








CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CIRCULATION ROUTING SLIP 

Department code 

 
TENDER OFFER บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) “TIW”  
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ นางสาวปาลีรัฐ ปานบญุห้อม 

ตัวแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
( เลขที่บญัชี  026-000000014-6) 

จ ำนวนรับซือ้ และรุ่นที่เสนอซือ้ หุ้นสามญัที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด จ านวน 6,000,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
รำคำเสนอซือ้                            ราคา 181.00 บาท   ราคาสทุธิ 180.709495 บาท/หุ้น 
ระยะเวลำรับซือ้ ช่วงเวลำที่ 1 ตัง้แต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ถึง 11 

สิงหาคม 2563 
ช่วงเวลำที่ 2 ตัง้แต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ถงึ 9 
กนัยายน 2563 

ระยะเวลำที่สำมำรถยกเลิก       ช่วงเวลำที่ 2 ตัง้แต่เวลา  9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี  3 สิงหาคม 2563 ถึง 31 
สิงหาคม 2563  

วิธีกำรช ำระรำคำ    
ช่วงเวลำที่ 1 ผู้ขำยจะได้รับเงนิในวันที่ 14 สิงหำคม 2563  
เงื่อนไข 1. ต้องมีผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้ ไม่น้อยกว่ำ จ ำนวน 3,311,368 หุ้น 
กรณีกำร 
               ตอบรับฯน้อยกว่ำเงื่อนไข จะได้รับเงนิ ในวนัที่ 11 กนัยำยน 2563             
           2. ไม่สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้      
ช่วงเวลำที่ 2 ผู้ขำยจะได้รับเงนิในวันที่  11 กนัยำยน 2563  
เงื่อนไข 1.สำมำรถยกเลกิเจตนำขำยได้ ถึงวนัที่ 31 สิงหำคม 2563 
 
*** ในกรณีที่ในระยะเวลำรับซือ้ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 
มีผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้น้อยกว่ำ  
     3,311,368 หุ้น ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีสทิธทิี่จะยกเลกิกำรท ำค ำเสนอซือ้*** 
โอนเงนิเข้ำบัญชธีนำคำร ดังนี ้BAY, SCB, BBL, KTB, KBANK, TMB, UOB, 
TBANK, LH, CIMBT หรือรับเป็นเชค็ UOB  
 

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR TIW-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวนัท่ี  3 กนัยายน 2563 

(  )  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)_____ 

(  ) Mrs. Surawadee (FAD 1-25)__ BRANCHES OTHERS (  ) Ms. Saowaluck (CCD) _____ 



แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเพกิถอนหลกัทรัพย์ของกจิการ 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

 
 
   
เอกสำรที่ลูกค้ำจะต้องลงนำม หำกมีควำมประสงค์จะเสนอขำย มีดังนี ้

วิธีกำรช ำระรำคำ เอกสำรประกอบ 
1. รับโอนเงินเข้าบญัชีอตัิโนมตัิ 1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 026-000000014-6 )  

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

2. รับเป็นเช็ค - ด้วยตนเอง  1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท*** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 026-000000014-6 ) 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. หนงัสือมอบอ านาจเพื่อยื่นแบบฯ พร้อมติดอากร 10 บาท 

                  - มอบอ านาจ  
                    CNS รับเช็คแทน 

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท*** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 026-000000014-6 ) 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 2 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง  
4. หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้อมปิดอากรฯ ฉบบัละ 30 บาท 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
ที่ CS003/2563 

  วนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 

เรื่อง การไดร้บัเอกสารเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional 
Voluntary Tender Offer) ครัง้ที่ 2 ในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิัทฯ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ส าเนาเอกสารเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Voluntary Tender Offer) ครัง้ที่ 2 

บริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งใหท้ราบว่า ในวันนี  ้(24 สิงหาคม 2563) 
บริษัทฯ ไดร้บัเอกสารเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional 
Voluntary Tender Offer) ครัง้ที่ 2 จากนางสาวปาลีรฐั ปานบญุหอ้ม (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ซึ่งสาระส าคญัเป็นการเพิ่มเติม
รายละเอียดค าเสนอซือ้ และขยายระยะเวลารบัซือ้เพิ่มอีก 2 วนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศวนัหยดุของรฐับาลในวนัท่ี 4 
และ 7 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) 
      

 
  นางสาวสกุญัญา ทิพยม์ณี        







































การเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 เอกสารแนบ 1-2 

 

วนัที่  …………………………… เลขที่แบบตอบรบั …………………………….  

เรียน ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และบริษัทหลกัทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) “ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย”์ 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สญัชาติ ……………………….. ที่อยู่ปัจจุบนั (ทีต่ิดต่อทางไปรษณียไ์ด)้ …………………………..…… 

ซอย ……………………………….. ถนน …………………………………….. ต าบล …………………………………. เขต ………………………………….…………………………………… 

จงัหวดั …………………………………. รหสัไปรษณีย ์………………. โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้……………………………. โทรสาร …………………………… อาชีพ …………………………… 

ประเภทผู้เสนอขำย 

❑ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัประชาชน/ บตัรขา้ราชการ/ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ เลขที่………………………………………………………………………………… 

❑ บุคคลธรรมดาต่างดา้ว ใบต่างดา้ว/ หนงัสือเดินทาง/ เลขบตัรประจ าตวั เลขที่…………………………………….………………………………………………………………… 

❑ นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………..………ทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ❑ มีเลขที่  ............... ❑ ไม่มี 
❑ นิติบุคคลต่างดา้วที่ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขที่…………..………………ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ❑ มีเลขที่  ............... ❑ ไม่ม ี

❑ นิติบุคคลต่างดา้วที่มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอขาย 

❑ หุน้สามญัของบรษัิท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน ……………………... หุน้ (……………….…………………) ในราคาหุน้ละ 181.00 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเอ็ด) โดยราคาหลงัหกั
ค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยอ์ตัรารอ้ยละ 0.15 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูค่าเพิ่มอตัรารอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรพัยแ์ลว้คิดเป็นราคาสทุธิหุน้ละ 180.709495 บาท (หนึ่งรอ้ยแปด
สิบจุดเจ็ดศนูยเ์กา้สี่เกา้หา้) รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้……….............…….…………. บาท  (………………………………….…………………………………) 

กรณีส่งมอบเป็น   ❑ ใบหุน้    ❑ กรณีโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จ านวนหลกัทรพัย ์

ชื่อผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามทะเบยีน ใบหลกัทรพัยเ์ลขที ่ โอนจากบริษัทสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยห์มายเลข เลขที่เอกสารการโอน วนัที่โอน 

      

      
 

   รวม  

วันช ำระรำคำ 

❑  ก. ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะรบัช าระเงินในวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยขา้พเจา้มีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ของบริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้ะหว่างเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของทุกวนัท าการ 
ตัง้แต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 (20 วนัท าการนบัจากวนัเริ่มท าการรบัซือ้) (ทัง้นีข้า้พเจา้รบัทราบว่า หากขา้พเจา้แสดงเจตนาขายระหว่างวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 9 กนัยายน 2563 ขา้พเจา้จะไดร้บั
ช าระเงินในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 11 กนัยายน 2563) 

❑  ข. ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะรบัช าระเงินในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 11 กนัยายน 2563 (วนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้คือวนัที่ 9 กนัยายน 2563) โดยขา้พเจา้มีสิทธิยกเลกิการ
แสดงเจตนาขายหุน้ของบริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้ะหว่างเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของทุกวนัท าการ ตัง้แต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 (20 วนัท าการนบัจากวนัเริ่มท าการรบัซือ้) กำร
ช ำระเงินค่ำหลักทรัพย ์: 
  มารบัเชค็ดว้ยตวัเอง   มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนรบัเช็ค  

  โอนเงินเขา้บญัชี ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี  ธ.ธนชาต ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  
สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขที่บญัชี --- 

 (ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย และเป็นบญัชีธนาคารพาณชิยท์ี่มีสาขาในประเทศไทย พรอ้มกบัแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัย ์หรือ บญัชกีระแสรายวนัทีร่บัรองส าเนาถูกตอ้ง)  
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย ์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพยข์องข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี ้รวมทั้งการรับช าระราคาค่าขายหลักทรัพยด์ังกล่าว 
ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการขายและการรบัช าระราคาค่าขายแทนขา้พเจ้า  ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์  และจะไม่ท าการเพิกถอนการเสนอขายดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการปฏิเสธตามเง่ือนไข
และขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ และขา้พเจา้ตกลงที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ุกประการ พร้อมกันนีไ้ดแ้นบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ไดแ้ก่ ใบหลกัทรพัยท์ี่สลกัหลงัแลว้ และ/หรือ 
เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรพัย ์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหลกัทรัพยผ่์านศูนยร์ับฝากหลักทรพัยเ์ขา้บัญชี “บมจ.หลกัทรพัย ์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) เพื่อท าค าเสนอซือ้” เลขที่บญัชี 026-000000014-6และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย 
และ/หรือ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้กรรมสิทธิ์โดยถูกตอ้งตามกฎหมายในหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่เสนอขายนีโ้ดยปราศจากการจ าน าหรือภาระผูกพันใดๆ ทัง้สิน้ และรบัทราบว่าแบบ
ตอบรบัค าเสนอซือ้นีจ้ะสมบูรณเ์มื่อบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดท้ าการปิดโอนหลกัทรพัยท์ี่ขา้พเจา้ไดเ้สนอขายใหเ้ป็นของตวัแทนในการรบัซือ้หลักทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ขา้พเจา้ไดผ่้านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (KYC/CDD) จากบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ฝากหลกัทรพัย ์และไดย่ื้นแบบแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยด์งักล่าวพรอ้มทั้งไดล้งลายมือช่ือเพื่อยืนยนัว่าไดผ่้านการท า 

KYC/CDD ยงับริษัทหลกัทรพัยท์ี่ย่ืนแสดงเจตนาขายแทนขา้พเจา้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมซ่ึงมีมลูค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รบัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงมิใช่ตนเองโปรดระบุ  
กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา  ผู้รบัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………. 
กรณีที่เป็นนิติบุคคล        ผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………. 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรือบุคคลที่ลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูท้ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

   ลงชื่อ ………………………………………………… ผูเ้สนอขาย   
                 ( …………………………………………….. ) 
       วนัที่…………………………………………….……… 
 

 

 

หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพยข์อง ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ำกดั (มหำชน)  
วนัที่ ………………………………………… เลขที่แบบตอบรบั  ……………………………………… 

บริษัทหลกัทรพัย ์ ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกบั 

❑ ใบหุน้    ❑ หลกัฐานการโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  จ านวนหุน้ ……………......……… หุน้  
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินในวนัที่ ❑ วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 ❑ วนัที่ 11 กนัยายน 2563 โดย: 

  มารบัเชค็ดว้ยตวัเอง   มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนรบัเช็ค  

  โอนเงินเขา้บญัชี ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี  ธ.ธนชาต ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขที่บญัช ี--- 

ผูร้บั  ……………………………………… 

( ….…………………………………….. ) 
รำยละเอียดเพิม่เตมิโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 130 - 132 ชัน้ 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร ์1 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี  




 



การเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 เอกสารแนบ 3-2 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thailand Iron Works Public Company Limited 

Date                                                                    Acceptance Form No     

To : The Offeror and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. (“Tender Offer Agent”) 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)   

Address   

Telephone No.                                 Facsimile No.  Occupation      

TYPE OF SELLER  

❑ Thai Individual ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No.   

❑ Foreign Individual Foreign Identity / Passport No.   

❑ Thai Juristic Person Company Registration No.__________________ VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No  

❑ Foreign Juristic Person Company Registration No .__________________ VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No  

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ______________________________________ (________________________________________________) NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited at the 

offer price of Baht 181.00 (Baht One Hundred Eighty One) per share, subject to the brokerage fee of 0.15 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the 

net offer price to be Baht 180.709495 (Baht One Hundred Eighty Point Seven Zero Nine Four Nine Five) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. 

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document. 

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.  as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms 

and conditions stated in the Tender Offer document.  

❑ Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)   

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDRs (units) 

    

    

  Total NVDRs  

Payment Date:  

 A. I/We hereby declare my/our intention to receive payment on 14  August 2020. I/We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intention to sell the shares specified above during 9:00 a.m. 

to 04:00 p.m. on business days during the period from 3 August 2020 to 31 August 2020 (20 business days from the commencement date of the tender period) (I/We acknowledge that if I/we declare my/our 

intention between the date of 13 August 2020 to 9 September 2020, I/We shall receive the payment in 2 business days after the end of the Tender Offer period, which is 11 September 2020) 

 B. I/We hereby declare my/our intention to receive payment 2 business days after the end of the Tender Offer period, which is on 11 September 2020 (End of Tender Offer period is 9 September 2020). 

I /We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intension to sell the shares specified above during 9:00 a.m. to 04:00 p.m. on business days during the period from 3 August 2020 to 31 August 

2020 (20 business days from the commencement date of the tender period.) 

Payment Option : *** Not deliver cheque by mailing  

❑ I/We will collect a payment cheque in person ❑ Collect a payment by an authorized representative 

❑  Transfer to the specified bank account BAY    SCB    BBL   KTB    KBANK    TMB    UOB     TBANK    LH       CIMBT 

Branch……………………Type of Account ..………… … …………, Account No. --- 

 (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form) 

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account “UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER” Account No. 026-

000000014-6, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender 

Offer document.  

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited free from any mortgage or encumbrance of 

whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that this form will be 

completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. 

I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase securities, with 

my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to purchase securities documents 

on my/our behalf (ves). 

