 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมด 

ของกิจการ 

9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 

CO., LTD FOR DEPOSITOR 

18,800,729 1.36 1.36 

10. น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกลุ 17,383,600 1.26 1.26 

11. ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย 246,483,775 17.85 17.85 

รวม 1,380,599,978 100.00 100.00 

ที่มำ:         ข้อมลูจำกกิจกำร 

หมำยเหต:ุ 1) บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) ขำยหุ้นทัง้หมดในกิจกำร จ ำนวน 711,855,320 หุ้น ให้กบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ เม่ือ

วนัที่ 6 มกรำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ และพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจกำร   

1.4.2   โครงสร้างผู้ถอืหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำยแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ของกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ในครัง้นีท้ัง้หมด ยกเว้นผู้ ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนำที่จะไม่ขำยหุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้รวมจ ำนวน 76,415,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 6 โดยในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้
นำงวฒันำ สมวฒันำ และนำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ จะท ำค ำเสนอซือ้ร่วมกนั โดยนำงวฒันำ สมวฒันำ จะเป็น
ผู้ รับซือ้หุ้นสำมญัที่มีผู้แสดงเจตนำขำยทัง้หมดจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี  ้

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นท่ีคำดวำ่จะเป็นภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ จะเป็นดงันี  ้

ช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ 
จ านวนหุ้นที่
ออกและ
จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด
ของกิจการ 

สิทธิออก
เสียงทัง้หมด
ของกิจการ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้    
1. นำงวฒันำ สมวฒันำ 940,740,466 68.14 68.14 

2. นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ 363,444,333 26.33 26.33 

รวมหุ้นของผู้ท าค าเสนอซือ้ 1,304,184,799 94.47 94.47 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงเจตนำที่จะไมข่ำยหุ้นของกิจกำร 76,415,179 5.53 5.53 
รวมหุ้นสามัญของกิจการ 1,380,599,978 100.00 100.00 

 

 

 

 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 6 

1.5  รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ตามทะเบียนคณะกรรมการล่าสุด และที่คาดว่าจะเป็นหลังการ
ท าค าเสนอซือ้ 

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ณ วนัท่ี 8 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรของกิจกำร ประกอบด้วย 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำย วเิชียร เจียกเจิม ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

2. นำย ศรศกัดิ ์สมวฒันำ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

3. นำย กฤษณณั กฤตเมธภีมเดช รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

4. นำย จิรเดช นตุสถิตย์ กรรมกำร 

5. ม.ล. ทองมกฎุ ทองใหญ่ กรรมกำร 
6. นำย ยศกร ศรีสขุสวสัดิ ์ กรรมกำร 
7. นำย ธวชัไชย สทุธิกิจพิศำล กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำย ศรัณย์ สภุคัศรัณย์ กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำย กมัปนำท โลหเจริญวนิช กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีมำ: ข้อมลูจำกกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

1.5.2 คณะกรรมการบริษัทภายหลังเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้  

ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้เสร็จสิน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของ
กิจกำร อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรจะต้องแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมกำรเดิมที่ลำออกไป 
ครบวำระ หรือเนื่องจำกเหตอุื่นใด ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรให้กิจกำรมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหมต่ำม
ควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น และจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

1.6  ราคาสูงสุดและต ่าสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

2561 

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 

2562 ม.ค. – มี.ค. 3.82 2.90 
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ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

เม.ย. – มิ.ย. 3.40 2.78 

ก.ค. – ก.ย. 3.18 1.81 

ต.ค. – ธ.ค. 2.14 1.81 

2563 

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. แผนการด าเนินงานภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 

2.1 สถานภาพของกิจการ 

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้เสร็จสิน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีควำมประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจกำร
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุ
ระยะเวลำรับซือ้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นให้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ  

วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งมีอ ำนำจควบคุมนโยบำยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำร ไม่มีแผนกำรหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรและบริษัท
ย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญัภำยในระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ โดยจะยงัคงรักษำทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจและกำรประกอบกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เช่นเดิมอยูต่อ่ไป 

อย่ำงไรก็ดี หำกมีเหตจุ ำเป็นผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรอำจมีกำรพิจำรณำร่วมกนัเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบำยทำงธุรกิจและกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงองค์กร บคุลำกร แผนกำรขำยและกำรตลำด นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล โครงสร้ำงทำงกำรเงิน หรือนโยบำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงสภำวะ
อตุสำหกรรมและสภำวะธุรกิจของกิจกำรในขณะนัน้ประกอบ ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมีวตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำรเจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัแก่กิจกำร 
และผู้ ถือหุ้นของกิจกำรตอ่ไป 

โครงสร้างองค์กร 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรตำ่งๆ ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกิจกำรอนั
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำ
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อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ดี กิจกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงปรับลดโครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำร เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพ และควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรธุรกิจ 

 คณะกรรมกำรของกิจกำร 

ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้เสร็จสิน้ ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของ

กิจกำร อยำ่งไรก็ดี หำกกิจกำรจะต้องแตง่ตัง้กรรมกำรใหมเ่พิ่มเติม หรือแทนที่กรรมกำรเดิมที่ลำออกไป 

ครบวำระ หรือเนื่องจำกเหตอุื่นใด ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรให้กิจกำรมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่

ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น และจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 โครงสร้ำงองค์กร 

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร 

ผู้บริหำร หรือ ลดจ ำนวนพนกังำนของกิจกำรแตอ่ยำ่งใด 

แผนการไดม้า และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์ของกิจการ และบริษัทย่อย  

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้มีแผนกำรที่จะจ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิ และ/หรือ ซือ้ทรัพย์สนิ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร รวมถึงเพื่อเป็นกำร
เพิ่มประสิทธิภำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนัของกิจกำร และ/หรือบริษัทย่อย นอกจำกนีห้ำกมีโอกำสกำร
ลงทนุใดๆ ท่ีเหมำะสม กิจกำรอำจพิจำรณำเข้ำลงทนุในโครงกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กิจกำร ทัง้นี ้ในกำร
จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ และ/หรือซือ้ทรัพย์สนิดงักลำ่ว ขึน้อยูก่บัเง่ือนไข ข้อตกลงกำรซือ้ขำย เหตผุล ควำมจ ำเป็น  
และควำมเหมำะสมอื่น ๆ รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และแนวโน้มสภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์
ระบำดของโรคโควิด-19 ที่อำจสง่ผลกระทบตอ่กิจกำร ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดี กำรที่กิจกำรจะมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกิจกำร และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร และ/หรือบริษัทย่อย กิจกำรและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตำม
ประกำศที่เก่ียวข้องในเร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปและประกำศเร่ืองรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 
รวมถึงหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

นโยบายการจ่ายปันผล 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีควำมประสงค์ที่จะเปลีย่นแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลอยำ่งมีนยัส ำคญัของกิจกำรภำย
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ โดยปัจจุบนั กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม อยำ่งไรก็ตำม หำกกิจกำรได้
มีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินตำมแผนกำรได้มำ และจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกิจกำร และ
บริษัทย่อยของกิจกำรตำมที่ระบใุนหวัข้อข้ำงต้น อำจสง่ผลให้กิจกำร และบริษัทย่อยสำมำรถจ่ำยปันผลได้
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยปันผลจะต้องเป็นไปตำมกฏหมำยและข้อบงัคบัของกิจกำร โดยขึน้อยูก่บักระแสเงินสด 
ภำระกำรลงทนุ กำรขยำยธุรกิจ สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดีหำกมีควำมจ ำเป็นหรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่จ ำเป็นอื่น ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรในอนำคตเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินของกิจกำรหรือเพิ่มประสทิธิภำพและศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในอนำคต   



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 9 

2.3. รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบนั กิจกำรได้ก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนวิธีกำรในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัโดยยึดถือปฏิบตัิตำม
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนักำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของกิจกำร บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง บริษัทร่วม และ/หรือบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง  

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีกำรเข้ำท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนักบักิจกำรหรือบริษัทยอ่ยของกิจกำร  

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือบคุคลที่ตำมมำตรำ 258 
ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนกำรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่ำงมีนยัส ำคญัซึ่งนโยบำยของกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัที่มีอยู่ในปัจจบุนัระหว่ำงกิจกำร กบัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกำร โดยจะยงัคงยึดถือปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป ทัง้นี ้หำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนักบักิจกำรทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะด ำเนินกำรและเปิดเผยข้อมลู
ส ำหรับกำรท ำรำยกำระหวำ่งกนัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง
และมีผลบงัคบักับกิจกำรในขณะนัน้ เพื่อให้แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆ ได้ท ำขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์
เช่นเดียวกบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction) 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

1 วิธีตอบรับค าเสนอซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมญัของกิจกำร ที่ถืออยู ่ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) 
จะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1 อำ่น “ขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์” ตำมเอกสำรแนบ 2 (1) ส ำหรับหุ้นสำมญั และเอกสำรแนบ 
4 (1) ส ำหรับ NVDR อย่ำงละเอียด กรอกข้อควำมในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท  เนอ
วานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ตำมที่แนบมำพร้อมกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
ทัง้ 2 สว่น พร้อมลงลำยมือช่ือผู้แสดงเจตนำขำย ตำมเอกสำรแนบ 2 (2) ส ำหรับหุ้นสำมญั และตำมเอกสำร
แนบ 4 (2) ส ำหรับ NVDR 

1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1. กรณีเป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหุ้น”) ให้ลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นเพื่อกำรโอน ในช่อง “ลงลำยมือ
ช่ือผู้ โอน” ในด้ำนหลงัของใบหุ้นทกุใบ (ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะรับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นท่ีมี
ช่ือตรงกับผู้ แสดงเจตนำขำยหรือผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฎช่ือบนใบหุ้นและมีเอกสำรประกอบกำรโอนที่
ถกูต้องสมบรูณ์ของผู้ แสดงเจตนำขำยแล้วเท่ำนัน้) ยื่นใบหุ้นที่สลกัหลงัพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำน
ของผู้ โอนตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจ ำนวน 2 ชุด (กรณีใช้ส ำเนำบตัรประชำชนตลอดชีพ 
ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนำขำย
มำด้วย) ทัง้นี ้ลำยมือช่ือที่สลกัหลงัใบหุ้นและในเอกสำรประกอบทุกฉบับจะต้องเป็นลำยมือช่ือ
เดียวกัน ส าหรับใบหุ้นควรจะยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ

ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้หลักทรัพย์ (วันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ วันที่ 23 
กมุภำพนัธ์ 2564) เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องน ำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและฝำก
ไว้กบับริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธรับฝำกจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำร
รับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดตอ่รับใบหุ้นนัน้คืน 

ในกรณีใบหุ้นสำมญัสญูหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องติดตอ่กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อให้ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ด ำเนินกำรออกใบหุ้นสำมญัใหม่เพื่อน ำใบหุ้นสำมญัที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำน
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ แต่เนื่องจำกขัน้ตอนกำรออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลำประมำณ
สองสปัดำห์ ดงันัน้ ผู้แสดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสำมญัใหม่
ลว่งหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้อยำ่งน้อยสองสปัดำห์ 

- กรณีที่ค ำน ำหน้ำช่ือ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกบั
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือในกรณีที่ช่ือ
ของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of Commercial 
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Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่ำงประเทศ) ผู้แสดงเจตนำขำยต้องกรอกข้อควำมใน 
“แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลักทรัพย์” ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 2 (3) 
พร้อมเอกสำรประกอบกำรแก้ไขของทำงรำชกำร โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  หรือหนังสือรับรอง
บริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ 
(Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบคุคลตำ่งประเทศ) 

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้จดักำรมรดก ต้องยื่นส ำเนำค ำสัง่ศำลที่แต่งตัง้ให้เป็นผู้จดักำร
มรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตร
ประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ จัดกำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้จดักำรมรดก ที่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องและสลกัหลงัใบหุ้นโดยผู้จดักำรมรดก 

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้ เยำว์ ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ต้องลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบ
หุ้น และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง และผู้ เยำว์ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

หมำยเหต:ุ กรณีผู้แสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบรูณ์ เมื่อใบหุ้นผำ่นกำร
ตรวจสอบและรับฝำกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฎิ
เสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่ช ำระรำคำค่ำหุ้น
ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยและจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดตอ่รับใบหุ้นนัน้คืน 

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ แสดงเจตนำขำยมีหุ้นที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้
แสดงเจตนำขำย ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.4  เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และให้
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ท ำกำรโอนหุ้นสำมญัเข้ำบญัชี ดงันี ้

(ก) ส ำหรับผู้ ถือหุ้นสญัชำติไทย (Thai Shareholders) 

บัญชีชื่อ  “บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์“ 

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3 

(ข) ส ำหรับผู้ ถือหุ้นสญัชำติอื่นที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย (Foreign Shareholders)  

บัญชีชื่อ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER” 

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสำรแนบต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู ่
ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะเป็นผู้ ให้บริกำรรวบรวมและน ำสง่แบบตอบรับดงักลำ่วแก่ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตอ่ไป 
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1.2.3 กรณี  NVDR ให้น ำใบส ำคัญแสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยที่ มีอยู่ กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี  

 บัญชีชื่อ  “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER” 

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3 

ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญัแสดงกำรโอน 
NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดงักลำ่ว มำยื่นเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตำม
ข้อ 1.1 ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้(วนัสดุท้ำยของระยะเวลำ
รับซือ้ วนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2564) เนื่องจำกมีขัน้ตอนท่ีตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องด ำเนินกำร
โอนหุ้นสำมญัและ NVDR กบับริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบ
รับค ำเสนอซือ้ตอ่ไป 

1.2.4 เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ดงันี ้

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

-   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็นบตัร
ข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนำขำยมำด้วยหรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นท่ีมี
เลขบตัรประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั ) ที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องใน
เอกสำรทกุฉบบั (กรณีใช้ส ำเนำบตัรประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่
อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนำขำยมำด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็น
ผู้ เยำว์ ต้องแนบค ำยินยอมของผู้ ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่
ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้ปกครองและผู้ เยำว์ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำ เนำ
ถกูต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้จดักำรมรดก ต้องยื่นส ำเนำค ำสัง่ศำลที่แต่งตัง้ผู้แสดง
เจตนำขำยให้เป็นผู้ จัดกำรมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนของผู้ จัดกำรมรดก และส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของผู้จดักำรมรดก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบั
จะต้องมีควำมชดัเจน และสำมำรถอำ่นได้) 

บคุคลธรรมดำสญัชำติอื่นที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย 

-  ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ท่ียงัไมห่มดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยทุก
ฉบบัด้วย และภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัจะต้องมีควำมชดัเจน และสำมำรถอำ่นได้ 

นิติบคุคลสญัชำติไทย 

-  ส ำเนำหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ฉบบัที่มีข้อมลูลำ่สดุและอำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) และ 
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-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็นบตัร
ข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมมำด้วย) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนงัสือรับรองข้ำงต้น ท่ียงัไม่หมดอำย ุกรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็น
บคุคลที่ไมไ่ด้ถือสญัชำติไทย ให้ใช้ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมรำยดงักลำ่ว ซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว 

 ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัต้องมีควำมชดัเจน สำมำรถอำ่นได้ โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบั
ลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยทกุฉบบัด้วย 

หมำยเหต:ุ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบคุคลสญัชำติไทยมีหน้ำที่หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อย
ละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นและออกหนงัสือรับรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย
ให้กบัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

นิติบคุคลสญัชำติอื่นที่มิใช่สญัชำติไทย 

- ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติ
บคุคล ช่ือผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจเง่ือนไขในกำร
ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลโดยต้องมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ 
(วนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ วนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

- ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงนำมรับรอง
ส ำเนำหนงัสอืรับรองข้ำงต้น ที่ยงัไมห่มดอำย ุซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว 

     ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัต้องมีควำมชดัเจน สำมำรถอำ่นได้ โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบั
ลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยทกุฉบบัด้วย 

 ส ำเนำเอกสำรข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำร
ดงักลำ่วได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผู้จดัท ำหรือผู้ ให้ค ำรับรอง
ควำมถูกต้องของเอกสำร และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จัดท ำหรือรับรองควำมถูกต้องท ำกำรรับรองลำยมือช่ือ และตรำ
ประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่ได้ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ 

ส ำหรับนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไม่ใช่สญัชำติไทยและที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมี
ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสญัญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย  หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มี
อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แตอ่นสุญัญำภำษีซ้อนนัน้ไม่ได้รับกำรยกเว้นในเร่ืองกำรหกั
ภำษี ณ ที่จ่ำย ที่จัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ในประเทศไทย  ผู้แสดงเจตนำขำย
ต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทุนของหุ้นสำมญัที่น ำมำเสนอขำยใน “ใบยืนยันราคาต้นทุน
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หลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 2 (4) ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือเอกสำรแนบ 4 (3) ส ำหรับ NVDR 
แล้วแตก่รณี พร้อมทัง้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุดงักลำ่ว เพื่อใช้ในกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ใน
อตัรำร้อยละ 15 ของผลตำ่งระหวำ่งรำคำเสนอซือ้และรำคำต้นทนุ  

ทัง้นี ้หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบุรำคำต้นทุนของหุ้นสำมญั หรือมิได้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำ
ต้นทนุดงักลำ่ว ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกเงิน
ได้จำกกำรขำยหุ้นท่ีผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับทัง้จ ำนวน 

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ด้วยตนเอง 

ให้แนบหนงัสอืมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 2 (5) ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือเอกสำรแนบ 4 (4) ส ำหรับ 
NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสำรแสดง
ตนของผู้แสดงเจตนำขำยและผู้ รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 แล้วแตก่รณี 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้ แสดงเจตนำขำย จะต้องมีหนังสือมอบ
อ ำนำจให้ Custodian สำมำรถด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสำรตำมข้อ 1.1 และ 1.2 ข้ำงต้น 
จะลงนำมโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อม
แนบหลกัฐำนแสดงตนตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.4 ของผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

1.2.6 เอกสำรอื่นใดตำมแตผู่้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้หำกมีข้อสงสยัประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ กรุณำติดตอ่ 

   คณุอโณทยั ศฤงคำรกลุกิจ หรือ คณุกริช กำญจนพลชยั  

   ฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจ   บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

   ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์   

   287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

   โทรศพัท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049 

1.3 ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น 

ให้ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสำรแนบตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้ำงต้น ในวนัท ำกำรตัง้แต่วนัที่ 19 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 16.00 น. ทัง้นี ้ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผู้ แสดง
เจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุว้
ในข้อ 1.2 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ (วันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ วนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564) เว้นแตจ่ะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ออกไป ซึง่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้จะแจ้งภำยหลงั เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องน ำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและ
ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฎิเสธกำรรับ
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ฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำ
ขำยมำติดตอ่รับใบหุ้นคืน ณ สถำนท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูข้่ำงลำ่งนี ้

   คณุอโณทยั ศฤงคำรกลุกิจ หรือ คณุกริช กำญจนพลชยั 

   ฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

   ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์  

   287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  

  โทรศพัท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049  

***** ทัง้นี ้ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตอบรับค าเสนอซือ้ทางไปรษณีย์ *** 

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)  

กรณีผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์  ผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้นัน้ ให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้เป็น 
ผู้ ให้บริกำรรวบรวมและน ำสง่แบบตอบรับตำมข้อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 มำยงัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดง
เจตนำขำยสำมำรถสง่แบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลำ่ว ภำยในวนัที่ที่บริษัทหลกัทรัพย์แต่ละรำยได้ก ำหนด เพื่อบริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะได้รวบรวม
และน ำสง่ให้กบัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ให้ทนัภำยในระยะเวลำรับซือ้ 

1.3.3 กรณี NVDR  

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR 
ตำมที่ระบใุนเอกสำรแนบ 4 (1) ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตำม
ข้อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภำยในวันที่  19 
กุมภำพันธ์ 2564 (หรือสองวันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกมีขัน้ตอนที่
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องด ำเนินกำรโอนหุ้นสำมญัและ NVDR กบับริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ 
จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตอ่ไป 

1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นสำมญัที่ต้องกำรเสนอขำยติดจ ำน ำหรือภำระผกูพนั ผู้แสดงเจตนำขำยต้อง
ด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อด ำเนินกำรปลดจ ำน ำก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 
ข้ำงต้น 

1.5 กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไม่ปฏิบตัิตำมวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำ
เสนอซือ้ไมค่รบถ้วน ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรับค ำเสนอซือ้
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีต้ำมควำมเหมำะสม  ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยอยำ่งเป็นธรรม 
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2 วิธีการรับซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของกิจกำร ที่มีผู้แสดงเจตนำขำยภำยใต้ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้
นี ้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยกเลกิค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 9 หรือผู้แสดงเจตนำขำยยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 4 ข้อ 5 

3 วิธีการช าระราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระรำคำให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำย และไมไ่ด้ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ ในวนัท ำกำรท่ี 2 นบัจำกวนัสดุท้ำย
ของระยะเวลำรับซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ จะช ำระรำคำ
ในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป  ผู้ แสดงเจตนำขำย
หลกัทรัพย์สำมำรถเลอืกวิธีกำรรับช ำระรำคำได้ดงันี ้

3.1 ผู้ แสดงเจตนำขำยขอรับช ำระเงินค่ำขำยหลักทรัพย์โดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีโดยผ่ำนระบบกำรโอน
อตัโนมตัิ (ATS)  

      ให้ผู้แสดงเจตนำขำยแจ้งรำยละเอียดของบญัชีธนำคำรท่ีต้องกำรจะรับช ำระคำ่ขำยหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นบญัชี
ออมทรัพย์ หรือ กระแสรำยวนั ที่สำมำรถท ำธุรกรรมผำ่นระบบกำรโอนอตัโนมตัิที่ได้เปิดไว้กบั      

(1) ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) (“BAY”)   (2) ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“BBL”)  

(3) ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“KBANK”)    (4) ธนำคำร กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (“KTB”) 

 (5) ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) (“SCB”)     (6) ธนำคำร ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“TBANK”) 

 (7) ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“TMB”)         (8) ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) (“UOB”)        เทำ่นัน้ 