In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify  

In case where the subscriber is a natural person       for the subscriber       other, please specify ………………………………………………………………………………………… 

In case where the subscriber is a juristic person        for the subscriber       other, please specify …………………………………………………………………………………………. 
* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have ultimate effective 

control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 

 

        Signed _____________________________ Offeree   

                                                           (                                            ) 

 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

Acceptance Form No.________________________  Date  

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited and the Transfer of Scripless 

NVDRs with the document to transfer ______________________________________ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) ___________________________________________ 

The Offeree will receive the money on:  14 August 2020   11 September 2020 By 

❑  Collect a payment cheque in person ❑   Collect a payment by an authorized representative  

❑  Transfer to the specified bank account BAY    SCB    BBL   KTB    KBANK    TMB    UOB     TBANK    LH       CIMBT 

   Branch…………………Type of Account ..…………………, Account No. --- 

 

 Signed_____________________________Recipient   

    (                                        

 

 

For more information please contact Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless Road, 

Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226) 



 

 

 

คําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

(แบบ 247-4) 

 

ของ 

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

ผู้ทําคําเสนอซอื 

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 

 

  

ผู้จดัเตรียมคําเสนอซือ 

ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
 

ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 



คําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

(แบบ 247-4) 
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เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคําเสนอซือและแบบฟอร์ม  

 เอกสารแนบ 1-1  ขนัตอนการตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์   

 เอกสารแนบ 1-2  แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์  

 เอกสารแนบ 1-3  ใบยนืยนัราคาต้นทุนหลกัทรัพย์  

 เอกสารแนบ 1-4  หนงัสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม  

 เอกสารแนบ 2-1  ขนัตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์  
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 เอกสารแนบ 2-3  หนงัสือมอบอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์  

เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคําเสนอซือและแบบฟอร์มสําหรับ NVDR  

 เอกสารแนบ 3-1  ขนัตอนการตอบรับคําเสนอซือสําหรับ NVDR  

 เอกสารแนบ 3-2  แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์  

 เอกสารแนบ 3-3  ใบยนืยนัราคาต้นทุนหลกัทรัพย์  

 เอกสารแนบ 3-4  หนงัสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

เอกสารแนบ 4 แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 5 แผนทบีริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หนังสอืรับรองแหล่งเงินทนุทีผู้ทาํคําเสนอซือใช้ในการเสนอซือหลักทรัพย์   

     



คําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 
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คาํเสนอซือหลกัทรัพย์ ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

(ข้อเสนอและระยะเวลารับซือทรีะบุไว้ในคําเสนอซือนเีป็นข้อเสนอและระยะเวลารับซือสดุท้ายทีจะไม่แก้ไขเพิมเติมอกี) 

    

เรียน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

 ข้าพเจ้า นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม (“นางสาวปาลีรัฐ” หรือ “ผู้ทําคําเสนอซือ”) ขอเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมด

โดยสมคัรใจแบบมีเงอืนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) ("กิจการ” 

หรือ “TIW") (“คําเสนอซือ”) ซงึมีรายละเอียดดงันี  

ส่วนท ี1 

สาระสําคัญของคาํเสนอซือหลกัทรัพย์ 

1. วันทียนืคําเสนอซือ  

31 กรกฏาคม 2563 

2. ชอืผู้ทําคาํเสนอซือ  

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม  

3. ชอืผู้จัดเตรียมคําเสนอซอื  

 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคําเสนอซอื”) 

4. วัตถุประสงค์ในการทาํคําเสนอซือ 

ผู้ทําคําเสนอซือมีความประสงค์ทีจะเข้าซือและเข้าถือหุ้นของกิจการในจํานวนไม่ตํากว่า 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

55.18 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ โดยเมือวนัที 30 กรกฏาคม 2563 ผู้ทําคําเสนอซือได้ลงนามในสญัญาจะ

ซือขายหุ้น (“สัญญาซือขายหุ้น”) กับนายประสิทธิ กาญจนศกัดิชยั (“นายประสิทธิ”) โดยผู้ทําคําเสนอซือมีความประสงค์

ทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดโดย

สมคัรใจแบบมีเงือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.12/2554 

เรืองหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ลงวนัที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทงัทีได้

แก้ไขเพมิเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.12/2554”) โดยนายประสิทธิ จะใช้สิทธิขายหุ้นของกิจการ 

จํานวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ ผ่านกระบวนการทําคําเสนอ

ซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ  

ภายหลังการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของกิจการเสร็จสิน ผู้ ทําคําเสนอซือจะถือหุ้นในกิจการทังหมดจํานวน

6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ หรือในกรณีทีไม่มีผู้ ใดตอบรับคําเสนอ

ซือหลักทรัพย์ของผู้ทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือจะถือหุ้นในกิจการอย่างน้อยจํานวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

55.18 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ ซึงจะส่งผลให้ผู้ทําคําเสนอซือจะมีอํานาจควบคุม หรือมีอํานาจในการ

บริหารงานในกิจการ  
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ทงันี ผู้ทําคําเสนอซือมีความประสงค์ทีจะเข้าซอืหุ้นในกิจการในการทําคําเสนอซือ โดยมีเงือนไขทีว่า ผู้ทําคําเสนอซือจะต้อง

ได้รับการตอบรับคําเสนอซือโดยมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้น ไม่น้อยกว่าจํานวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ ในวนัสินสดุระยะเวลารับซือของการทําคําเสนอซือ (“เงอืนไขของจาํนวนหุ้นทีรับ

ซือขันตํา”) หากการทําคําเสนอซือดงักล่าวไม่ประสบผลสําเร็จตามเงอืนไขของจํานวนหุ้นทีรับซือขันตํา ผู้ ทําคําเสนอซือมี

สิทธิทีจะยกเลิกการทําคําเสนอซือ 

ภายหลงัการทําคําเสนอซือผู้ทําคําเสนอซือไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงการดําเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนัยสําคญั โดย

กิจการจะยงัคงดําเนินธุรกิจตามทีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นของกิจการ ครังท ี1/2563 มีมติอนมุตัิ ซงึกําหนดให้กิจการมีรูปแบบ

การประกอบธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอืน (Holding Company) ซึงมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์แผ่นเหล็กชบุสงักะสีควบคู่ไปกับการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน ผ่านการลงทนุใน 2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท 

ทีไอดบับลิว อนิดสัตรี จํากดัและ บริษัท เดอะ โซล่าร์ อาเขต จํากัด ตามลําดบั 

สําหรับธุรกิจในอนาคต ผู้ทําคําเสนอซืออยู่ระหว่างการพิจารณาทีจะเสนอให้กิจการเข้าลงทุนในบริษัท วินชยั จํากัด (“วิน

ชัย”) ซึงผู้ทําคําเสนอซือถือหุ้นจํานวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของจํานวนหุ้ นทงัหมดของวินชยั 

(“แผนการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัย”) ทงัน ีวินชยัเป็นบริษัททีลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยมีกําลงัการผลิต

ตามสัญญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จํานวน 45.0 เมกะวตัต์ โดยผู้ทําคําเสนอซือเชือมนัว่า ธุรกิจของวิน

ชัยจะสามารถช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจสังกะสี เนืองจากเป็นธุรกิจทีมีรายได้ทีมนัคงจากการ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. (รายละเอียดเพิมเติมของวินชยัอยู่ในส่วนที 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกียวกบัผู้ทําคําเสนอซือ (4) 

ของเอกสารฉบบันี) อย่างไรก็ดี ผู้ ทําคําเสนอซือไม่ได้มีการตกลงร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายอืนของวินชยั ทีจะเสนอแผนให้กิจการเข้า

ลงทนุในหุ้นของวินชยัในส่วนทเีหลือทงัหมด  

ทงัน ีหากกิจการประสงค์จะลงทนุในหุ้นของวินชยัตามทีผู้ทําคําเสนอซือได้เสนอไป การลงทนุในครังนจีะเข้าข่ายเป็นการเข้า

ทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ

ทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) 

ดังนัน การลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและทีประชุมผู้ถือหุ้ นของกิจการ ตามกฎ

ข้อบงัคบัของกิจการและหลกัเกณฑ์กฎหมายทีเกียวข้องเพอืเป็นการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ระหว่างผู้ทําคําเสนอซือและกิจการซงึอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

5. ประเภทหลกัทรัพย์ และรุ่นทีเสนอซือ 

ณ วนัทียืนคําเสนอซือ กิจการมีหลกัทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั จํานวน 6,000,000 หุ้น มลูค่าทตีราไว้หุ้นละ 10.00 

บาท และมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นสามญัต่อ 1 เสียง โดยผู้ทําคําเสนอซือไม่มหีุ้นของกิจการก่อนการเข้าทําคําเสนอซอื

หลกัทรัพย์ทงัหมดในครังนี ดงันนั ผู้ทําคําเสนอซือจะเสนอซือหุ้นสามญัทังหมดของกิจการ จํานวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ 

6. ราคาเสนอซือ   
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ราคาเสนอซือหุ้นสามญัหุ้นละ 181.00 บาท (หนงึร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) (“ราคาเสนอซือ”) โดยผู้ ถือหุ้นทีตอบรับคําเสนอซือ 

(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 0.15 ของราคาเสนอซือ 

และภาษีมูลค่าเพิมในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามญั ดังนัน ราคาสุทธิของหุ้ นสามญัทีผู้

แสดงเจตนาขายจะได้รับจะเท่ากับ 180.709495 บาท (“ราคาสุทธิ”) ต่อหุ้น โดยผู้ทําคําเสนอซือจะชําระราคาเสนอซือหุ้น

เป็นเงินสด ทงันี ผู้ แสดงเจตนาขายจะได้รับการชําระค่าหลกัทรัพย์ทงัหมดเป็นเงินบาท และมีทศนิยม 2 ตําแหน่งเป็นหน่วย

สตางค์ สําหรับการคิดทศนิยม 2 ตําแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากบั 0.005 บาท จะทําการปัดเศษขึน ซึง

ราคาดงักล่าว  

 [  ] เป็นราคาเสนอซือสดุท้ายทจีะไม่เปลียนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงอืนไขทีแจ้งตามข้อ 8 ของส่วนที 1) 

 [ ] ไม่ใช่ราคาเสนอซือสดุท้าย ผู้ทําคาํเสนอซืออาจมกีารเปลียนแปลงราคาเสนอซือได้ 

 ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชดัแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสญัญาภาษีซ้อนทีใช้บงัคบั

ในแต่ละกรณี ในกรณีทีผู้ แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศ (ยกเว้นในกรณีทีผู้

แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสญัชาติต่างด้าวทีมีถิน

ทีอยู่ในประเทศ ซึงมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่

กําไรจากการขายหลกัทรัพย์ทีเกิดขึนในประเทศไทย) ผู้ แสดงเจตนาขายดงักล่าวจะถกูหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอตัราร้อย

ละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาทีเสนอซือและต้นทุนซือ โดยผู้ แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของ 

หุ้ นสามัญทีนํามาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ตาม "ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์" ตามเอกสารแนบ  

1-3 สําหรับหุ้นสามญั และ ตามเอกสารแนบ 3-3 สําหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างองิ (“NVDR” 

หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) 

ทงัน ีหากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลกัทรัพย์ และ/หรือมิได้แนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมาพร้อมกบัใบยืนยนัราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะทําการหกัภาษี ณ ทีจ่าย โดยคํานวณ

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากจํานวนเงินค่าขายหุ้นทีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นจะได้รับทงัจํานวน 

หมายเหต:ุ  : ผู้ แสดงเจตนาขายทีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ .  (ตาม

กฎกระทรวงฉบบัที  วนัที  มีนาคม ) ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรัพย์ และออกหนงัสือรับรอง

การหกัภาษี ณ ทีจ่ายให้แก่ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์  

7. ระยะเวลารับซือ  

ผู้ ทําคําเสนอซอืจะรับซือหลกัทรัพย์เป็นเวลาทงัสิน 25 วนัทําการ หรือตงัแต่วนัที 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 7 กนัยายน 2563 

(“ระยะเวลารับซือ”) ตังแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ทังนี เพือ

ประโยชน์ในการชําระราคาตามทีปรากฏในข้อ 14 ของส่วนที 1 ระยะเวลารับซือจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ตงัแต่เวลา 

9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวนัทําการ ตงัแต่วนัที 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 11 สิงหาคม 2563 (“ระยะเวลารับซือช่วงที 

1”) และ (2) ตงัแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทําการ ตังแต่วันที 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที 7 กันยายน 2563 

(“ระยะเวลารับซือช่วงที 2”) ซงึระยะเวลารับซือดงักล่าวเป็น 

 [  ] ระยะเวลารับซอืสดุท้ายทีจะไม่ขยายระยะเวลารับซืออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงือนไขทีแจ้งตามข้อ 8 ของส่วนท ี1) 



คําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

(แบบ 247-4) 

 

 4 

 [ ] ไม่ใช่ระยะเวลารับซอืสดุท้าย ผู้ทําคําเสนอซืออาจขยายระยะเวลารับซือได้ 

ทงันี หากมีการประกาศวนัหยุดราชการเพิมเติมในช่วงระยะเวลารับซือดังกล่าว ผู้ทําคําเสนอซือจะขยายระยะเวลารับซือ

หลกัทรัพย์ เพอืให้ระยะเวลาการรับซือหลักทรัพย์ครบ 25 วนัทําการ 

8. เงอืนไขในการแก้ไขเปลียนแปลงคําเสนอซอื 

 [ ] ไม่มีเงอืนไข       

 [  ] มีเงอืนไขในการแก้ไขเปลียนแปลงคําเสนอซือ ดงันี 

[  ] ผู้ทําคําเสนอซืออาจลดราคาเสนอซือหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ

หรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ  

[  ] ผู้ทําคําเสนอซืออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือเพือแข่งขันกับบุคคลอืนนัน หากมี

บคุคลอืนยืนคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ 

9. เงอืนไขในการยกเลกิคําเสนอซือ 

ผู้ ทําคําเสนอซอือาจยกเลิกคําเสนอซือหุ้นสามญัของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทําใดๆ เกิดขึนภายหลังจากได้ยืนคําเสนอซือต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และยงัไม่พ้นระยะเวลารับซือ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายอยา่งร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตกุารณ์หรือการกระทําดงักล่าว มิได้เกิดจากการกระทํา

ของผู้ทําคําเสนอซือหรือการกระทําทีผู้ ทําคําเสนอซอืต้องรับผิดชอบ  หรือ 

9.2. กิจการกระทําการใดๆ ภายหลงัจากทีผู้ ทําคําเสนอซอืได้ยนืคําเสนอซือต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และยงัไม่พ้นระยะเวลารับ

ซือ อนัเป็นเหตใุห้มลูค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนยัสําคญั หรือ 

9.3. กิจการกระทําการใดๆ ทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 14/2554 

เรือง การกระทําหรืองดเว้นกระทําการในประการทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของกิจการ ลงวันที 25 

กรกฎาคม 2554 (รวมทงัทไีด้แก้ไขเพิมเติม) 

9.4. หากเมือสินสุดระยะเวลารับซือแล้วมีผู้ เสนอขายหุ้นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 55.18 (ห้าสิบห้าจุดหนึงแปด) ของหุ้นที

ออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกิจการ ซงึเป็นเงือนไขของจํานวนหุ้นทีรับซือขนัตํา 

10. ระยะเวลารับซือทผีู้ ถือหลกัทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ สํานกังานใหญ่ของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ตงัแต่

เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของทุกวนัทําการ ตงัแต่วนัที 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563 โดยวนัสดุท้ายทีผู้

แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วนัทําการที 20 ของระยะเวลารับซือ ซงึตรงกบัวนัที 31 สิงหาคม 

2563 (ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบตัิตามขนัตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 2-1) 

ทงัน ีหากมีการประกาศวนัหยุดราชการเพิมเติมในช่วงระยะเวลารับซือทีผู้ ถือหลกัทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผู้ทําคําเสนอซือจะขยายระยะเวลารับซือหลักทรัพย์ทีผู้ ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพือให้

ระยะเวลาดงักล่าวครบ 20 วนัทําการ เพอืให้เป็นไปตามประกาศที ทจ. 12/2554 
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อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ทีจะขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลารับซือช่วงที 1 และแจ้งความ

ประสงค์ทีจะรับชําระเงินในวนัทําการที 2 ถัดจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือช่วงที 1 ซึงตรงกับวันที 14 สิงหาคม 2563 

จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตงัแต่เวลาทีผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อ

ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

11. การจัดสรรการรับซือกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนทีเสนอซือ (เฉพาะกรณีการทําคํา

เสนอซือหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554) 

ไม่ได้ใช้บงัคบัในกรณีนี เนอืงจากผู้ทําคําเสนอซือทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ 

12. แหล่งเงนิทนุทีใช้ในการเสนอซือ  

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นทงัหมดของกิจการตามคําเสนอซือในครังนี ผู้ทําคําเสนอซือจะต้องซือหุ้นของ