โดยที่ช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือของผู้แสดงเจตนำขำย ที่ระบุในแบบตอบรับ โดยจะต้องแนบส ำเนำสมุด
บญัชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือ ส ำเนำรำยงำนบญัชีกระแสรำยวนั อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ท่ีระบช่ืุอบญัชีและเลขที่บญัชี
พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัจะต้องมีควำมชดัเจนสำมำรถอ่ำนได้ (กรณีแสดงเจตนำ
ขำยผ่ำนและเป็นลกูค้ำบริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด ไม่ต้องแนบส ำเนำหน้ำสมุดบญัชีธนำคำร โดย
ลกูค้ำจะได้รับเงินโอนเข้ำบญัชีธนำคำรท่ีลกูค้ำให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั) 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จะด ำเนินกำรให้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์โอนเงินเข้ำบญัชีของผู้แสดงเจตนำขำยภำยใน
เวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้แสดงเจตนำขำยได้ ไมว่่ำ
กรณีใด ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ขอสงวนสทิธิที่จะช ำระรำคำเป็นเช็คธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) โดย
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งไปยงัผู้แสดงเจตนำขำยให้มำรับเช็คหรือจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้วแต่กรณี ตำมรำยละเอียดข้อ 3.2 ภำยใน
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 

3.2 ผู้แสดงเจตนำขำยขอรับช ำระคำ่ขำยหลกัทรัพย์ โดยกำรรับเป็นเช็ค 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 4 หน้ำ 8 

ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ จะช ำระค่ำหลกัทรัพย์เป็นเช็ค  ซึง่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำเช็คดงักลำ่วเข้ำ
บญัชีธนำคำรท่ีอยู่นอกเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร อำจจะต้องใช้เวลำประมำณ 7 – 15 วนัในกำรเรียก
เก็บเงินตำมเช็ค (ซึง่เป็นไปตำมขัน้ตอนของแตล่ะธนำคำร) โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลอืกวิธีกำรรับเช็ค ได้ 
2 วิธี คือ 

(ก) รับเช็คด้วยตนเอง โดยน ำหลกัฐำนแบบตอบรับมำติดต่อขอรับเช็ค จำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้ที่
ส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่อยู ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับเช็คได้ตัง้แต่วนัที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนั
สดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.–16.00 น. และหำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คดงักลำ่วภำยใน
14 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัที่ช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์วนัสดุท้ำย  ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรสง่เช็ค 
ให้ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ทัง้นี ้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้ด ำเนินกำรจดัสง่เช็ค ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำ
ขำยได้รับช ำระคำ่หลกัทรัพย์แล้วโดยชอบและผู้แสดงเจตนำขำยจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ 
อีกตอ่ไป 

ในกรณีที่ไมส่ำมำรถมำรับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนงัสอืมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท และส ำเนำ
หลกัฐำนตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 ของผู้แสดงเจตนำขำย และของผู้ รับมอบอ ำนำจ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

(ข) ให้จดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลอืกวิธีกำรรับช ำระคำ่หลกัทรัพย์เป็นกำรจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้รับเช็คคำ่หลกัทรัพย์ช้ำกวำ่วนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้
หลกัทรัพย์ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้ด ำเนินกำรจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยได้รับช ำระคำ่หลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ    และผู้แสดงเจตนำขำยจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำย
ใด ๆ อีกตอ่ไป 

    คณุอโณทยั ศฤงคำรกลุกิจ หรือ คณุกริช กำญจนพลชยั  

    ฝ่ำยปฏิบตักิำรธุรกิจ  บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จ ำกดั 

    ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์  

    287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

    โทรศพัท์ 0-2695-5043  หรือ 0-2695-5049     
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3.3 กำรช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์ตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้ำงต้นจะอยู่ภำยใต้เง่ือนไขว่ำ ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี 
รวมทัง้เอกสำรยืนยนักำรโอนหุ้นเข้ำบญัชีครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อย 

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงินของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะน ำให้ผู้แสดงเจตนำขำยเลอืกรับเงินโอน
เข้ำบญัชีธนำคำรโดยอตัโนมตัิตำมที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนำขำยไม่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
เงินใด ๆ ทัง้สิน้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเป็นเช็ค ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระเป็นเช็คของ 
ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยน ำเช็คดงักลำ่วเข้ำฝำกในธนำคำรที่อยู่
นอกเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร อำจจะต้องใช้เวลำประมำณ  7-15 วนั ในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค 
และอำจมีคำ่ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คนอกเขตส ำนกัหกับญัชี 

หมำยเหต:ุ  กรณีผู้แสดงเจตนำขำยสง่มอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุ้น  ตวัแทนในกำร
รับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระเงินค่ำหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยได้ต่อเมื่อใบหุ้นนัน้ ได้ผำ่นกำรตรวจสอบ
และรับฝำกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หำกใบหุ้นนัน้ได้ถกูปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่สำมำรถช ำระเงินคำ่หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย
ได้ และจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำติดตอ่รับเอกสำรทัง้หมดกลบัคืนจำกตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ 

ส ำหรับผู้ แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอตัรำร้อยละ 3 ของภำระ
คำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซี
มิโก้ จ ำกดั ซึง่เป็นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

ชื่อผู้ถกูหักภาษี ณ ที่จ่าย : บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั  

ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรลเิบอร์ตีส้แควร์  

287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 0105543050517 

วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย : วนัช ำระรำคำ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564  

ประเภทแบบ : ภ.ง.ด. 53 

ประเภทเงนิได้ : คำ่ธรรมเนียม คำ่นำยหน้ำ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40(2) 

 

4 สิทธิของผู้ถอืหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระเงินค่ำหุ้นที่แสดงเจตนำขำยทัง้หมดให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย ผ่ำนตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ตำมวิธีกำรช ำระรำคำที่ผู้แสดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3  
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หำกมีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ซึ่งส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซือ้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในเง่ือนไขข้อ 8 ของ 
สว่นท่ี 1 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรดงันี ้

4.1 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ลดลงผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนัน้แก่ผู้
แสดงเจตนำขำยทกุรำย เว้นแต่หลกัทรัพย์จ ำนวนที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ได้แสดงเจตนำขำยไว้ก่อนวนัที่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ประกำศแก้ไขข้อเสนอนัน้เป็นเจตนำที่ไมส่ำมำรถยกเลกิได้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์
จ ำนวนดงักลำ่วตำมรำคำเสนอซือ้เดิมก่อนกำรแก้ไข 

4.2 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ที่สงูขึน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผู้
แสดงเจตนำขำยทกุรำย 

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

5.1 วนัสดุท้ำยที่ผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือ วนัท ำกำรที่  20  ของระยะเวลำ  
รับซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2564 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ได้ ณ ที่ท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้

หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ที่ ได้ระบุไว้ในข้อ  1.3.1 ในวันท ำกำรตัง้แต่วันที่  19 มกรำคม 2564 ถึงวันที่  16 

กมุภำพนัธ์ 2564 ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร  

ทัง้นี ้วิธีกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย เป็นดงัตอ่ไปนี ้

5.2 วิธีกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.1 กรอกข้อควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ 
จ ากัด (มหาชน)” (“แบบค าขอยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ 3 (2) ส ำหรับหุ้ นสำมัญ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้แสดงเจตนำขำยทีย่กเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยดงันี ้

(1) หลกัฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และหลกัฐำนกำรรับใบหุ้น หรือใบโอนหุ้น
ผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์หรือใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR 