กิจการเป็นจํานวนทงัสิน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดและสิทธิออก

เสียงทงัหมดของกิจการ ในราคาเสนอซือที 181.00 บาทต่อหุ้น ดังนนั เงินทุนทีผู้ ทําคําเสนอซอืจะต้องใช้สําหรับการเสนอซือ

หลกัทรัพย์ตามคําเสนอซือครังนจีะเท่ากับ 1,086,000,000 บาท โดยผู้ทําคําเสนอซอืจะชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้

ถือหุ้นทุกรายทีตอบรับคําเสนอซือในครังน ี 

สําหรับแหล่งเงินทนุทีผู้ ทําคําเสนอซือใช้ในการทําคําเสนอซือหุ้นสามญัทงัหมดของกิจการในครังนี ผู้ทําคําเสนอซือได้รับการ

สนบัสนุนในรูปแบบวงสินเชอืจากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) โดยมีหุ้นของกิจการทีผู้ทําคําเสนอซือจะได้จากการทําคํา

เสนอซอืในครังนีเป็นหลกัประกนั เพือใช้สําหรับการรับซือหลกัทรัพย์ในการทําคําเสนอซือจํานวนไม่เกิน 1,086,000,000 บาท 

(อ้างถึง หนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6) ซึงข้อตกลงและเงือนไขบนสัญญาสินเชือดังกล่าวเป็น

ข้อตกลงและเงือนไขมาตรฐานทวัไป  และไม่มเีงือนไขบงัคบัก่อนทีเป็นนยัสําคญัททีําให้ผู้ทําคําเสนอซือไม่สามารถเบิกวงเงนิ

ดงักล่าวเพือนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ขายหลกัทรัพย์ในการทําคําเสนอซือครังน ี 

ทังนี ภายหลังชําระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลารับซือ ผู้ทําคําเสนอซือมีหน้าทีนําหุ้นของกิจการทีผู้ทําคําเสนอซือได้รับ

ทงัหมดจากการทําคําเสนอซือในแต่ละครัง ไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืม นอกจากนี ผู้ทําคําเสนอซือยังอาจต้องนํา

สินทรัพย์อืนทมีีสภาพใกล้เคียงเงินสดไปเป็นหลกัประกนัของวงเงนิกู้ยืมเพมิเติมด้วย โดยมลูค่ารวมหลกัประกนัทงัหมดขึนอยู่

กบัจํานวนหุ้นของกิจการทีผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคําเสนอซือ 

สําหรับแผนการชําระเงินกู้ในครังน ีเบืองต้น ผู้ทําคําเสนอซือจะใช้แหล่งเงินทุนภายในของกิจการในเครือทีผู้ ทําคําเสนอซอืถือ

หุ้นในการชําระคืนเงินกู้ดังกล่าว (รายละเอียดเพิมเติมของกิจการในเครือของผู้ทําคําเสนอซือ อยู่ในส่วนที 2 ข้อ 1. ข้อมูล

เกียวกบัผูทํ้าคําเสนอซือ (4) ของเอกสารฉบบันี) ซงึอาจประกอบด้วย เงินปันผลทีได้จากกิจการในเครือทีผู้ ทําคําเสนอซอืถือ

หุ้ น หรือเงินทีผู้ทําคําเสนอซือได้รับจากการจําหน่ายหุ้ นของกิจการในเครือของผู้ทําคําเสนอซือ หรือแผนการชําระเงินกู้ ใน

รูปแบบอืน เช่น การทําธุรกรรมรีไฟแนนซ์ เป็นต้น ทงันี แผนการชําระคืนเงินกู้ ขึนอยู่กบัจํานวนหุ้นของกิจการทีผู้แสดงเจตนา

ขายตอบรับคําเสนอซือ 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคําเสนอซือ ได้พิจารณาหนังสือรับรองแหล่งเงินทุน และสัญญา

สินเชือจากสถาบนัการเงินแล้ว มีความเห็นว่าผู้ ทําคําเสนอซอืมแีหล่งเงินทุนทีเพียงพอสําหรับการทําคาํเสนอซือในครังน ีและ

เงอืนไขทีสําคญัของสญัญาสินเชือของธนาคารไมม่ีนยัสําคญัประการใดทีจะทําให้ผู้ ทําคําเสนอซอืไม่สามารถเบิกเงินดงักล่าว

เพอืเข้าซือและชําระเงินค่าหลกัทรัพย์สําหรับการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการในครังนไีด้  
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13. ชอืตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์ 

ชือ:   บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ทอียู่:  130-132 ชนั 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

  หมายเลขโทรศพัท์:  0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 

14. วันชาํระราคา 

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชําระราคาค่าหุ้นของกิจการ ในวนัทําการที 2 ถัดจากวันสดุท้ายของระยะเวลารับซือในแต่ละช่วง 

ซึงตรงกับวันที 14 สิงหาคม 2563 และวันที 9 กันยายน 2563 ขึนอยู่กับช่วงระยะเวลารับซือและกําหนดวันชําระราคาทีผู้

แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงท ี1 กล่าวคือ ระหว่างวนัที 3 สิงหาคม 2563 

ถึงวนัที 11 สิงหาคม 2563  

(1.1) ผู้แสดงเจตนาขายทีแสดงความประสงค์จะได้รับชําระเงินในวันทําการที 2 ถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลา 

รับซือช่วงที 1 จะได้รับชําระเงินในวนัที 14 สิงหาคม 2563  

ทงันี ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตงัแต่เวลาทีผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความ

ประสงค์ดงักล่าวต่อตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

(1.2) ผู้แสดงเจตนาขายทีแสดงความประสงค์ทีจะรับชําระเงินในวนัทําการที 2 ถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลารับ

ซือช่วงท ี2 หรือไมไ่ด้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับชําระเงินในวนัใด ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชําระเงนิในวนัที 9 

กนัยายน 2563 โดยในการนี ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้จนถึงวนัที 31 

สิงหาคม 2563 

(1.3) ในกรณีที ในระยะเวลารับซือช่วงที 1 มีผู้ตอบรับคําเสนอซือน้อยกว่าเงือนไขของจํานวนหุ้นรับซือขันตํา การ

ชําระเงินจะเลือนวนัครบกําหนดชําระของระยะเวลารับซือช่วงที  ไปชําระเงินพร้อมกันกับ ระยะเวลารับซือ

ช่วงที 2  ทงัน ีเมอืรวมกบัระยะเวลารับซือช่วงที 1 แล้วมีผู้ตอบรับคําเสนอซือไม่น้อยกว่าเงอืนไขของจํานวนหุ้น

รับซือขนัตํา ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชําระเงินในวนัที 9 กนัยายน 2563 

(1.4) ในกรณีที ในระยะเวลารับซอืช่วงที 1 และระยะเวลารับซือช่วงที 2  มีผู้ตอบรับคําเสนอซือน้อยกว่าเงือนไขของ

จํานวนหุ้นรับซอืขนัตํา ผู้ทําคําเสนอซอืมีสิทธิทีจะยกเลิกการทําคําเสนอซือ 

(2) ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงที 2 กล่าวคือ ระหว่างวันที 13 สิงหาคม 

2563 ถึงวนัท ี7 กนัยายน 2563  

(2.1) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชําระเงินในวันทําการที 2 ถัดจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือช่วงที 2 ซึงตรงกบั

วนัที 9 กนัยายน 2563 และจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้จนถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563  

(2.2) ในกรณีที ภายหลังระยะเวลารับซือช่วงที 1 และระยะเวลารับซือช่วงที 2 มีผู้ ตอบรับคําเสนอซือน้อยกว่า

เงอืนไขของจํานวนหุ้นรับซือขนัตํา ผู้ทําคําเสนอซือมีสิทธิทีจะยกเลิกการทําคําเสนอซือ 

ทงัน ีหากผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งวนัทีรับชําระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลียนแปลงได้ในภายหลงั 
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ส่วนท ี2 

รายละเอียดของผู้ทาํคาํเสนอซือหลักทรัพย์ 

1. ข้อมลูเกยีวกับผู้ทาํคาํเสนอซือ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

 ชือ:  นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 

 ทอียู่:  31 หมู่ที 7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  

 โทรศพัท์:  02-398-7776 

 โทรสาร:  02-398-7776 

           หมายเลขบตัรประชาชน:   3110300380414 

 ประวตัิการศกึษา  2547 : ปริญญาโท การบริหารกจิการทางทะเล (Maritime Administration), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประวตัิการทํางาน  

 ตําแหน่งกรรมการ 

2562 – ปัจจบุนั บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
2561 – ปัจจบุนั บริษัท โพรดีจี เฮ้าส์ จํากดั : กรรมการ 
2561 – ปัจจบุนั บริษัท เดอะ โพรดิจี เจนเนอร์เรชนั จํากดั : กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั บริษัท พทุ ออน เดอะ ริทซ์ จํากดั : กรรมการ 
2558 – ปัจจบุนั บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จํากดั : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
2558 – ปัจจบุนั บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จํากดั : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
2549 – ปัจจบุนั บริษัท สปีด โปรดกัชนั จํากดั : กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ 
2549 – 2560 บริษัท วินชยั จํากดั : กรรมการ 
2558 – 2559 บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม จาํกดั : กรรมการ 
2558 – 2559 บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม 2 จํากดั : กรรมการ 
2556 – 2559  บริษัท โซล่าร์ วลัเลย์ จาํกัด : กรรมการ 
2544 – 2557  บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จาํกดั : กรรมการ 
2544 – 2557  บริษัท กาญจนามารีน จํากดั : กรรมการ 
2544 – 2555 บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จํากดั : กรรมการ 
2544 – 2555  บริษัท ถาวรมารีน จาํกดั : กรรมการ 
2544 – 2555  บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จํากดั : กรรมการ 

 ตําแหน่งผู้บริหาร 

2558 – ปัจจบุนั กลุ่มบริษัทในเครือ เดอะ โพรดิจ ีกรุ๊ป : ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
2544 – 2557 กลุ่มบริษัทเรือในเครือ นทลิน กรุ๊ป 

 
: Commercial  
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(2)  ข้อมลูเกียวกบัประวตัิการกระทําความผิดทางอาญา 

- ไม่มี - 

 (3)  ข้อพิพาททางกฎหมายทียงัไม่สินสดุ 

- ไม่มี – 

 (4) ข้อมลูทวัไปของบริษัทในเครือทีผู้ ทําคําเสนอซือถือหุ้น 

(4.1) ข้อมลูทวัไปของบริษัท เดอะ โพรดีจี กรุ๊ป จํากดั (Prodigy Group) 

ชอืบริษัท บริษัท เดอะ โพรดีจี กรุ๊ป จํากดั 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอืนซงึประกอบธุรกิจ

ให้บริการทีปรึกษาและให้คําแนะนํา 

ทีตงั 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

เลขทีทะเบียนนิติบุคคล  0105558083866  

วันจดทะเบียนบริษัท 21 พฤษภาคม 2558  

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท  

ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว  100,000,000.00 บาท  

รายชอืผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ โพรดีจี กรุ๊ป จํากัด ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563  

 รายชือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม  90.00  900,000  

2 บริษัท เดอะ โพรดิจี พาร์ทเนอร์ จํากดั  9.99  99,999  

3 นางสาวสกุญัญา ทิพย์มณี  0.0001  1  

 รวม 100.00 1,000,000  

รายชอืคณะกรรมการของบริษัท เดอะ โพรดีจี กรุ๊ป จํากดั ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563  

ลําดับ ชอื-สกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบญุห้อม  กรรมการ 

2 ดร.พชัรี ถาวรวส ุ กรรมการ 

3 นางสาวสกุญัญา ทิพย์มณี  กรรมการ 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัทเดอะ โพรดีจี กรุ๊ป จํากดั 

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ทีแสดงเป็นอย่างอืน) 

งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงนิงวดปี/1  

สนิสุด 31 ธ.ค. 2560 สนิสุด 31 ธ.ค. 2561 สนิสุด 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์รวม 82.63  187.07  349.86  
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(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ทีแสดงเป็นอย่างอืน) 

งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงนิงวดปี/1  

สนิสุด 31 ธ.ค. 2560 สนิสุด 31 ธ.ค. 2561 สนิสุด 31 ธ.ค. 2562 

หนสิีนรวม 69.20  161.77  283.20  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13.43  25.30  66.66  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 10.00  10.00  10.00  

รายได้รวม 93.16  76.53  179.57  

ค่าใช้จา่ยรวม 89.93  64.65  141.41  

กําไรสทุธิ 3.23  11.88  38.16  

จํานวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 0.10 0.10  0.10  

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 32.30  118.80  381.60  

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00  0.00  0.00  

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 134.30  253.00  666.60  

หมายเหต:ุ  1/ข้อมลูทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสินสดุวนั

เดียวกนั จดัทําขึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(4.2) ข้อมลูทวัไปของบริษัท ยไูนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั (UOA) 

ชอืบริษัท บริษัท ยไูนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั 

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งคนและสิงของทงัภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทีตงั 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทีทะเบียนนิติบุคคล  0105555061853 

วันจดทะเบียนบริษัท 27 เมษายน 2555 

ทุนจดทะเบียน 930,080,000 บาท 

ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว  930,080,000 บาท 

รายชอืผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั ณ วันที 31 กรกฎาคม 2563 

 รายชือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม  75.00 6,975,600 

2 บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จํากดั  24.99 2,325,199 

3 ดร.พชัรี ถาวรวส ุ 0.0001 1 

 รวม 100.00 9,300,800 

รายชอืคณะกรรมการของบริษัท ยไูนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563  

ลําดับ ชอื-สกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบญุห้อม  กรรมการ 
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ลําดับ ชอื-สกุล ตําแหน่ง 

2 ดร.พชัรี ถาวรวส ุ กรรมการ 

3 นายกฤตธี เทพดลไชย  กรรมการ 

4 นางสาวสกุญัญา ทิพย์มณี  กรรมการ 

 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัท ยไูนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชนั จํากดั 

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ทีแสดงเป็นอย่างอืน) 

งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงนิงวดปี/1  

สนิสุด 31 ธ.ค. 2560 สนิสุด 31 ธ.ค. 2561 สนิสุด 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์รวม  2,934.28  2,944.32  2,838.31  

หนสิีนรวม  1,956.75  1,771.68  2,231.66  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  977.53  1,172.64  606.65  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  80.08  80.08  930.08  

รายได้รวม 1,117.16  1,025.64  977.63  

ค่าใช้จา่ยรวม 942.78  830.54  1,394.71  

กําไรสทุธิ  174.38  195.10  (417.08)  

จํานวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 0.80  0.80  9.30  

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 217.98  243.88  (88.71)  

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00  0.00  1,248.75  

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1,220.69  1,464.34  65.23  

หมายเหต:ุ  1/ ข้อมลูทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนั จดัทําขึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(4.3) ข้อมลูทวัไปของบริษัท วินชยั จํากดั (Winchai) 

ชอืบริษัท บริษัท วินชยั จํากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกจิพลงังานหมนุเวียน  

ทีตงั 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

เลขทีทะเบียนนิติบุคคล  0345555000933  

วันจดทะเบียนบริษัท 18 ตลุาคม 2555  

ทุนจดทะเบียน 990,000,000 บาท  

ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว  990,000,000 บาท  
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รายชอืผู้ถือหุ้นของบริษัท วินชยั จํากดั ณ วนัที 31 กรกฎาคม2563  

 รายชือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) 

1 บริษัท นทลิน จากดั  48.75  4,826,250  

2 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม  26.25  2,598,750  

3 บริษัท เฟิร์ส อลัฟา เวนเจอร์ จากดั  25.00  2,475,000  

 รวม 100.00 9,900,000 

รายชอืคณะกรรมการของบริษัท วินชยั จํากดั ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563  

ลําดับ ชอื-สกุล ตําแหน่ง 

1 นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิสขุ  กรรมการ 

2 นายสมศกัดิ รัศมวีิริยะนนท์  กรรมการ 

3 นายเผดจ็ เมธิยานนท์  กรรมการ 

4 นายธราภชุ คหูาเปรมกิจ  กรรมการ 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัท วินชยั จํากดั 

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ทีแสดงเป็นอย่างอืน) 

งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงินงวดปี/1  

สนิสุด 31 ธ.ค. 2560 สนิสุด 31 ธ.ค. 2561 สนิสุด 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์รวม  311.14 2,587.27 3,841.32 

หนสิีนรวม  25.76 1,792.66 2,748.44 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  285.38 794.61 1,092.88 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  400.00 990.00 990.00 

รายได้รวม 0.07 0.07 596.72 

ค่าใช้จา่ยรวม 5.33 8.50 298.45 

กําไรสทุธิ  (5.26) (8.43) 298.27 

จํานวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 4.00 9.90 9.90 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) (1.32) (0.85) 30.13 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00  0.00  

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 71.35 80.26 110.39 

หมายเหต:ุ  1/ ข้อมลูทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนั จดัทําขึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

2. ข้อมูลเกยีวกับผู้จัดเตรียมคําเสนอซือ  

 ชือ:  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ทอียู่:   เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 10900    

  โทรศพัท์: 02-292-4365 
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  โทรสาร:  02-299-2568 

3. ข้อมูลเกยีวกับทปีรึกษาอืน  

 ชือ:  บริษัท กดุนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 หน้าที:  ทปีรึกษาด้านกฎหมาย 

ทอียู่:   127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ห้องเลขที C และ F ชนั 23 ถนนราชดําริห์ ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศพัท์: 02-838-1750 

  โทรสาร:  02-838-1795 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ทาํคําเสนอซือกับกิจการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกจิการ 

4.1. สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทีผู้ ทําคําเสนอซือกระทําขึนก่อนการยืนคําเสนอซือ

หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการซือขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ไม่ว่าการทําสัญญา/

ข้อตกลง/บนัทึกความเข้าใจดงักล่าว จะเป็นการทําเพือซอืขายหลกัทรัพย์ในคําเสนอซือหรือไม่ก็ตาม  

สรุปเงือนไขทีสําคญัในสญัญาซือขายหุ้นของกิจการ 

คู่สญัญา ผู้ซอื : นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 

ผู้ขาย : นายประสิทธิ กาญจนศกัดิชยั 

วนัทีลงนามในสญัญา 30 กรกฎาคม 2563 

หลกัทรัพย์ทีเกียวข้อง หุ้ นสามัญของกิจการจํานวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจํานวน

สิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ โดยจะซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านการทําคํา

เสนอซอืหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการโดยสมคัรใจแบบมีเงือนไขในครังน ี

ราคาซือขาย หุ้นสามญัของกิจการในราคา 181.00 บาทต่อหุ้น 

โดยราคาซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับทีผู้ทําคําเสนอซือจะเสนอใน

การทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการโดยสมคัรใจแบบมีเงือนไขในครังน ี

ชือทีป รึกษาในการทํา

สญัญา 

บริษัท กดุนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

เงอืนไขสําคญั - คู่สญัญาตกลงซือขายหลกัทรัพย์ภายใต้เงือนไขและข้อตกลงของสญัญาซือขาย

หุ้น โดยผู้ซือจะส่งหนงัสือคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการให้แก่กิจการ 

โดยระบวุ่าผู้ซือมีเจตนาทีจะซอืหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ และผู้ขายตกลงวา่

จะแสดงเจตนาขายหุ้ นสามญัของตนในกระบวนการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์

ทงัหมดของกิจการโดยสมคัรใจเป็นจํานวนรวมกัน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 55.18 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ 

- หากปรากฏว่าภายใน 1 ปีนับแต่วันทีทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ

กิจการเสร็จสิน หากผู้ทําคําเสนอซือพิจารณาว่าบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี 

จํากัด (TIWI) ซึงเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีผลประกอบการไม่เป็นทีน่าพอใจ 
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หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น คู่สัญญาตกลงให้ผู้ทําคําเสนอซือมีสิทธิที

จะเรียกให้ผู้ขายซือหุ้นทงัหมดของ TIWI ในราคาไม่ตํากว่ามลูค่าทางบญัชี ทงันี 

การดําเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ (ตามแต่กรณี)  

การบอกเลิกสญัญา - คู่สญัญาทงัสองฝ่ายได้ตกลงกนัเป็นหนงัสือให้เลิกสญัญา 

- เมือการซือขายเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึนภายใน 2 เดือนนับแต่วนัทีทําสญัญา

ซือขายหุ้น หรือวนัอืนใดทีคู่สญัญาทงัสองฝ่ายจะได้ตกลงกนั 

- เมือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงได้ใช้สิทธิเลิกสญัญาอนัเนืองมาจากการปฏิบัติผิด

สัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงนันมิได้ดําเนินการ

แก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจาก

คู่สญัญาฝ่ายทีมิได้ผิดสญัญา 

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทําคําเสนอซือ หรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ทําคําเสนอซือ (กรณี

ผู้ทําคําเสนอซือเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติ

บคุคล)  

- ไม่มี - 

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทําคําเสนอซือ 

(กรณีผู้ทําคําเสนอซือเป็นนิติบคุคล) 

- ไม่มี - 

4.4. ความสมัพนัธ์อืนๆ หากผู้ทําคาํเสนอซือมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอืนๆ กบักิจการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของ

กิจการ 

- ไม่มี - 

 

5. ข้อมลูอนืทเีกียวข้องต่อการตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

5.1.  หลกัทรัพย์ของผู้ทําคาํเสนอซือ  

 5.1.1. หุ้น  

  ชือ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

ร้อยละเมือเทียบกบั

จํานวนหุ้นทจีําหนา่ยได้

แล้วทงัหมดของกิจการ 

ร้อยละเมือเทียบ

กบัสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของกิจการ 

I. ผู้ประกาศเจตนา - - - - 

II. บคุคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา - - - - 
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III. บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม I 

และ II  

- - - - 

IV. ข้อตกลงอืนทีจะทําให้บุคคลตาม I ถึง III ได้

หุ้นเพิมขึน  

เมือวันที 30 กรกฏาคม 2563 ผู้ทําคําเสนอซือ 

ได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้น โดยผู้ขายตกลง
จะขายหุ้ นของตนภายใต้กระบวนการทําคํา

เสนอซือหลักทรัพย์ทงัหมดโดยสมัครใจแบบมี

เงอืนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) 

หุ้นสามญั 3,311,368 55.18 55.18 

 รวม 3,311,368 55.18 55.18 

 5.1.2.  หลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

     - ไม่มี - 

5.2.  แหล่งเงินทุนทีผู้ ทําคําเสนอซอืใช้ในการเข้าซอืหุ้นของกิจการ  

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทกุรายแสดงเจตนาขายหุ้นทงัหมดของกิจการตามคําเสนอซือในครังนี ผู้ทําคําเสนอซือจะต้องซอืหุ้น

ของกิจการเป็นจํานวนทงัสิน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดและ

สิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ ในราคาเสนอซือที 181.00 บาทต่อหุ้น ดังนัน เงินทุนทีผู้ทําคําเสนอซือจะต้องใช้

สําหรับการเสนอซือหลักทรัพย์ตามคําเสนอซือครังนีจะเท่ากับ 1,086,000,000 บาท โดยผู้ ทําคําเสนอซือจะชําระ

ค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทตีอบรับคําเสนอซือในครังน ี 

สําหรับแหล่งเงินทุนทีผู้ทําคําเสนอซอืใช้ในการทําคําเสนอซือหุ้ นสามัญทังหมดของกิจการในครังนี ผู้ ทําคําเสนอซือ

ได้รับการสนบัสนุนในรูปแบบวงสินเชือจากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) โดยมีหุ้นของกิจการทีผู้ ทําคําเสนอซือจะได้

จากการทําคําเสนอซือในครังนีเป็นหลกัประกนั เพือใช้สําหรับการรับซือหลกัทรัพย์ในการทําคําเสนอซือจํานวนไม่เกิน 

1,086,000,000 บาท (อ้างถึง หนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6) ซึงข้อตกลงและเงือนไขบน

สัญญาสินเชือดังกล่าวเป็นข้อตกลงและเงือนไขมาตรฐานทัวไป  และไม่มีเงือนไขบงัคบัก่อนทีเป็นนยัสําคญัทีทําให้

ผู้ ทําคําเสนอซอืไม่สามารถเบิกวงเงินดงักล่าวเพือนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ขายหลกัทรัพย์ในการทําคําเสนอซือครังน ี 

โดยภายหลงัชําระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลารับซือ ผู้ทําคําเสนอซือมีหน้าทีนําหุ้นของกิจการทีผู้ทําคําเสนอซือได้รับ

ทงัหมดจากการทําคําเสนอซือในแต่ละครัง ไปเป็นหลกัประกันของวงเงินกู้ยืม นอกจากนี ผู้ทําคําเสนอซือยงัอาจต้อง

นําสินทรัพย์อืนทีมีสภาพใกล้เคียงเงินสดไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืมเพิมเติมด้วย โดยมูลค่ารวมหลักประกัน

ขึนอยู่กบัจํานวนหุ้นของกิจการทีผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคําเสนอซือ 

สําหรับแผนการชําระเงินกู้ยืมในการทําคําเสนอซือหุ้นสามญัทงัหมดของกิจการในครังน ีจะใช้แหล่งเงินทนุภายในของ

กิจการในเครือของผู้ทําคําเสนอซือในการชําระคืนเงินกู้ดงักล่าว (รายละเอียดเพิมเติมของกิจการในเครือของผู้ทําคํา

เสนอซือ อยู่ในส่วนที 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกียวกบัผูทํ้าคําเสนอซือ (4) ของเอกสารฉบบันี) ซงึอาจประกอบด้วย เงินปันผลที

ได้จากกิจการในเครือทีผู้ทําคําเสนอซือถือหุ้น หรือเงินทีผู้ทําคําเสนอซือได้รับจากการจําหน่ายหุ้นของกิจการในเครือ

ของผู้ทําคําเสนอซือ หรือแผนการชําระเงินกู้ในรูปแบบอืน เช่น การทําธุรกรรมรีไฟแนนซ์ เป็นต้น ทงัน ีแผนการชําระคืน

เงินกู้ ขึนอยู่กบัจํานวนหุ้นของกิจการทีผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคําเสนอซือ 
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ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จดัเตรียมคําเสนอซือ ได้พิจารณาหนงัสือรับรองแหล่งเงินทนุ และสญัญา

สินเชือจากสถาบนัการเงินแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทําคําเสนอซือมีแหล่งเงินทนุทีเพยีงพอสําหรับการทําคําเสนอซือในครัง

นี และเงือนไขทีสําคญัของสญัญาสินเชือของธนาคารไม่มีนัยสําคญัประการใดทีจะทําให้ผู้ทําคําเสนอซือไม่สามารถ

เบิกเงินดงักล่าวเพือเข้าซือและชําระเงินค่าหลกัทรัพย์สําหรับการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการในครังนี

ได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนทีผู้ทําคําเสนอซือใช้ในการทําคําเสนอซือ ตามเอกสาร

แนบ 6 

5.3.  แผนการขายหุ้นของกจิการ  

ณ วนัทียืนคําเสนอซอื ผู้ทําคําเสนอซอืไม่มีความประสงค์ทีจะขายหรือโอนหุ้นของกิจการทีได้มาจากการทําคําเสนอซือ

ในครังนีให้แก่บุคคลอืนในจํานวนทีมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสินสดุระยะเวลารับซือ เว้นแต่ใน

กรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

 ผู้ ทําคําเสนอซอืมหีน้าทีต้องปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้องทมีีผลบงัคบัใช้ใน

ขณะนนั และ/หรือ 

 ผู้ทําคําเสนอซือมีหน้าทีต้องปฎิบัติเพือให้กิจการมีคุณสมบัติการกระจายหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดํารง

สถานะบริษัทจดทะเบียน ในกรณีทีมีผู้ตอบรับคําเสนอซอืจนเป็นเหตใุห้กิจการมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อย

กว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้วของกิจการ 

 เป็นการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น การปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในของกลุ่มกิจการในเครือของผู้ทําคําเสนอ

ซือ และ/หรือ 

 ในกรณีทีเป็นการเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ทําคําเสนอซือ หรือกลุ่มบริษัทในเครือของผู้ทําคําเสนอ

ซือ  

ภายหลังชําระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลารับซือ ผู้ทําคําเสนอซือมีหน้าทีนําหุ้ นของกิจการทีผู้ทําคําเสนอซือได้รับ

ทงัหมดจากการทําคําเสนอซือในครังนีไปเป็นหลักทรัพย์คําประกันตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยผู้ ทําคํา

เสนอซือจะสามารถขายหุ้นของกิจการได้โดยต้องปลดหุ้ นของกิจการทีต้องการจะขายจากการเป็นหลักทรัพย์คํา

ประกนัก่อนการขายหุ้น  

5.4.  ข้อมลูจําเป็นอนื 

- ไม่มี -  
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ส่วนที 3 

รายละเอียดของกิจการ 

1. ข้อมูลเกยีวกับกิจการ 

1.1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยสงัเขป 

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนและจดัตงัเป็นนิติบุคคลเมือวนัที 10 เมษายน 2501 

ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม 100 ล้านบาท กิจการ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยหุ้นสามญัของบริษัทได้รับอนุมตัิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : The 

Stock Exchange of Thailand) และเริมต้นซือขายหุ้ นสามัญ เมือวันที 25 มกราคม 2536 โดย ณ วันที 31 

มีนาคม 2563กิจการ มีทุนจดทะเบียนรวมทังสิน 73,050,000 บาทและมีทุนทีออกและชําระแล้วจํานวน 

60,000,000 บาท  โดยสินค้าและบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัดงันี 

(1) แผ่นเหล็กชบุสงักะสี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

- แผ่นเหล็กชุบสงักะสีชนิดแผ่นอดัลอนผลิตทังแบบลอนเล็กลอนใหญ่ และลอนเหลียมแบบไม่

เคลือบสี (GI) และแบบเคลือบสี (PPGI) คือ สีเขียว สีนําเงิน และสีแดง นิยมนํามาใช้ใน

ครัวเรือนและอาคารต่างๆ เช่น มงุหลงัคา ทํารัวและทําผนงักนัพืนท ีเป็นต้น 

- แผ่นเหล็กชุบสงักะสีชนิดแผ่นเรียบ นิยมใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ เช่น ทําป้ายโฆษณา

และป้ายประกาศ ท่อระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูห้องนํา ตู้ เอกสาร กล่องใส่