(2) กรณีที่ผู้ยกเลกิกำรเสนอขำยเป็น  

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัร
ข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็น
ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียน
บ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนำขำยมำด้วย 
หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั) พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีใช้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ให้
แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงช่ือผู้
แสดงเจตนำขำยมำด้วยพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง) (กรณีผู้ แสดง
เจตนำขำยเป็นผู้ เยำว์ ต้องแนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
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ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง  และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดง
เจตนำขำยของผู้ปกครอง และผู้ เยำว์ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง) (กรณี
ที่ผู้ แสดงเจตนำขำยเป็นผู้ จัดกำรมรดก ต้องยื่นส ำเนำค ำสัง่ศำลที่แต่งตัง้ผู้ แสดง
เจตนำขำยให้เป็นผู้จดักำรมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จำกวนัยื่นแบบตอบรับ ส ำเนำ
ใบมรณบตัร ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้จัดกำรมรดก และส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้จดักำรมรดก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำ
หนงัสอืเดินทำง ที่ยงัไมห่มดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ 
ฉบบัที่มีข้อมลูลำ่สดุและอำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้  และ
ประทบัตรำสำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนงัสือรับรองข้ำงต้น ท่ียงัไม่หมดอำยุ (กรณีที่เป็นส ำเนำ
บัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่
แสดงที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมมำด้วย) กรณีกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน
ของบริษัทและหนงัสอืรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคล หรือหนว่ยงำนของประเทศ
ที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันนิติ
บคุคล ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจเง่ือนไขกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล โดยต้องมี
อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) 
และให้แนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้รับรอง
ส ำเนำหนงัสอืรับรองข้ำงต้น ที่ยงัไมห่มดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว  ต้องได้รับ

กำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจใน

ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง  ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของ

ผู้จดัท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถกูต้องของเอกสำร และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตู

ไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำหรือรับรองควำมถูกต้องท ำ

กำรรับรองลำยมือช่ือ และตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่

ได้ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ 
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กรณีที่ค ำน ำหน้ำช่ือ หรือช่ือ หรือนำมสกลุของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไมต่รงหรือสะกด

ไม่ตรงกบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือ

ในกรณีที่ช่ือของนิติบคุคลผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไมต่รงกบัหนงัสือรับรองบริษัทที่ออก

โดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบคุคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of 

Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบคุคลตำ่งประเทศ)ให้กรอก “แบบค ำขอแก้ไข

ข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์” ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  (ตำมเอกสำรแนบ 2 (3)) พร้อมส ำเนำ

เอกสำรประกอบกำรแก้ไขของทำงรำชกำรที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่

ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำน

รัฐวิสำหกิจ หรือหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคล

ไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของ

นิติบคุคลตำ่งประเทศ)แล้วแตก่รณี 

5.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถมำได้ด้วยตนเอง 

ยื่นหนงัสอืมอบอ ำนำจ ตำมเอกสำรแนบ 3 (3) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แล้วแต่

กรณี และส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนตำมข้อ 5.2.2 แล้วแต่กรณี ของผู้แสดงเจตนำขำยและ

ของผู้ รับมอบอ ำนำจ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้ แสดงเจตนำขำย จะต้องมีหนังสือมอบ
อ ำนำจให้ Custodian สำมำรถด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสำรตำมข้อ 5 ข้ำงต้น จะลงนำม
โดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้ มีอ ำนำจลงนำม  พร้อมแนบ
หลกัฐำนแสดงตนตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.2 ของผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

5.2.4 ยื่นแบบค ำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยตำมที่ระบใุนข้อ 5.2.2 ที่ส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ใน
ข้อ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทัง้นี ้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวกับการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย์ที่ส่งทางไปรษณีย์ 

5.2.5 เมื่อตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมที่
ระบุในข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำร ดงันี ้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะน ำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย หรือผู้ รับมอบอ ำนำจภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ยกเลกิกำรแสดงเจตนำ
ขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจสำมำรถติดต่อรับใบหุ้ นคืนได้ ณ ท่ีท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 
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- ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ยกเลิกกำร   
เสนอขำยมีบญัชี หลกัทรัพย์อยู)่ ผู้ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้น
รำยกำรละ 50 บำท ให้แก่ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์     
จะโอนหุ้ นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เข้ำบัญชีฝำกหลกัทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอ
ยกเลิก ในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผู้ แสดงเจตนำขำย หรือผู้ รับมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิก   
กำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหต ุ กำรรับหุ้ นคืนเป็นใบหุ้ น หรือ กำรรับหุ้ นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด้วยระบบ 
Scripless จะเป็นตำมลกัษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่น ำมำเสนอขำย ผู้ยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงแบบกำรรับหุ้นคืนได้  

ส ำหรับผู้ แสดงเจตนำขำยที่ได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รับคืนหลกัทรัพย์ NVDR ที่แสดง  
เจตนำขำยไว้ ผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คนืกรณีที่มีการยกเลกิค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะส่งหนงัสือแจ้งกำร
ยกเลกิค ำเสนอซือ้พร้อมเหตผุลไปยงัผู้ ถือหลกัทรัพย์ของกิจกำรทกุรำยที่มีช่ือปรำกฏตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ลำ่สดุภำยในวนัท ำกำรหลงัจำกพ้นวนัท ำกำรสดุท้ำยที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทกัท้วงเหตแุหง่กำร
ยกเลิกกำรท ำค ำเสนอซือ้ดังกล่ำวต่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ (ซึ่งส ำนกังำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจในกำรแจ้งทักท้วงกำร
ยกเลกิกำรท ำค ำเสนอซือ้ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเหต)ุ และผู้ท ำค ำเสนอซือ้
จะแจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้พร้อมเหตุผลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทำงหนึ่ง  ซึ่งผู้ ถือ
หลักทรัพย์หรือผู้ ตอบรับค ำเสนอซือ้สำมำรถติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวได้  จำกนัน้ให้ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ด ำเนินกำรดงันี ้

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น 

ในกรณีที่มีกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำย โดยผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้ นคืนได้ที่สถำนที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ ตำมที่อยู่ที่ได้ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 ตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้แจ้งกำรยกเลิกค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เนื่องจำก กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตวัแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องน ำ
ใบหุ้นไปตรวจสอบควำมถกูต้องที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในช่วง 2 วนัท ำกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะท ำกำรแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ดงันัน้ กำรขอรับคืน
เป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนำขำยต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ตวัแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนำ
ขำยต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ที่เก่ียวกับกำรคืนใบหุ้นทัง้หมด  และขัน้ตอนในกำรออกใบหุ้นใช้เวลำ
ประมำณ 14 วนั 

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 

ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรคืนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัท
หลกัทรัพย์ที่ ผู้ แสดงเจตนำขำยมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำก
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หลกัทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลกัทรัพย์ตำมที่ผู้ แสดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้แจ้งกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

หมำยเหต ุ กำรรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ด้วยระบบ  Scripless จะ
เป็นไปตำม ลกัษณะของหุ้นที่น ำมำเสนอขำย ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแบบ
กำรรับหุ้นคืนได้  

7. การก าหนดราคาเสนอซือ้  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ก ำหนดรำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัเทำ่กบั 2.52 บำทตอ่หุ้น โดยมีระยะเวลำรับซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่ว
จำกผู้ ถือหุ้นระหวำ่งวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2564 (รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร) 

7.1  ที่มำของวิธีกำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอหุ้นสำมญัของกิจกำรท่ีรำคำ 2.52 บำทตอ่หุ้น เป็นรำคำเดียวกนักบัที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้มำซึ่งหุ้น
ของกิจกำรเมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2564 จำกกำรซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรจำก S และเป็นผลท ำให้ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร โดยรำคำเสนอซือ้ดงักลำ่ว เป็นรำคำที่ไม่ต ่ำกว่ำ
รำคำสงูสดุที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้หุ้นของกิจกำรมำภำยใน
ระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอซือ้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7.2   รำคำสงูสดุที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือบคุคลตำมมำตรำ 258 ได้มำซึง่หุ้นในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอ
ซือ้ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