ของ ครอบรางนํา และแท็งก์เก็บนํา เป็นต้น 

กลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทงัหมด โดยมีเครืองหมาย

การค้าดงันี สงักะสีตรา 3 ดาว สงักะสีตรา 1 ดาว สังกะสีตรา 111 สงักะสีตรา DDD สงักะสีตรา 888 และสงักะสี

ตราแรด 

(2) แผ่นเหล็กเมทลัชีท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

- แผ่นเหล็กเมทลัชีทเคลือบสงักะสีแล้วเคลือบสี นิยมใช้ทําเป็นแผ่นหลงัคาและแผ่นผนงัทังใน

อุตสาหกรรม ก่อสร้างบ้านพักอาศัย โรงรถ โรงอาหาร ร้านกาแฟ ปัมนํามัน คอนโด อพาร์

ทเมนต์ และวดั เป็นต้น ซงึลกูค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ 

- แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ นิยมใช้ทําหลังคาและแผ่นผนัง หลังคาโค้ง ทํากันสาด      

แผ่นปิดครอบ ทํากรอบ ทําบานเกล็ดระบายอากาศ ฝ้า เพดาน และรัว เป็นต้น 

กลุ่มผู้ รับเหมาติดตงัเมทลัชีทถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทงัหมด  โดย

เครืองหมายการค้าแผ่นเหล็กเมทัลชีทของบริษัท คือ ตรา 3 ดาว ทีได้รับเครืองหมายมาตรฐาน จากสํานัก

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

(3) เหล็ก ZAM และผลิตภณัฑ์จากเหล็ก ZAM ผลิตภณัฑ์ภายใต้เครืองหมายการค้าของ บริษัท นิชชิน 

สตีล จํากัด เป็นเหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อนทีมีชนัเคลือบของสังกะสีร้อยละ 87-92อลูมิเนียม

ร้อยละ 5-10 และแมกนีเซียมร้อยละ 3 นิยมนํามาใช้ในงานบริเวณทีมกีารกดักร่อนสูง เช่น ชนัวาง
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สายไฟ แผงกันลม โรงหมกั โรงเรือนสตัว์เลยีง เรือนเพาะต้นองุ่น เนืองจากสามารถต้านทานการกดั

กร่อนและใช้งานได้ดีกว่าผลิตภณัฑ์เคลือบทวัไป ยืดอายกุารใช้งานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 

(4) ธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตังหลังคาและผนัง รวมถึงการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทีทําจาก

ผลิตภณัฑ์แผ่นเหล็กชบุสงักะสี แผ่นเคลือบอลซูิงค์ (Alu-zinc) หรือวสัดุอืนๆ ส่วนประกอบของวสัดุ

หลงัคา มีทงัเหล็กนําเข้าอย่าง ZAM และวสัดอืุนๆ ตามทีลูกค้ากําหนด โดยให้บริการแก่โครงการ

ภายใต้สัญญารับเหมาช่วงและสัญญารับเหมาตรงซึงมีการกําหนดรายละเอียดของวัสดุและ

กําหนดวนัเสร็จสินของงานไว้ล่วงหน้า ส่วนการรับชําระเงินค่าบริการนนั บริษัทจะได้รับชําระเงิน

ค่าบริการตามสดัส่วนของงานทีทําเสร็จของแต่ละช่วงในการดําเนินการของโครงการ แต่โดยส่วน

ใหญ่จะทําข้อตกลงกันในสญัญาว่าจ้างว่าบริษัทต้องทําเบิกงวดงานเดือนละ 1 ครัง 

กลุ่มลกูค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นนิติบคุคลในประเทศ หรือบริษัทร่วมลงทนุกับต่างชาติ ซงึก่อตงัในประเทศไทย 

ซึงมีทงัโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ การปรับปรุงหลังคาโรงงานเก่าของ

ลกูค้าทีหมดสภาพด้วยนวตักรรมการก่อสร้างอนัทนัสมยัทีเรียกว่า Roof on Roof  ซงึส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้าง

อาคารเก็บสินค้าและโรงงานขนาดใหญ่ 

การให้บริการโดยมีหน่วยงานด้านการตลาดของกิจการ ซงึมีหน้าทดีแูลรับผิดชอบงานทางด้านการก่อสร้างเป็นผู้

ติดต่อโดยตรงกับลกูค้า ซึงเป็นบริษัทก่อสร้างชนันําของประเทศ รวมถึงลกูค้าสามารถติดต่อตรงผ่านทางฝ่าย

การตลาดของกิจการ ซงึมกัเป็นงานต่อเนืองจากลูกค้าเดิม หรือผู้ทีเกียวข้องกับลกูค้าเดิม โดยการแนะนําแบบ

ต่อๆ กันมา โดยเชือถือว่ากิจการ ยึดหลกัการทํางานทีเน้นคณุภาพ รักษาเวลา มีราคาทีเหมาะสม มุ่งเน้นความ

ต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ จึงทําให้ลูกค้าเชือมันในการทํางานของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด 

(มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ ณ วันที 31 กรกฏาคม 2563 

  

 

 

 

รายละเอียดของบริษัทย่อยของกิจการ 

ปัจจุบนักิจการ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทงัหมด 2 บริษัทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) บริษัท ทีไอดบับลิว อินดสัตรี จํากดั (“TIWI”)  

TIWI จดัตงัเมอืวนัที 6 มีนาคม 2561 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยกิจการถือหุ้น

ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวตัถปุระสงค์เพอืทําธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด 

(มหาชน) และหรือธุรกิจอืนใดทีเกือหนุนบริษัทเดิมของกิจการ ซงึรวมธุรกิจผลิตภณัฑ์แผ่นเหล็กชุบสงักะสีและ

ธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตงัหลงัคาและผนงัของกิจการ 

(2) บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จํากัด (“Arcade”) 

บมจ.ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ 

บจ.ทีไอดบับลวิ อินดสัตรี บจ.เดอะ โซล่าร์ อาเขต 

100% 100% 
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Arcade จดัตงัเมือวนัที 18 มิถนุายน 2563 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 215,000,000 บาท โดยกิจการ

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มีวตัถุประสงค์เพอืลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน  

1.2. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

สรุปงบการเงินรวมของกจิการ 3 ปีย้อนหลงั สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 และงวด 3 เดือน 

สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: ล้านบาท  

เว้นแต่ทีแสดงเป็นอย่างอืน) 

งบการเงนิตรวจสอบแล้ว  
งบการเงินสอบทาน 

งวด 3 เดือน 

สนิสุด 31 

ม.ีค.2561* 

สนิสุด 31 

ธ.ค.2561** 

สนิสุด 31 

ธ.ค.2562 

สนิสุด 31 มี.ค. 

2562 

สนิสุด 31 ม.ีค. 

2563 

สินทรัพย์รวม 921.5 1,002.8 948.6  985.6 889.5 

หนีสินรวม 98.5 154.7  111.9 123.9 80.4 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 823.0 848.0 836.7 861.7 809.1 

ทนุจดทะเบียน 100.0 73.1 73.1 73.1 73.1 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

รายได้รวม 558.2 379.3 409.1 127.9 111.0 

ค่าใช้จ่ายรวม 496.8 356.2 414.4 114.3 138.6 

กําไรสทุธ ิ 61.4 23.1 (5.3) 13.6 (27.6) 

จํานวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 10.24 3.84 (0.89) 2.27 (4.6) 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.0 0.0  1.0 0.0 0.0 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุ้น (บาท) 137.2 141.3 139.5 143.6  134.8 

หมายเหต:ุ  * งบการเงิน 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561 

  ** งบการเงนิ 1 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 

1.3.  โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของกิจการ 

(1) รายชือผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วันปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นครังล่าสดุ วนัที 24 มีนาคม 

2563 

ลําดบั ชือ จํานวนหุ้น 

ร้อยละเมือเทยีบกบั

จํานวนหุ้นทจีําหนา่ยได้

แล้วทงัหมดของกจิการ 

ร้อยละเมือเทยีบ

กบัสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของกิจการ 

1. ดร.ประสิทธิ กาญจนศกัดิชยั 3,965,368 66.09 66.09 

2. นายเกรียงไกร ด่านชยัวิจติร 650,000 10.83 10.83 

3. นางรืนรวย เกตรุายนาค 362,400 6.04 6.04 

4. MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 300,000 5.00 5.00 

5. นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ 53,000 0.88 0.88 
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ลําดบั ชือ จํานวนหุ้น 

ร้อยละเมือเทยีบกบั

จํานวนหุ้นทจีําหนา่ยได้

แล้วทงัหมดของกจิการ 

ร้อยละเมือเทยีบ

กบัสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของกิจการ 

6. น.ส. ผกาวลี เจียรสวสัดวิฒันา 35,800 0.60 0.60 

7. นายไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์ 32,000 0.53 0.53 

8. น.ส. กลุธิดา คงรุ่งภากร 31,000 0.52 0.52 

9. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 570,432 9.50 9.50 

รวม 6,000,000 100.00 100.00 

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นทีคาดว่าจะเป็นภายหลงัการทําคําเสนอซือ  

หากมีผู้ เสนอขายหุ้ นของกิจการทังหมดจะทําให้ผู้ ทําคําเสนอซือเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจํานวน 

หุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกิจการ  

1.4. รายชอืคณะกรรมการกิจการ ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563 

ชอื – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประสิทธิ กาญจนศกัดิชยั ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสรุชยั เพมิสินทว ี กรรมการอิสระ/รักษาการณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสรุวิช อศัวยุทธพล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสมศกัดิ จิระพรกลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

5. นายเกรียงไกร ด่านชยัวิจติร กรรมการ 

6. นายเกรียงชยั ตรีนภากร กรรมการ 

7. นายยาสยุกูิ นากาชิม่า กรรมการ 

8. นางสาวอรนชุ ปกิรสา กรรมการ 

คณะกรรมการทีคาดว่าจะเป็นหลังการทาํคําเสนอซือ  

ภายหลังการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของกิจการเสร็จสิน ผู้ ทําคําเสนอซือจะมีอํานาจควบคุมหรือมี

อํานาจในการบริหารงานในกิจการ ผู้ทําคําเสนอซือมีแผนจะปรับเปลียนคณะกรรมการตามความเหมาะสม ผู้ทํา

คําเสนอซือจะยงัคงยึดจํานวนกรรมการที 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดย

ภายหลงัการทําคําเสนอซือเสร็จสิน ผู้ทําคําเสนอซือมีความประสงค์จะเสนอชือบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้า

ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการของกิจการจํานวน 5 ท่าน ซึงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 2 ท่าน และกรรมการ

อิสระ/กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ทงันี กระบวนการสรรหากรรมการทงัหมดจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ

สรรหากรรมการของกิจการภายใต้ข้อบงัคบัของกิจการ มติทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมตทิีประชมุผู้ถือหุ้น 

(ตามแต่กรณี) และตามหลกัเกณฑ์และกฏระเบียบของหน่วยงานทเีกียวข้อง รวมถึงหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตงักรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิมเติม หรือแทนทีกรรมการ และ/หรือ

ผู้บริหารท่านเดิมทีลาออกไป ครบวาระ หรือเนืองจากเหตุอืนใด ผู้ทําคําเสนอซือจะดําเนินการให้กิจการมีการ
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แต่งตงักรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจําเป็น และจะดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง ทงันีผู้ทําคําเสนอซืออาจเสนอให้กิจการพิจารณาเปลียนแปลงจํานวน

ของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิมเติมตามความ

เหมาะสมและจําเป็น เพือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของการ

ประกอบธุรกิจต่อไป 

1.5. ราคาสงูสดุและตําสดุของหุ้นของกิจการ แต่ละไตรมาสในชว่งระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา 

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาตาํสดุและสงูสดุ (บาทต่อหุ้น) 

ราคาตําสดุ ราคาสงูสดุ 

2560 

ม.ค. – มี.ค. 149.5 163.5 

เม.ย. – มิ.ย. 142.5 151.0 

ก.ค. – ก.ย. 140.0 151.0 

ต.ค. – ธ.ค. 150.0 187.0 

2561 

ม.ค. – มี.ค. 167.0 444.0 

เม.ย. – มิ.ย. 410.0 460.0 

ก.ค. – ก.ย. 231.0 426.0 

ต.ค. – ธ.ค. 200.0 252.0 

2562 

ม.ค. – มี.ค. 200.0 222.0 

เม.ย. – มิ.ย. 200.0 224.0 

ก.ค. – ก.ย. 180.0 220.0 

ต.ค. – ธ.ค. 163.5 185.0 

2563 
ม.ค. – มี.ค. 140.0 200.0 

เม.ย. – มิ.ย. 150.0 190.0 

ทีมา:  SETSMART  
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2. แผนการดาํเนินการภายหลงัการเข้าครอบงํากิจการ 

2.1. สถานภาพของกิจการ 

ผู้ทําคําเสนอซอืไม่มีความประสงค์ทีจะเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสินสดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ เว้นแต่กิจการจะ

ไม่สามารถดํารงสถานะให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจําเป็นต้องเพกิถอนหุ้น

สามญัของกิจการจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเกียวข้องและมี

ผลบงัคบัในขณะนนั 

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ  

ภายหลังการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงัหมดของกิจการเสร็จสิน ผู้ทําคําเสนอซือจะถือหุ้นในกิจการทงัหมด

จํานวน 6,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ หรือในกรณีทีไม่มี

ผู้ ใดตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ของผู้ทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือจะถือหุ้ นในกิจการอย่างน้อยจํานวน 

3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการภายใต้ สญัญาซือขายหุ้น 

ซงึจะส่งผลให้ผู้ ทําคําเสนอซือจะมีอํานาจควบคมุ หรือมีอาํนาจในการบริหารงานในกิจการ  

วตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

ผู้ทําคําเสนอซือไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยัสําคญั โดยกิจการยงัคง

ดําเนินธุรกิจตามทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครังที 1/2563 มีมติอนุมตัิ ซงึกําหนดให้กิจการมีรูปแบบ

การประกอบธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอืน (Holding Company) ซงึมีการลงทนุในธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสงักะสีควบคู่ไปกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ผ่านการลงทุนใน 2 

บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ทีไอดับบลิว อนิดสัตรี จํากดัและ บริษัท เดอะ โซล่าร์ อาเขต จํากัด ตามลําดบั 

แผนการขยายการลงทนุ  

สําหรับธุรกิจในอนาคต ผู้ทําคําเสนอซืออยู่ระหว่างการพิจารณาทีจะเสนอให้กิจการเข้าลงทุนในบริษัท วินชยั 

จํากัด (“วินชัย”) ซึงผู้ทําคําเสนอซือถือหุ้นจํานวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.25 ของจํานวน

หุ้ นทังหมดของวินชัย (“แผนการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัย”) ทังนี วินชัยเป็นบริษัททีลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยมีกําลงัการผลิตตามสญัญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จํานวน 45.0 

เมกะวัตต์ โดยผู้ทําคําเสนอซือเชือมนัว่า ธุรกิจของวินชัยจะสามารถช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการ

จากธุรกิจสงักะสีเนืองจากเป็นธุรกิจทีมีรายได้ทีมนัคงจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. (รายละเอียด

เพิมเติมของวินชยัอยู่ในส่วนที 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกียวกบัผู้ทําคําเสนอซือ (4) ของเอกสารฉบบันี) อย่างไรก็ดี ผู้ทํา

คําเสนอซือไม่ได้มีการตกลงร่วมกับผู้ ถือหุ้นรายอืนของวินชยั ในการเสนอแผนให้กิจการเข้าลงทุนในหุ้นของวิน

ชยัในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายอืนของวินชยั  
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ทงันี หากกิจการประสงค์จะลงทุนในหุ้นของวินชัยตามทีผู้ทําคําเสนอซือได้เสนอไป การลงทุนครังนีจะเป็นไป

ตามกฎข้อบังคับของกิจการและหลักเกณฑ์กฎหมายทีเกียวข้อง ซึงกําหนดให้กิจการต้องมีมติอนุมัติจาก

คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ (ตามแต่กรณี) ทังนี การดําเนินการดงักล่าวจะ

เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกนั ลงวนัท ี31 สิงหาคม2551 (และทไีด้มี

การแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีได้มี

การแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการของกิจการและทีประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบงัคบัของกิจการและหลกัเกณฑ์กฎหมาย

ทีเกียวข้องเพือเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทําคําเสนอซือและ

กิจการซงึอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

แผนการจําหน่ายทรัพย์สินหลกัของกิจการ  

ภายใต้สญัญาจะซือขายหุ้นของกิจการ คู่สญัญา ซงึได้แก่นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม (ผู้ซือ) และนายประสิทธิ 

กาญจนศกัดิชยั (ผู้ขาย) ตกลงว่าภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ หากผู้ซือ

พิจารณาว่าบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จํากัด (TIWI) มีผลประกอบการไม่เป็นทีน่าพอใจ หรือไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกิจการหรือผู้ถือหุ้น ผู้ซือมีสิทธิทีจะเรียกให้ผู้ขายซือหุ้ นทังหมดของ TIWI ในราคาไม่ตํากว่ามลูค่า

ทางบญัชี ทงันี การดําเนินการดงักล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ตามทีกําหนดใน ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยการดําเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการของกิจการและทีประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบงัคบัของกิจการและหลกัเกณฑ์กฎหมาย

ทีเกียวข้องเพือเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทําคําเสนอซือและ

กิจการซงึอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

แผนโครงสร้างองค์กร การบริหาร และทรัพยากรบคุคล 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ ทําคําเสนอซืออาจพิจารณา

เปลียนแปลงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร โดยผู้ทําคําเสนอซอืจะพิจารณาถึงขีดความสามารถของบุคลากร

ของกิจการ ประกอบกับแผนการดําเนินธุรกิจของกิจการ เพือทําให้สามารถเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  

และสนบัสนุนแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้น

เป็นสําคญั  
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แผนโครงสร้างทางการเงิน 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สินสุดระยะเวลารับซือหลักทรัพย์ในครังนี ผู้ ทําคําเสนอซืออาจพิจารณาปรับ

โครงสร้างทางการเงิน หรือกิจการอาจมีการเรียกเพมิทนุสําหรับการลงทนุในโครงการในอนาคตทสีร้างกําไรให้แก่

กิจการ โดยจะคํานึงถึงโอกาสเติบโตของกิจการเป็นสําคญัเพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบักิจการและผู้ถือหุ้น ทงันี

การเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวอาจต้องขออนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือให้เป็นไปตาม

กฏหมายและข้อกําหนดอืนๆ เพือให้ผู้ ถือหุ้นรายอืนช่วยพิจารณาเพือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้

ถือหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สินสุดระยะเวลารับซือหลักทรัพย์ในครังนี ผู้ ทําคําเสนอซือไม่มีแผนทีจะ

เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจะยงัคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอัตรา

ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสํารองตามจํานวนทีกฏหมายกําหนด  

อย่างไรก็ดี ผู้ทําคําเสนอซืออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายและ แผนการประกอบธุรกิจ

ของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามที

สมควรและจําเป็น โดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามฎเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน หรือฐานะทาง

การเงินของกิจการ ผู้ ทําคําเสนอซือจะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ทงัน ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

ในกรณีทีผู้ ทําคําเสนอซือประสงค์จะดําเนินการในส่วนทีเป็นสาระสําคญัแตกต่างไปจากทีระบุไว้ในคําเสนอซือนี

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสินสดุระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ของกิจการ ผู้ทําคําเสนอซือจะดําเนินการ

โดยได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการของกิจการและทีประชมุผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบงัคับของกิจการ

และหลกัเกณฑ์กฎหมายทีเกียวข้อง  

2.3. รายการระหว่างกนั  

ปัจจบุนักิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและขนัตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัตามข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. เพือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการทํารายการ

ระหว่างกันของกิจการ (มหาชน) กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง และ/หรือ บุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สินสดุระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ในครังนี ผู้ทําคําเสนอซืออาจมีการทําธุรกรรม

กับกิจการเพอืให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินธุรกิจภายหลงัการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ในครังน ีอย่างไรดี  การ

ทํารายการระหว่างกันทังในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องเป็นรายการทีมีเงือนไขเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) ทังนี เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เพือให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกนัต่างๆ ได้ทําขึนโดยมหีลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก 
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ส่วนที 4 

รายละเอียดเพมิเติมเกียวกับคาํเสนอซือหลักทรัพย์ 

1. วิธีตอบรับคําเสนอซือ 

ในการตอบรับคําเสนอซือ ผู้ ถือหลักทรัพย์ซึงประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัของกิจการ จะต้องปฏิบัติตามขันตอน

ดงัต่อไปนี 

1.1. อ่าน “ขนัตอนในการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1-1 สําหรับหุ้นสามญั และเอกสารแนบ 3-1 

สําหรับ NVDR อย่างละเอยีด กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออน

เวิคส์ จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 1-2 สําหรับหุ้น หรือ “แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ – NVDR ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 3-2 สําหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้

ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือชือผู้แสดงเจตนาขาย  

1.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี 

(1) กรณีทีเป็นใบหุ้ น (“ใบหลักทรัพย์”) ให้ลงลายมือชือสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพือโอนลอยในช่อง  

“ลงลายมือชือผู้ โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะ 

ใบหลกัทรัพย์ทีมีชอืตรงกบัผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลกัทรัพย์ทีปรากฏชือบนใบหลกัทรัพย์ และมีเอกสาร

ประกอบการโอนทีถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านัน) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ โอน

ตามทีระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที 4 จํานวน 2 ชุด ตามแต่กรณี (กรณีใช้สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าทีแสดงชือผู้แสดง

เจตนาขายมาด้วย) สําหรับใบหลักทรัพย์จะต้องยืนแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัทําการ

ก่อนวนัสดุท้ายของแต่ละช่วงระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ เนืองจากตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะต้องนํา

ใบหลกัทรัพย์นัน ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์”) ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ หากใบหลกัทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศนูย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้ แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบ

หลกัทรัพย์นนัคืน 

ในกรณีใบหลกัทรัพย์สญูหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือให้ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ดําเนินการออกใบหลกัทรัพย์ใหมเ่พือนําใบหลกัทรัพย์ทีออกใหม่มาเสนอขายผ่านตวัแทนในการรับ

ซือหลกัทรัพย์ แต่เนืองจากขนัตอนการออกใบหลกัทรัพย์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสอง สปัดาห์ ดงันนัผู้

แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพือออกใบหลกัทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนสินสดุระยะเวลา

รับซือประมาณสองสปัดาห์ 

- กรณีทีคํานําหน้าชือ หรือชือ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลกัทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่

ตรงกับบตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือบัตรประจําตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  ใ ห้ ก ร อ ก แ ล ะ แ น บ  “แ บ บ คํ า ข อ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ผู้ ถื อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ” ข อ ง 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4) และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อม
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รับรองสําเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 

- กรณีทีเป็นผู้จดัการมรดก ต้องยืนสําเนาคําสงัศาลทีแต่งตงัให้เป็นผู้จดัการมรดกทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี นบั

จนถึงวนัทยีืนแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบตัร สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือเอกสารหลกัฐานแสดง

ตนของผู้จดัการมรดก และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จดัการมรดก ทีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องและสลกั

หลงัใบหลกัทรัพย์โดยผู้จดัการมรดก 

- กรณีทีเป็นผู้ เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชือสลกัหลงัใบหลกัทรัพย์ และแนบสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้ปกครอง และผู้ เยาว์ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

หมายเหตุ  กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ยนืใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมือใบหลักทรัพย์ได้

ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นทีเรียบร้อยแล้วเท่านนั หากใบหลกัทรัพย์ได้รับ

การปฏิเสธการรับฝากจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้ แสดง

เจตนาขายมาติดต่อรับใบหลกัทรัพย์นนัคืน 

(2) กรณีทีฝากหุ้ นไ ว้กับ  ศูน ย์ รับฝากหลักทรัพย์  ในระบบไ ร้ใบหุ้ น  (Scripless) ให้ติดต่อกับ 

บริษัทหลักทรัพย์ทีผู้ แสดงเจตนาขายมีหุ้ นทีจะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของ 

ผู้ ตอบรับคําเสนอซือ ตามทีระบุในข้อ1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที 4 จํานวน 1 ชุด ตามแต่กรณี เพือแจ้ง 

ความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลกัทรัพย์นนัทําการโอนหลกัทรัพย์เข้าบญัชี ดงันี 

- สําหรับผู้ถือหลกัทรัพย์สญัชาติไทย (Local Securities Holder) 

“บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพือทําคําเสนอซอื”  

บัญชีเลขท ี026-000000014-6 

- สําหรับผู้ถือหลกัทรัพย์ทีไม่ใช่สญัชาติไทย (Foreign Securities Holder) 

“UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER”  

Account No. 026-000000014-6 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ซงึประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที

บริษัทหลกัทรัพย์ทีผู้ถือหุ้นซงึประสงค์จะเสนอขายมีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นนั จะ

เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนําส่งแบบตอบรับดงักล่าวแก่ตวัแทนรับซือหลกัทรัพย์ต่อไป 
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(3) กรณี NVDR ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ทีผู้ แสดงเจตนาขายมี NVDR ทีจะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคําเสนอซือ ตามทีระบุในข้อ1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที 4 จํานวน 1 ชุด ตามแต่

กรณี เพือแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นันทําการโอนหลักทรัพย์เข้า

บัญชี UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER” เลขที 026-000000014-6 ทังนี 

ตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขาย NVDR ยืนแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ของ

ส่วนที 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ เนืองจากมีขนัตอนทีตวัแทนใน

การรับซือหลกัทรัพย์ต้องดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เพือดําเนินการ

ตามขนัตอนของการตอบรับคําเสนอซือต่อไป 

(4) เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น 

(1) บคุคลธรรมดา (Individual) 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ 

หรือสําเนาบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัและยงัไม่หมดอาย ุ(กรณี

เป็นสํา เนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ  หรือสํา เนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนา 

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และ

หน้าทีแสดงชือผู้ แสดง เจตนาขาย มาด้วย) พ ร้อมลงลายมือชือรั บรองสําเนาถูก ต้อง  

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบ

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ปกครอง และผู้ เยาว์ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง)  

- บุคคลธรรมดาทีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) นิติบคุคล (Juristic Person) 

- นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย  

- ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองบริษัททีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัทีมีข้อมลูล่าสดุและอายุ

ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุคล (ถ้าม)ี และ  

- ให้แนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัและยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนาม 

(กรณีทเีป็นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชีพ หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนา

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงทีอยูต่ามทะเบียนบ้าน และ

หน้าทีแสดงชือผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มอีาํนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอาํนาจลงนาม ทีได้ลงลายมือชอืรับรอง

สําเนาหนงัสือรับรองข้างต้น ทียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 
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หมายเหต ุ: ผู้แสดงเจตนาขายทีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย มีหน้าทีหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัราร้อย

ละ 1.5 (ตามกฎกระทรวงฉบบัที 361 วนัที 27 มีนาคม 2563) ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ และออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่ายให้แก่ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

- นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในต่างประเทศ  

- ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองทีออกโดยเจ้าหน้าที

ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศทีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึงรับรองถึงชือนิติบุคคล 

ชือผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล ทตีงัสํานกังานใหญ่ และอํานาจหรือเงือนไขใน

การลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลา

รับซือ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนนั และ 

- ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ทียงัไม่หมดอายุ ของผู้มอีาํนาจลงนาม

ทไีด้ลงนามรับรองสําเนาหนงัสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 

สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้

จดัทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของ

เอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าทีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้

จัดทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ และตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public 

หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น ซงึต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ 

สําหรับนิติบุคคลทีไม่ใช่สญัชาติไทย ทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถินทีอยู่ในประเทศทีไม่

เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถินทีอยู่ในประเทศทีเป็นคู่สัญญาตาม

อนุสญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนันไม่ได้มีการยกเว้นในเรืองการหกัภาษี ณ 

ทจี่าย ทีจดัเก็บจากผลกําไรจากการขายหลกัทรัพย์ในประเทศไทย 

ผู้ แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ทีแสดงเจตนาขายใน  

“ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 1-3 สําหรับหลกัทรัพย์ หรือ

เอกสารแนบ 3-3 สําหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลกัทรัพย์แสดงราคาต้นทุนดงักล่าว เพือใช้ใน

การหกัภาษี ณ ทีจ่าย 

ทังนี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมา

พร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ หรือ NVDR ทีแสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคํานวณภาษี

หกั ณ ทีจ่าย ในอตัราร้อยละ 15 จะคํานวณจากราคาเสนอซือคณูด้วยจํานวนหลกัทรัพย์ของกิจการ หรือ 

NVDR ทผีู้แสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทงัจํานวน 

(5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ด้วยตนเอง                  
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ให้แนบหนังสือมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ 1-4 สําหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ 3-4 สําหรับ NVDR 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ พร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอาํนาจ ตามทีระบใุน

ข้อ 1.2 (4) ส่วนท ี4 ตามแต่กรณี 

กรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ 

Custodian สามารถดําเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ส่วนที 4 ข้างต้น จะลงนาม

โดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ทีระบุชือผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานแสดง

ตนตามทีระบไุว้ในข้อ 1.2 (4) ส่วนที 4 ของผู้มีอํานาจทีได้ลงนามนนั อีก 1 ฉบบั 

(6) เอกสารอืนใดตามแต่ผู้ทาํคําเสนอซือ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะแจ้งเพิมเติม 

หากมีข้อสงสยัประการใดเกียวกบัวิธีตอบรับคาํเสนอซือ กรุณาติดต่อ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จาํกดั 

ทีอยู ่130-132 ชนั 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 

1.3. การยืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

(1) กรณีทีเป็นใบหลักทรัพย์  

 ยืนแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีทีระบุไว้ในข้อ 1.1 ส่วนที 4 ซึงกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสาร

ประกอบการเสนอขายตามทีระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที 4 ข้างต้น ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตงัแต่

วันที 3 สิงหาคม 2563 ถึง วนัที 7 กันยายน 2563 ของทุกวันทําการทีตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ทงันี 

ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายืนแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที 4 และเอกสาร

ประกอบการเสนอขายตามทีระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารับซือ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซือออกไป ซึงผู้ทําคําเสนอซือจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

เนืองจากตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ต้องนําใบหลักทรัพย์นันไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ซึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้ แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลกัทรัพย์

นนัคืน ณ สถานทีทําการของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ตามทีอยู่ข้างล่างนี 

ฝ่ายปฏิบัติการหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เลขที 130-132 ชนั 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 คณุชยัณรงค์ บญุชสูนอง หรือ คณุจรัญ สขุสกล 

 ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ จะเร่งดําเนินการในการนําส่งใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพือ

ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทําการโอนสิทธิในหลกัทรัพย์ได้ภายในเวลาทีจะต้องสรุปผลการรับ

ซือหลกัทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี เป็นโมฆะ 
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****ทงันี ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะไม่รับการยืนเอกสารทางไปรษณีย์**** 

(2) กรณีไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)  

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลกัทรัพย์ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทเีป็นนายหน้าซือ

ขายหลักทรัพย์ทีผู้ แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ไว้นัน ใ ห้บริษัทหลักทรัพย์นันเป็น 

ผู้ให้บริการรวบรวมและนําส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามทีระบุ

ไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที 4 มายงัตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์ตามทีอยู่ทีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที 4 ผู้แสดง

เจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายได้ทีบริษัทหลักทรัพย์ดงักล่าว ภายใน

วนัทีทบีริษัทหลกัทรัพย์แต่ละรายได้กําหนด เพือบริษัทหลกัทรัพย์นนัจะได้รวบรวมและนําส่งให้กับตวัแทนใน

การรับซือหลกัทรัพย์ให้ทนัภายในระยะเวลารับซือ 

กรณีทีได้ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที 600 

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคําขอโอน /รับโอนหลกัทรัพย์ระหว่างบญัชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์กับ

สมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์” (“แบบศรท-403”) ทีกรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือในเอกสารอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนพร้อมทังแนบเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลทีระบุไว้ในหน้าที 2 ของ

แบบฟอร์ม จํานวน 1 ชดุ เพมิเติมจากแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ และเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้

แสดงเจตนาขาย เพือทําการโอนหลกัทรัพย์ทีเสนอขายเข้าบญัชีของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ดงันี 

- สําหรับผู้ถือหลกัทรัพย์สญัชาติไทย (Local Securities Holder) 

“บมจ.หลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพือทาํคําเสนอซือ”  

บัญชีเลขท ี026-000000014-6 

- สําหรับผู้ถือหลกัทรัพย์ทีไม่ใช่สญัชาติไทย (Foreign Securities Holder) 

“UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER”  

Account No. 026-000000014-6 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที

ระบุในข้อ 1.2 ส่วนที 4 จํานวน 1 ชุด พร้อมทังแนบแบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบสําหรับการโอน

หลกัทรัพย์ระหว่างบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ กบัสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ทีระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์ม

จํานวน 1 ชดุ ได้ทตีวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

โดยตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการส่งแบบศรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ เพือดําเนินการตรวจสอบ และโอนหลกัทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายมายงับญัชีของตวัแทนในการ

รับซือหลกัทรัพย์ ดงันนั เพือประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายทีจะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซือ 

ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายทีฝากหุ้นไว้กบับญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที 600 

ยืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบอืนๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการ ก่อนวัน

สดุท้ายของระยะเวลาการรับซือของแต่ละช่วงเวลา เพือให้มีเวลาเพียงพอในการดําเนินการประสานงานใน

การโอนหลักทรัพย์ หากแบบศรท-403 ดงักล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ผู้ ทําคําเสนอซือ
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และ/หรือตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคําเสนอซือของผู้แสดงเจตนา

ขาย 

(3) กรณี NVDR 

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดําเนินการตามขันตอนการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์สําหรับ NVDR ตาม

เอกสารแนบ 3-1 ทงันี ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายืนแบบตอบรับ

ตามข้อ 1.1 ของส่วนที 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามทีระบุไว้ในข้อ 1.2 ของส่วนที 4 ล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 วันทําการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ เนืองจากมีขันตอนทีตัวแทนในการรับซือ

หลักทรัพย์ต้องดําเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เพือดําเนินการตาม

ขนัตอนของการตอบรับคําเสนอซือต่อไป 

1.4. กรณีหลักทรัพย์ทีเสนอขายติดจาํนําหรือภาระผูกพัน  

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระผกูพนั ก่อนทีจะดําเนินการตอบรับคําเสนอซือ 

1.5. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซือ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอ

ขายไม่ครบถ้วน  

ผู้ทําคําเสนอซือขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคําเสนอซือตามทรีะบุไว้ในหนังสือ

ฉบบันีตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ ทงันี เพืออํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม 

2. วิธีการรับซือหลักทรัพย์ 

ผู้ ทําคําเสนอซือจะรับซือหลักทรัพย์ทังหมดของกิจการ ยกเว้นในกรณีการยกเลิกการทําคําเสนอซือตามข้อ 9  

ของส่วนที 1 

3. วิธีการชาํระราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะชําระราคา

ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.1 ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงท ี1 และแจ้งความประสงค์

ทีจะรับชําระเงินในวันทําการที 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือช่วงที 1  ซึงตรงกับวันที 14 

สิงหาคม 2563 ทังนี การชําระเงินจะเกิดขึนได้นันต้องมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซือไม่น้อยกว่า

เงือนไขของจํานวนหุ้นทีรับซือขันตํา แต่หากว่าจํานวนการตอบรับคําเสนอซือน้อยกว่าจํานวน

รับซือหุ้นขันตํานัน การชําระเงินจะไปชําระพร้อมกับระยะเวลารับซือช่วงที  ในวันที  

กันยายน    

บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะชําระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวนัที 

14 สิงหาคม 2563 แต่ทงันี บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะชําระราคาด้วย

การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามทีระบุในแบบตอบรับคําเสนอซือ ในกรณีทีเลือกรับชําระราคาโดยการโอนเงิน 
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หรือเช็คของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขา สีลม 2  ในกรณีทีเลือกวิธีรับเงินโดยการรับชําระราคาเป็น

เช็ค ตามรายละเอียดการรับชําระราคา ดงันี 

3.1.1 รับโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร  

ตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้

แสดงเจตนาขายทีเปิดไว้กบั (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (8) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือ (10) ธนาคารซี

ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เท่านนั โดยชือบญัชีต้องเป็นชือเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขายตามทีระบุไว้ใน

แบบตอบรับเท่านัน โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14:00 น. ของวันที 14 

สิงหาคม 2563 หรือ 9 กันยายน 2563 (แต่ในระยะเวลารับซอืช่วงที 2  เมือรวมกับระยะเวลารับซอืช่วงที 

1 แล้วมีผู้ตอบรับคําเสนอซือไม่น้อยกว่าเงือนไขของจํานวนหุ้นรับซือขันตํา) ตามช่วงเวลาในการตอบ

รับคําเสนอซือ ในกรณีทีตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ แสดง

เจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิทีจะชําระค่าหลกัทรัพย์เป็นเช็ค

ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน) สาขา สีลม 2 โดยตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะดําเนินการแจ้งไปยงัผู้

แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจดัส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 

3.1.2 ของส่วนที 4 

ผู้แสดงเจตนาขายทีเลือกวิธีการชําระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแนบสําเนาสมดุ

บญัชีออมทรัพย์หน้าแรกทีระบชุอืบญัชีและเลขทีบญัชี หรือสําเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนั 

อย่างใดอยา่งหนึง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดยชอืบญัชีต้องเป็นชือเดียวกบัชอืของผู้แสดงเจตนาขาย

ทรีะบใุนแบบตอบรับคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ 

3.1.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารยูโอบี  จาํกัด (มหาชน) สาขาสีลม 2  

ตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะชําระค่าหลกัทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม2   

ขีดคร่อมสงัจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซงึในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวัดจะต้องใช้เวลาในการ

เรียกเก็บเงินตามเช็คซึงเป็นไปตามขันตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้ แสดงเจตนาขายสามารถเลือก

วิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ 

(1) รับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานทีทําการของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์  

- กรณีตอบรับคําเสนอซือ ในช่วงที 1 วันที 3 – 11 สิงหาคม 2563 ตงัแต่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 

10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวนัทําการ) ตามทอียู่ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 
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ทงันี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัชําระราคา ตัวแทนในการ

รับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการส่งเช็คให้ผู้ แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม 

ทอียู่ทรีะบไุว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือ ในวนัทําการถดัไป 

(2)   มอบอํานาจให้บุคคลอืนมารับเช็คในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายมอบอํานาจให้ผู้ รับมอบอํานาจมา

รับเช็คแทน จะต้องยืนหนงัสือมอบอํานาจ ตามทีระบุในข้อ 1.2 (5) ของส่วนที 4 พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และ แนบหลักฐานตามทีระบุในข้อ 2.2.4 ตามแต่

กรณี ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ให้กับตวัแทนในการรับ

ซือหลกัทรัพย์ในวนัทีมารับเช็คในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนั

ทําการหลงัจากวนัชําระราคา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

จะดําเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้ แสดงเจตนาขายตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ในวันทําการที 8 หลังจากวันชําระราคา ทังนี ผู้ แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่า

หลกัทรัพย์ช้ากว่าวนัทําการที 2 ถัดจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ ซึงในกรณีทผีู้

แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวดั จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขนัตอนของแต่

ละธนาคาร 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ได้ดําเนินการจัดส่งเช็คทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ แสดงเจตนาขายตามทีอยู่ทีระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้

ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชําระค่าหลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.2 ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขาย (ก) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงที 1 และแจ้งความ

ประสงค์ทีจะรับชําระเงินในวันทําการที 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือช่วงที 2 ซึงตรงกับ

วันที 9 กันยายน 2563 หรือ (ข) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงท ี1 แต่ไม่ได้แจ้งความ

ประสงค์ว่าจะรับชําระเงินในวันใด หรือ (ค) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซือช่วงที 2 

(ตามแต่กรณี)  

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จะชําระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวนัที 9 

กันยายน 2563 ทงันี บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะชําระราคาด้วยการ

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามทีระบใุนแบบตอบรับคําเสนอซือ ในกรณีทีเลือกรับชําระราคาโดยการโอนเงิน หรือ

เช็ค ในกรณีทีเลือกวิธีรับเงินโดยการรับชําระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชําระราคา ดงันี 

3.2.1 รับโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร  

ตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้

แสดงเจตนาขายทีเปิดไว้กบั ธนาคาร(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (5) ธนาคาร

กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (7) ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) (8) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) หรือ (10) ธนาคารซี

ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เท่านนั โดยชือบญัชีต้องเป็นชือเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามทีระบุไว้ใน
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แบบตอบรับเท่านัน โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14:00 น. ของวันที 9 

กันยายน 2563  ในกรณีทีตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้แสดง

เจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิทีจะชําระค่าหลกัทรัพย์เป็นเช็ค

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขา สีลม 2  โดยตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะดําเนินการแจ้งไปยงัผู้

แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจดัส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 

3.2.2 ของส่วนที 4 

ผู้แสดงเจตนาขายทีเลือกวิธีการชําระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสําเนาสมดุ

บญัชีออมทรัพย์หน้าแรกทีระบชุอืบญัชีและเลขทีบญัชี หรือสําเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนั 

อย่างใดอยา่งหนึง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดยชอืบญัชีต้องเป็นชือเดียวกบัชอืของผู้แสดงเจตนาขาย

ทรีะบใุนแบบตอบรับคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ 

3.2.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารยูโอบี  จาํกัด (มหาชน) สาขาสีลม 2  

ตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์จะชําระค่าหลกัทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี  จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม2  

ขีดคร่อมสงัจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซงึในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวัดจะต้องใช้เวลาในการ

เรียกเก็บเงินตามเช็คซึงเป็นไปตามขันตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้ แสดงเจตนาขายสามารถเลือก

วิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ 

(1) รับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานทีทําการของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์  

- กรณีตอบรับคําเสนอซือ ในช่วงที 1 วันที 3 – 11 สิงหาคม 2563 ตงัแต่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 

10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวนัทําการ) ตามทีอยู่ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 

- กรณีตอบรับคําเสนอซือ ในช่วงที 2 วันที 13 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 ตงัแต่ 9 กันยายน 

2563 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวนัทําการ) ตามทอียู่ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 

ทงันี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัชําระราคา ตัวแทนในการ

รับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการส่งเช็คให้ผู้ แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม 

ทอียู่ทรีะบไุว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือในวนัทําการถดัไป 

(2) มอบอํานาจให้บคุคลอืนมารับเช็ค 

ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายมอบอํานาจให้ผู้ รับมอบอํานาจมารับเช็คแทน จะต้องยืนหนงัสือมอบ

อํานาจ ตามทีระบุในข้อ 1.2 (5) ของส่วนที 4 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท 

ตามแต่กรณี และ แนบหลกัฐานตามทีระบุในข้อ 2.2.4 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับ

มอบอํานาจ พร้อมรับรอง สําเนาถกูต้อง ให้กบัตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ในวนัทีมารับเช็คใน

กรณีทีผู้ แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทําการหลังจากวันชําระราคา 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้

แสดงเจตนาขายตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในวันทําการที 8 
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หลงัจากวันชําระราคา ทงันี ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลกัทรัพย์ช้ากว่าวนัทําการที 2 ถัด

จากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือหลกัทรัพย์ ซึงในกรณีทีผู้ แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวดั 

จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขนัตอนของแต่ละธนาคาร 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ได้ดําเนินการจัดส่งเช็คทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ แสดงเจตนาขายตามทีอยู่ทีระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้

ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชําระค่าหลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

หมายเหต ุ  กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลกัทรัพย์ ตวัแทนใน

การรับซือหลกัทรัพย์จะชําระเงินค่าหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ แสดงเจตนาขายได้ต่อเมือใบหลกัทรัพย์นนั

ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว หากใบหลกัทรัพย์

นนัถูกปฏิเสธการรับฝากจากศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะไม่สามารถ

ชําระเงินค่าหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ แสดงเจตนาขายมา

ติดต่อรับเอกสารทังหมดกลบัคืนจากตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ตามทีอยู่ทีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 

(1) ของส่วนที 4 ในวนัทําการถัดจากวนัทีได้รับแจ้งจากตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ โดยให้ถือ

ว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ 

4. สิทธิของผู้ ถือหลักทรัพย์ทีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผู้ทําคําเสนอซือจะชําระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ตามวนัชําระราคา

และวิธีการชําระราคาทีผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 14 ของส่วนที 1 และข้อ 3 ของส่วนท ี4 

4.1 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทีมีการปรับราคาเสนอซือลดลง ตามทีกําหนดไว้ในเงือนไขข้อ 8 ส่วนที 1 ผู้ทําคําเสนอซือจะ

ชําระราคาหลกัทรัพย์ในราคาทีลดลงนนัแก่ผู้แสดงเจตนาขายทกุราย  

4.2 ในกรณีทีมีการปรับราคาเสนอซือสูงขึน ผู้ทําคําเสนอซือจะชําระราคาหลักทรัพย์ตามราคาทีสูงขึนนันแก่ผู้แสดง