หุ้นละ 2.52 บำท ซึ่งเป็นรำคำต่อหุ้นท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้มำซึ่งหุ้นสำมญัของกิจกำร จ ำนวน 711,855,320 
หุ้น ในรำคำรวม 1,793,875,406.40 บำท จำก S เมื่อวนัท่ี 6 มกรำคม 2564 

8.    การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้  
(เฉพาะกรณีการเสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554) 

-ไมไ่ด้ใช้บงัคบัในกรณีนี ้เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร- 







เอกสารแนบ 1 
 

หนังสือรบัรองทางการเงินของผูท้ าค าเสนอซ้ือ



เอกสารแนบ 1 

 

 



เอกสารแนบ 2 
 

วิธีตอบรบัค าเสนอซ้ือและแบบฟอรม์ 

2 (1)  ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

2 (2)  แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

2 (3)  แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์
 

2 (4)  แบบแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ีน่ ามาเสนอขาย 
 

2 (5)  หนงัสอืมอบอ านาจเพือ่การตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์



เอกสารแนบ 2 (1) 

  

ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)

กรณโีอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) กรณสี่งมอบใบหุน้ (Share Certificate) 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

1.  กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

2. ลงลายมอืชือ่สลกัหลงัใบหุน้เพือ่โอนลอย 

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

2. แจ้งความประสงค์กบับรษิทัหลกัทรพัย์ที่ท่านมหีุ้นและมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์อยู่เพื่อ
โอนหุน้ทีจ่ะขายเพือ่เขา้บญัชดีงันี้ 

โอนเขา้บญัช ี“บรษิัทหลกัทรพัย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จ ากดั เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่
บญัช ี248-000000013-3 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงัน้ี  
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ (เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ให้แนบส าเนาทะเบยีนบา้นดว้ย พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุน้ ถ้าแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ตลอดชพี ต้องแนบส าเนาทะเบยีนบา้น หน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น และหน้าที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ยพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

  

2) บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ีม่อีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองทีไ่ดล้งนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 

  

  4)    นิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 
       4.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล และหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยเจา้หน้าที่ของนิตบิุคคล หรอืหน่วยงานของประเทศทีนิ่ตบิคุคลมภีูมลิ าเนา    

ซึ่งรบัรองถงึชื่อนิตบิุคคล ซึ่งผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรอืเงื่อนไขในการลงลายมือผกูพนันิตบิุคคล ทีม่ี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสาเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจของนิตบิคุคลนัน้ 

       4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

       เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสลุไทยที่มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
5)     กรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศท่ีไมมี่อนุสญัญาภาษีซ้อน 
  กบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศท่ีเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนนัน้ มิได้มีข้อยกเว้น  
        เรื่องการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเกบ็จากผลกาไรจากการขายหุ้นสามญัท่ีเกิดในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอยีดของราคาต้นทุนของหุ้นสามญัที่น ามาเสนอขายในใบยนืยนัราคาต้นทุนหลกัทรพัยท์ี่น ามาเสนอขายพร้อมแนบ
หลกัฐานแสดงราคาต้นทุนดงักล่าว เพื่อใช้ในการหกัภาษี ณ ที่จ่าย มฉิะนัน้ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากจ านวนเงนิค่าขาย
หลกัทรพัยท์ัง้จ านวนทีผู่แ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ พรอ้มตดิอากรแสตมป์  10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี  
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจตามทีร่ะบุขา้งตน้ 
 

4. ยืน่เอกสารทัง้หมดที ่
คุณอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ หรอื คุณกรชิ กาญจนพลชยั ฝ่ายปฏบิตักิารธุรกจิ  บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

ชัน้ 15 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2695-5043, 0-2695-5049   

หรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่า่นมบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมหีลกัทรพัย์ทีจ่ะขายฝากอยู ่
เพือ่ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้รวบรวมเอกสารเพือ่ยืน่ใหแ้ก ่บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

 



เอกสารแนบ 2 (2) 

  

 
แบบตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  (“NVD”) 

 
วนัท่ี..........................................................................                                                                                                                                           เลขท่ีแบบตอบรบั .....…………………………………………… 
เรียน  นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัด์ิ สมวฒันา (“ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) และบริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์”)  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) ........…………………………………………………………………………………….…………..............................สญัชาต ิ.................................................................................
ทีอ่ยู ่(ทีต่ดิต่อไดท้างไปรษณีย)์……………..………...…ซอย..........……………..…....................……ถนน……………………….……....................…....ต าบล/แขวง...................................................................…. 
อ าเภอ/เขต...............................................................................จงัหวดั................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................ประเทศ................................................................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน/บา้น.......................................................................โทรศพัทม์อืถอื…………………..................…………………….E-mail Address………...........………………............................................... 

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย          บุคคลธรรมดาทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทย     
      บตัรประจ าตวัประชาชน/ บตัรขา้ราชการ/ บตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ/ใบต่างดา้ว/ หนงัสอืเดนิทาง เลขที.่.....................................................................................………………………………………………  
  นิตบิุคคลสญัชาตไิทย               นิตบิุคคลทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทยทีป่ระกอบกจิกรรมในประเทศไทย    นิตบิุคคลทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทยทีม่ไิดป้ระกอบกจิกรรมในประเทศไทย     
      เลขทะเบยีนบรษิทั เลขที.่................………....………………………………………………….....…  

โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพและสถานท่ีท างานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดงัน้ี ทา่นประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการ                                                                                   
ประเภทธรุกจิ:  ธรุกจิคา้อญัมณี/เพชรพลอย/ทองค า  ธรุกจิคา้ของเก่าตามกฎหมายการควบคมุฯ  ใหบ้รกิารโอน/รบัโอนเงนิในและนอกประเทศ   ธรุกจิคาสโิน/บ่อนการพนนั  รบัแลกเปลีย่นเงนิตรา
ซึง่มใิช่สถาบนัการเงนิ   ธรุกจิสถานบรกิาร   คา้อาวุธยทุธภณัฑ ์  นายหน้าจดัหางาน  ธรุกจิน าเทีย่ว/บรษิทัทวัร ์   อาชพี/ประเภทกจิการอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
สถานทีต่ ัง้ทีท่ างาน (โปรดระบุชื่อและทีอ่ยู)่.............................................................................................................................................................................................................................................................
วนั-เดอืน-ปีเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล (พ.ศ.)......................................กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงทีอ่ยูใ่นประเทศเจา้ของสญัชาต.ิ......................................................................................................................
ทีอ่ยูป่จัจบุนัในประเทศไทย.................................................................................................................................................................... ................................................................................................................
แหล่งทีม่าของรายไดม้ากจาก ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................กรณีเป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง โปรดระบุต าแหน่งทางการเมอืง........................................................
แหล่งทีม่าของเงนิ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา  เงนิออม    ธรุกจิสว่นตวั   เงนิเดอืน   รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก   อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................   
: นิตบิุคคล  เงนิจากธรุกจิ    อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(13 หลกั).......................................................................................  
มวีตัถุประสงคใ์นการท าธรุกรรมเพือ่ขายหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตกลงทีจ่ะเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) จ านวน ………...……........…….............. หุน้ 
(…............…………………....………......………..……..)  ในราคาหุน้ละ 2.52 บาท (สองจดุหา้สองบาท) โดยหกัคา่ธรรมเนียมในการขายหุน้สามญัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษมีลูคา่เพิม่อตัรา
รอ้ยละ 7 ของคา่ธรรมเนียมในการขายหุน้ คดิเป็นราคาสทุธทิีผู่เ้สนอขายจะไดร้บั หุน้ละ 2.513259 บาท (สองจดุห้าหน่ึงสามสองห้าเก้าบาท) รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ …..........................…...............…...บาท 
(..........................................................................................................……….) ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และ  จะไมท่ าการเพกิถอนการเสนอขายดงักล่าวไมว่่าดว้ยประการใดๆ 
กต็าม เวน้แต่เป็นการปฏเิสธตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์และขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์กุประการ                              
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งล่างนี้ รวมทัง้การรบัช าระราคาคา่ขายหุน้
สามญัดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาคา่ขายแทนขา้พเจา้ 

    กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุน้”      กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

ช่ือผู้ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขท่ี โอนจากบริษทัสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน 

      
      
    รวม  

 
กรณีมลูคา่ในการท าธรุกรรม ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ   เพือ่ผูท้ าธรุกรรมหรอืตนเอง   เพือ่บุคคลอื่น (โปรดระบุ)........................................................................  
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ หรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคมุนติบิุคคลหรอืผูท้ ีม่กีารตก
ลง 
 กนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง   

การรบัเงินค่าขายหลกัทรพัย:์   
  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร    1.BAY      2.BBL    3.KBANK    4.KTB    5.SCB    6.TBANK     7.TMB      8.UOB    
      สาขา.......……………………………………….......................................ประเภทบญัช…ี..................……………….......……………......………เลขทีบ่ญัช ี………………………………...……………….......… 
      (ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พร้อมแนบส าเนาสมดุบญัชอีอมทรพัยห์รอืส าเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าวทีร่บัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
  รบัเชค็   ดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมารบัแทน ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั     ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ (ทีต่ดิต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้   
พรอ้มกนัน้ีไดแ้นบเอกสารเพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ไดแ้ก่ ใบหุน้สามญัทีส่ลกัหลงัแลว้ และ/หรอื เอกสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย ์ และ/หรอื หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์ขา้บญัช ี “บริษทัหลกัทรพัย ์ กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั เพ่ือเทนเดอรอ์อฟเฟอร”์ เลขท่ีบญัชี 248-000000013-3 ส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัยส์ญัชาติไทย และ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES 
CO.,LTD FOR TENDER OFFER” เลขท่ีบญัชี 248-000000013-3 ส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัยท่ี์ไม่ใช่สญัชาติไทย และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท้ ีม่ชีื่อในหลกัทรพัย ์และ/หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนของบรษิทั (กรณีเป็นนิตบิุคคล) มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหุน้สามญัทัง้หมดทีแ่สดงเจตนาขายน้ีปราศจากภาระผูกพนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 
ลงชื่อ……………………………………….…..........................………ผูร้บัมอบอ านาจ            ลงชื่อ…………………………………….………….....................………………ผูแ้สดงเจตนาขาย 
    (….................…………………………..……………….………….)                  ( ....................………………………………….………………………….. )   
 
 

หลกัฐานการรบั ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยร์บัฝาก และแบบตอบรบัค าเสนอซ้ือ 
 

วนัที ่…………………………………………….                                                                                                                   เลขทีแ่บบตอบรบั …………..............…………………………….……. 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั ไดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยบ์รษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) พรอ้มกบัหลกัฐาน 
 ใบหุน้สามญั จ านวนรวมทัง้สิน้..................................................หุน้   หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ านวนรวมทัง้สิน้………………………………………………….หุน้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดย  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   1.BAY   2.BBL    3.KBANK    4.KTB    5.SCB    6.TBANK    7.TMB    8.UOB 
สาขา ………………………………...…………......................................ประเภทบญัช…ี..................………………………………..…… เลขทีบ่ญัช ี…………………...........................................………………..  
 รบัเชค็    ดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมารบัแทน ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั     ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ (ทีต่ดิต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้   

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



เอกสารแนบ 2 (2) 

  

  



เอกสารแนบ 2 (3) 

   



เอกสารแนบ 2 (3) 

   



 

  

แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขาย 
(เฉพาะนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศ
ไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศซ่ึงเป็นคู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้นใน

เรื่องการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเกบ็จากผลกาไรจากการขายหุ้นสามญัท่ีเกิดในประเทศไทย) 
 

     วนัที ่……………………………………………  
 
เรยีน บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 
  
 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………. สญัชาติ ……………………………………
เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี (ถ้ามี) …………………………..………….............…… ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามญัของ
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ทีแ่สดงเจตนาขาย (ตามหลกัฐานแนบ) ดงันี้ 
 

เลขทีใ่บหุน้/เลขทีใ่บโอน 
(วนัทีโ่อน) 

ชื่อผูถ้อืหุน้ตามทะเบยีน จ านวนหุน้ ตน้ทุนหุน้ละ (บาท) 

    
    
    
    

รวมทัง้สิน้   
 
 พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบ …………………………………………………………………………………….……… 
รวม ………………… ฉบบั เพือ่เป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทุกประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ  ………………………………………………. ผูแ้สดงเจตนาขาย 
                                                                                (………………………………………………..) 
 
 
หากผูแ้สดงเจตนาขายซ่ึงเป็นนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญา
ภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศซ่ึงเป็น
คู่สญัญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้นในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเกบ็จาก
ผลก าไรจากการขายหุ้นสามญัท่ีเกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกบัใบ
ยืนยนัราคาต้นทุนหลกัทรพัย์ ตัวแทนในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์จะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขาย
หลกัทรพัยท์ัง้จ านวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะได้รบั



 

  

   หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 
                                                      เขยีนที่ …………………………………..…  
                                                                       วนัที่ ……….………….…………………… 
 
 โดยหนังสอืฉบบัน้ี ขา้พเจา้ ……………………….……......…..............................………… อายุ …………….. ปี สญัชาต ิ
…………………. . . . . . . . . . . . . . .  ที่ อ ยู่ ( ที่ ติ ด ต่ อ ทา ง ไป รษณี ย์ ไ ด้ ) . . . . . .……………………………….. . . . . . .………………… 
……………...….............................................……...…............................. รหสัไปรษณีย.์...........………………..…………ถอืหุน้
สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน………………………..………หุน้ 
ขอมอบอ านาจให…้………………………………………………………….อาย…ุ…........…ปี สญัชาต ิ.……………………….............
ทีอ่ยูเ่ลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้ ……………………….…………………………….………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………. รหสัไปรษณีย ์…..............................…… เป็นผูร้บัมอบ 
อ านาจของขา้พเจา้ในการ 
 ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิ จ ากดั (มหาชน)   
 รบัเชค็ช าระราคาคา่ขายหุน้สามญั (ในกรณีทีเ่ลอืกรบัช าระราคาคา่ขายหุน้สามญัเป็นเชค็) ดงักล่าว 

โดยด าเนินการผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั ตลอดจนการกระท าใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ีแทนขา้พเจา้  จน
เสรจ็สิน้ 
 กจิการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ใหถ้อืเสมอืนหน่ึงว่าขา้พเจ้าผูม้อบอ านาจได้กระท า
ดว้ยตนเองทุกประการ 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูม้อบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. ) 

   
ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูร้บัมอบอ านาจ 

( ……………………………........……………………. )  
   
ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 

( ……………………………........……………………. ) 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 

 
หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบอ านาจนี้ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 
3) ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณทีีผู่แ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญั และตดิอากร

แสตมป์ 10 บาท ในกรณีทีผู่แ้สดงเจตนาขายขอใหบุ้คคลอื่นรบัเชค็แทน ทัง้นี้ หากเป็นการมอบอ านาจทัง้ 2 กรณี ใหต้ดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท 

  ตดิอากร        

   แสตมป์ 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

  

  
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 

3 (1) ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

3 (2) แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

3 (3) หนงัสอืมอบอ านาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์



เอกสารแนบ 3 (1) 

  

ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

หุ้นสามญัของบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 

1. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ทีป่ระสงคจ์ะยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

2.  กรอกแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 

ยื่นเอกสารทัง้หมดภายในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 

4. ยื่นเอกสารทัง้หมดที ่

คณุอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ   หรอื คณุกรชิ กาญจนพลชยั ฝา่ยปฏบิตักิารธุรกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

ชัน้ 15 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2695-5043 หรอื 0-2695-5049 

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ดงัน้ี 
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
หรอืส าเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ (เฉพาะกรณทีีใ่ช้
ส าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี ใหแ้นบ
ส าเนาทะเบยีนบา้นดว้ย) พรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
4.1  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดย

เจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคล หรอืหน่วยงานของประเทศทีน่ิตบิุคคลมภีมู ิ
      ล าเนา ซึง่รบัรองถงึชือ่นิตบิุคคล ซึง่ผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนันิตบิุคคล 

ทีต่ ัง้สานักงานใหญ่ และอ านาจหรอืเงือ่นไขในการลงลายมอืชื่อผูกพนันิติ
บุคคล ทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซื้อ พรอ้ม
ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลง
ลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณ)ี ของกรรมการผูม้อี านาจลง
นามทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

            

3) นิติบคุลสญัชาติไทย      
3.1  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ที่มอีายุไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ  พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั(ถา้ม)ี 

3.2  ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามที่ได้ลงนามรบัรอง
ในเอกสารตามขอ้ 3.1 

 

 ทัง้นี้ เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้ร ับการรับรองลายมือชื่อ โดย
เจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสุลไทยทีม่อีายุไมเ่กนิ        6 
เดอืน ก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซื้อ 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นกระท าการแทน 
1. หนงัสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี  
2. หลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจตามทีร่ะบุขา้งตน้ 
 



 

  

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที่ …………........………………..………..                                             เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ ……………….........……..……………….. 
เรยีน นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ ์สมวฒันา (“ผูท้ าค าเสนอซือ้”)  

และบรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) ………………………………………………………….........……………........………..…………………. 
ที่อยู่……………………………….………………………………………………………………………………………………………….......................
รหสัไปรษณีย.์...........…......…...…โทรศพัท์……………………………………………………………………………………….......................…….…
ขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..........………………..… หุน้ ตามเงื่อนไขการยกเลกิที่
ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไดย้ื่นหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยบ์รษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
เมื่อวนัที.่...........………….เลขทีแ่บบตอบรบั …….……………...…จ านวนหุน้สามญัทีแ่สดงเจตนาขาย.............................................หุน้ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัคนืหุน้สามญั โดยขอรบัเป็น 
  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย)์ 
 Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผา่นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชดีงัน้ี 
ชื่อสมาชกิผูร้บัโอน ……………………………… หมายเลขสมาชกิผูร้บัโอน…….…………………………… 
ชื่อบญัชผีูร้บัโอน  ……………………………… หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน …………………………………… 
ทัง้น้ี บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จ ากดั จะโอนหุ้นเข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัท าการถดัจากวนัที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเงนิค่าธรรมเนียมในการโอนหุน้สามญัรายการละ 50 บาท มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัเงื่อนไขการยกเลกิการแสดง
เจตนาการขายหลกัทรพัย ์และการรบัหุน้สามญัคนืขา้งตน้ทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ……………………..…..……………………ผูร้บัมอบอ านาจ   ลงชื่อ  …………...……..………………………… ผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขาย 
        (…………………...………………..………..)                              (…...………...……………………………..) 
 

 

หลกัฐานการรบัแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที่ ………………………………………………                                          เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ ………………………………..…………….. 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง 
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั)............................................................................................................. 
จ านวนหุน้สามญัทีข่อยกเลกิ ................................................. หุน้ พรอ้มกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ลขที ่.......................  
หุน้สามญัทีท่ าการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวธิ ี  
   ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรพัย)์ 
    Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผา่นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชดีงัน้ี 
ชื่อสมาชกิผูร้บัโอน………………………………………... หมายเลขสมาชกิผูร้บัโอน …………………………………..……… 
ชื่อบญัชผีูร้บัโอน ……………………………………….….หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน ………….………………………..………… 
ทัง้น้ี บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั จะโอนหุน้เขา้บญัชขีา้งตน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
 

       ลงชื่อ …………………………………………………. ผูร้บั 
              (...............……………….................................) 
 

(ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อคุณอโณทยั ศฤงคารกุลกจิ หรอื คุณกรชิ กาญจนพลชยั   ฝา่ยปฏบิตักิารธุรกจิ บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงไทย ซมีโิก้ จ ากดั  
ชัน้ 15 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร์ เลขที่ 287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0-2695-5043 หรอื 0-2695-5049)



 

  

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
  

                                                                                          เขยีนที ่…………………………………..…  

                                                                   วนัที ่…….……………………..…………… 
 

โดยหนงัสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………….…….……… 

อาย ุ………..…………… ปี สญัชาต ิ…………………… ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณยีไ์ด)้ ……………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………..………………………………..…….…  

ขอมอบอ านาจให ้…………………………………………………...........………............................…............ อาย ุ….……….….…… ปี สญัชาต ิ

………………….……… ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้…………………………………..………………………………..…….. 

…………………………….……………………………………………………………………..………….… รหสัไปรษณยี ์………………..….…………  

เป็นผู้รบัมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของบริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน........................................................ หุน้ ทีแ่สดงเจตนาขายใหแ้ก่ นางวฒันา สมวฒันา และ 
นายศรศกัดิ ์สมวฒันา (“ผูท้ าค าเสนอซือ้”) รวมตลอดจนการกระท าใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ีแทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
  

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว  ใหถ้อืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ผูม้อบ
อ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 
 
     

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูม้อบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. ) 

   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูร้บัมอบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. ) 

   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 

  
 

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสอืมองอ านาจนี้ 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูม้อบอ านาจและ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 

 

ตดิอากร

แสตมป์ 

 



เอกสารแนบ 4 
 

  

วิธีตอบรบัค าเสนอซ้ือและแบบฟอรม์ส าหรบั NVDR 

4 (1) ขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซือ้ส าหรบั NVDR 
 

4 (2) แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

4 (3) แบบแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ีน่ ามาเสนอขายส าหรบั NVDR 
 

4 (4) หนงัสอืมอบอ านาจเพือ่การตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ าหรบั NVDR 



Attachment 4 (1) 

  

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR 

 

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above 

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 

 

 

4. Enclose a certified true copy of the following documents 
1) Thai Individual                                                                                  4) Foreign Juristic Person 
 A certified copy of ID Card or                                                                        4.1 A certified copy of the certificate of incorporation, and the  
 
 
 
 
2) 
 
 
3) 

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) 
Foreign Individual     
A certified copy of Passport or 
A certified copy of Alien Certificate      
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                                                                                                                                                                               

 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 

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 

Note:   All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date. 

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) 

  

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 statemen t 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 
 

      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. 

 

 

Duty Stamp 
 



เอกสารแนบ 5 
 

  

แผนท่ีบริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั



เอกสารแนบ 5 

 

แผนที่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด 

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 

ชัน้ 15 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์  

287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท์ (66) 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 

 

 

หนังสือแสดงเจตจ านงไม่ตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์



เอกสารแนบ 6 
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