เจตนาขายทกุราย  

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

กรณีผู้ แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ทีจะรับเงินในวันทําการที 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ  

โดยกรณีนี ผู้ แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ทีทําการของตัวแทนในการรับซือ

หลกัทรัพย์ตามทีอยู่ทไีด้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 ตงัแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตงัแต่วนัท ี3 สิงหาคม 2563 

ถึง วันที 31 สิงหาคม 2563 เฉพาะวันทําการ รวมทังสิน 20 วันทําการ โดยวันสุดท้ายทีผู้แสดงเจตนาขายสามารถ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วนัทําการที 20 ของระยะเวลารับซือ ซงึตรงกบัวนัที 31 สิงหาคม 2563 

อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ทีจะขายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลารับซือช่วงที 1 และแจ้งความ

ประสงค์ทีจะรับชําระเงินในวนัทําการที 2 ถัดจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือช่วงที 1 ซึงตรงกับ วนัที 14 สิงหาคม 

2563 จะถือว่าผู้ แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตังแต่เวลาทีผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความประสงค์

ดงักล่าวต่อตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ 

ทงัน ีให้ผู้ ทีมีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขาย ปฏิบตัิตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดงันี 
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5.1  กรอกข้อความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ 

จํากัด (มหาชน)” (“แบบคําขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 2-2 สําหรับหุ้นสามญั / NVDR ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

และชดัเจน พร้อมลงลายมือชือผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับ และหลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ หรือใบสําคญัแสดงการโอน NVDR 

5.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกแสดงเจตนาขาย ดงัต่อไปนี  

5.3.1     กรณีทผีู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา (Individual) 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือ

สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ (กรณีทีเป็น

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนตลอดชีพ สําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้

แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าทีแสดงชือผู้แสดงเจตนาขายมา

ด้วย) พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบคํายินยอม

ของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือเอกสารหลกัฐานแสดงตน

ของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้ เยาว์ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้ปกครอง) 

บุคคลธรรมดาทีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ทียังไม่

หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

5.3.2 กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล (Juristic Person) 

นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองบริษัททีออกโดยกระทรวง

พาณิชย์ ฉบบัทีมีข้อมลูล่าสดุและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมลงลายมือ

ชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอีาํนาจลงนามของนิติบคุคลนนั และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้า

มี) และให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจของผู้มีอํานาจลงนาม ทียังไม่หมดอายุ (กรณีทีเป็นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชีพ 

หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงที

อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าทีแสดงชือผู้ แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอํานาจลงนามเป็นชาว

ต่างประเทศ ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนาม ทียงัไม่หมดอายุ

และได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาหนงัสือรับรองข้างต้นพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและ

หนงัสือรับรองทีออกโดยเจ้าหน้าทีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศทีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึง

รับรองถึงชือนิติบุคคล ชือผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล ทีตงัสํานกังานใหญ่ และอํานาจหรือ

เงือนไขในการลงลายมือชือผูกพนันิติบคุคล โดยต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับ

ซือ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนนั และให้แนบสําเนาใบ
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ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ทียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ลงนามรับรองสําเนา

หนงัสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง  

ทงันี เอกสารประกอบข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้

จดัทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของ

เอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าทีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้

จัดทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ และตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public 

หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น ซงึต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ 

5.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง 

ยืนหนงัสือมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ 2-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนตามข้อ 

5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอํานาจและของผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ 

Custodian สามารถดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และ

จะต้องมหีนงัสือของ Custodian ทีระบุชือผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตนตามทีระบุไว้ในข้อ 5.3 

ของผู้มอํีานาจทีได้ลงนามนนั อีก 1 ฉบบั 

5.5 ยืน “แบบคําขอยกเลกิ” ซงึกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามทีระบุ

ข้างต้น ณ สถานทีทําการของตวัแทนผู้ รับซือหลกัทรัพย์ ตามทีอยู่ทไีด้ระบไุว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 

5.6 เมือตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ได้รับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที

ระบขุ้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาทีกําหนด ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะดําเนินการ 

ดงัน ี

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะนําใบหลกัทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการ

แสดงเจตนาขาย ในวนัทําการถัดจากวนัทผีู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจมาดําเนินการ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถมาติดต่อรับใบ

หลกัทรัพย์คืนได้ ณ ทีทําการของตวัแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ตามทีอยู่ทไีด้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนท ี

4 

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือนําฝากเข้าบริษัทหลกัทรัพย์ทีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

มีบัญชีอยู่ โดยผู้ ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 

บาท โดยตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝาก

หลกัทรัพย์ตามทีระบุไว้ในแบบคําขอยกเลิก ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

หมายเหต ุ การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย

ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ 
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Scripless) ทผีู้แสดงเจตนาขายนํามาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลียนแปลง

รูปแบบการรับหลกัทรัพย์คืนได้ สําหรับผู้ตอบรับคําเสนอซือทีได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืน

หลกัทรัพย์ NVDR ทแีสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีทีมีการยกเลิกคําเสนอซือหลักทรัพย์ 

ในกรณีทีมีการยกเลิกคําเสนอซือ ตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที 1 ผู้ทําคําเสนอซือจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก      

คําเสนอซือพร้อมเหตุผลไปยงัผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายทีมีชือปรากฏตามรายชือในทะเบียนผู้ ถือหลักทรัพย์

ล่าสดุภายในวนัทําการหลงัจากพ้นวนัทําการสดุท้ายทีสํานกังาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทกัท้วงเหตแุห่งการยกเลิกการทําคํา

เสนอซือดังกล่าวต่อผู้ทําคําเสนอซือ (ซึงสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการทําคําเสนอซือ

ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันทีสํานักงาน ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ ทําคําเสนอซือจะแจ้งการยกเลิกคําเสนอซอื

พร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึง ซงึผู้ ถือหลกัทรัพย์หรือผู้ตอบรับคําเสนอซือสามารถ

ติดตามข่าวสารดงักล่าวได้ จากนนัให้ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ดําเนินการดงันี 

6.1. กรณีทเีป็นใบหุ้น  

ในกรณีทีมีการยกเลิกคําเสนอซือหลักทรัพย์ระหว่างช่วง 20 วันแรกของการเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการ 

ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบ

หุ้ นคืนได้ทีสถานทีทําการของตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ตามทีอยู่ทีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที 4 

ตงัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีผู้ ทําคําเสนอซอืแจ้งการยกเลิกคําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

ในกรณีทีมีการยกเลิกคําเสนอซือหลกัทรัพย์หลงัช่วง 20 วันแรกของการเสนอซอืหลกัทรัพย์ของกิจการ ตวัแทนใน

การรับซือหลกัทรัพย์จะจดัส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชือและทีอยู่ทรีะบใุน

แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ทงัน ีการส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วนั นบัจากวนัทีผู้ ทําคําเสนอ

ซือแจ้งการยกเลิกคําเสนอซือหลกัทรัพย์  

ทงัน ีการขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบตัิตามขันตอนทีตวัแทนรับซือหลกัทรัพย์กําหนดไว้ โดยผู้

แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนทเีกียวกบัการคืนใบหุ้นทงัหมด 

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 

ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะดําเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือนําฝากเข้าบริษัทหลกัทรัพย์ที

ผู้แสดงเจตนาขายมีบญัชีอยู่ โดยตวัแทนผู้รับซือหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัชี 

ฝากหลกัทรัพย์ตามทผีู้แสดงเจตนาขายระบไุว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ภายในวนัทําการถัดจากวนัที

ผู้ ทําคําเสนอซอืแจ้งการยกเลิกคําเสนอซือหลักทรัพย์ 

หมายเหต:ุ  การรับหลกัทรัพย์คืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ

เป็นไปตามลกัษณะของหุ้นทีนํามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลียนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้ 

7. การกําหนดราคาเสนอซือ 

7.1. ทมีาของราคาเสนอซือ 



คําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

(แบบ 247-4) 
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ราคาเสนอซอืหุ้นสามญัที 181.00 บาท (หนึงร้อยแปดสิบเอด็บาทถ้วน) ต่อหุ้นนนั เป็นราคาทสีงูกว่าราคาตลาด

ถัวเฉลียถ่วงนําหนกัของหุ้น 180 วันทําการก่อนวนัที 30 กรกฏาคม 2563 ซึงอยู่ที 176.69 บาท (หนึงร้อยเจ็ดสิบ

หกจดุหกเก้าบาท) 

7.2. ราคาสูงสุดทีผู้ทําคําเสนอซือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยืนคําเสนอซือต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. 

– ไม่ม–ี 

7.3. การได้หุ้ นก่อนการทําคําเสนอซือ (เฉพาะกรณีการเสนอซือหุ้ นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 12/2554) 

– ไม่ได้ใช้บงัคบัในกรณีนี –







เอกสารแนบ 1 

 

 

เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือและแบบฟอร์ม 

 

1-1 ขนัตอนการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ 

1-2 แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ 

1-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ทีนํามาเสนอขาย 

(เฉพาะนิติบุคคลทีไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

1-4 หนังสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์      



เอกสารแนบ 1-1 

 

ขนัตอนในการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ 
 
 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรณีส่งมอบใบหลกัทรัพย์ (Share Certificates) 
 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซงึรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีส่งมอบเป็นใบหลกัทรัพย์ กรุณาแนบเอกสารประกอบจํานวน 2 ชดุ) ดงัน ี  
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีทีใช้สําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีแสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าทีแสดงชือผู้ เสนอขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้ น ถ้าแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้าน หน้าทีแสดงทีอยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน และหน้าทีแสดงชือผู้ เสนอขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง) 

2) บุคคลธรรมดาทไีม่ใช่สัญชาติไทย 
 สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทีไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้อง  
3) นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย 
 3.1 สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทีมอีายุไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี 
  3.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามรับรองทีได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
   3.3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม 
4)  นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในต่างประเทศ 
  4.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองทีออกโดยเจ้าหน้าทีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศทีนิติบุคคลมี

ภูมิลําเนา ซงึรับรองถึงชือนิติบุคคล ซึงผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพนันิติบคุคล ทีตงัสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรือเงือนไขในการลงลายมือชือผกูพนั
นิติบุคคล ทีมอีายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจของนิติบคุคลนัน 

 4.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั

สดุท้ายของระยะเวลารับซือ 
 4.3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงนามรับรอง เว้นแต่ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม 

5) กรณีเลือกวิธีชําระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1.BAY 2.SCB 3.BBL 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.LH หรือ 
10.CIMBT กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกทีระบุชือบญัชีและเลขทีบญัชี หรือสําเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนั อย่างใด
อย่างหนึงพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

6) กรณีทีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมถีินฐานอยู่ในประเทศทีไม่มีอนุสัญญาภาษี
ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถินฐานอยู่ในประเทศทีเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนันมิได้มี
ข้อยกเว้น เรืองการหักภาษี ณ ทจ่ีายทีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพย์เกิดในประเทศไทย 

 ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ทีนํามาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทนุ พร้อมแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุดงักล่าว 
เพือใช้ในการหกัภาษี ณ ทีจ่าย มิฉะนนั ตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ทีจ่าย จากจํานวนเงินค่าขายหลกัทรัพย์ทงัจํานวนทีผู้แสดงเจตนา
ขายจะได้รับ  

เอกสารเพมิเติมกรณีมอบอํานาจให้ผู้ อืนกระทําการแทน 

      1.หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาทหรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) 

      2.สาํเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

4. ยนืเอกสารทงัหมดที   

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 130 - 132 ชัน 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

10330 โทรศพัท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226 

กรณีโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 

1.  กรอกแบบตอบรับคาํเสนอซือหลกัทรัพย์ 

2.   แ จ้งความประสงค์กับบริ ษัทหลักทรัพย์ทีท่านมีบัญชีซือขาย 
หลกัทรัพย์อยู่เพือโอนหลกัทรัพย์ทจีะขายเพอืเข้าบญัชีดงันี 

 ชือบญัชี “บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพือ
ทาํคําเสนอซอื”  

 เลขทีบญัชี 026-000000014-6 

1.  กรอกแบบตอบรับคาํเสนอซือหลกัทรัพย์ 

2.  ลงลายมอืชือสลกัหลงัใบหลกัทรัพย์เพือโอนลอย 

(ตัวแทนในการรับซือหลกัทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลกัทรัพย์ทีมีชือตรง

กับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นทปีรากฎชือบนใบหลกัทรัพย์และได้
สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนทีถูกต้อง

สมบรูณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านนั) 



แบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคิส์ จํากัด (มหาชน)                    เอกสารแนบ 1-2 

 


วนัท ี …………………………… เลขทีแบบตอบรับ …………………………….  

เรียน ผู้ทําคําเสนอซอื และบริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์” 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สญัชาติ ……………………….. ทอียู่ปัจจุบนั (ทติีดต่อทางไปรษณีย์ได้) …………………………..…… 

ซอย ……………………………….. ถนน …………………………………….. ตําบล …………………………………. เขต ………………………………….…………………………………… 

จงัหวดั …………………………………. รหสัไปรษณีย์ ………………. โทรศพัทท์ีติดต่อได้ ……………………………. โทรสาร …………………………… อาชีพ …………………………… 

ประเภทผู้เสนอขาย 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจําตวัประชาชน/ บตัรข้าราชการ/ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ เลขท…ี……………………………………………………………………………… 

 บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/ หนงัสือเดินทาง/ เลขบตัรประจําตวั เลขที…………………………………….………………………………………………………………… 

 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท…ี……………………………………………..………ทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที  ...............  ไม่มี 

 นิติบุคคลต่างด้าวทีประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขท…ี………..………………ทะเบียนภาษีมลูค่าเพมิ (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที  ...............  ไม่มี 

 นิติบุคคลต่างด้าวทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขท…ี……………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอขาย 

 หุ้นสามญัของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส ์จํากดั (มหาชน) จํานวน ……………………... หุ้น (……………….…………………) ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (หนึงร้อยแปดสิบเอ็ด) โดยราคาหลงัหกัค่าธรรมเนียม

ในการขายหลกัทรัพย์อตัราร้อยละ 0.15 ของราคาเสนอซือ และภาษีมลูค่าเพิมอตัราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลกัทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสทุธิหุ้นละ 180.709495 บาท (หนึงร้อยแปดสิบจุดเจ็ดศนูย์เก้าสี

เก้าห้า) รวมเป็นเงินจํานวนทงัสิน……….............…….…………. บาท  (………………………………….…………………………………) 

กรณีส่งมอบเป็น    ใบหุ้น     กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์

จํานวนหลกัทรัพย ์ชือผู้ถือหลกัทรัพย์ตามทะเบยีน ใบหลักทรัพย ์

เลขท ี

โอนจากบริษทัสมาชิกศนูย์รับฝากหลักทรัพยห์มายเลข เลขทเีอกสารการโอน วนัทโีอน 

      

      
 

   รวม  

 วันชําระราคา 

   ก. ข้าพเจ้ามีความประสงคท์ีจะรับชําระเงินในวนัท ี14 สิงหาคม 2563 โดยในกรณีนี ข้าพเจ้าสละสิทธยิกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ทงันีข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าแสดงเจตนาขายระหว่างวนัท ี13 สิงหาคม 2563 ถึง

วนัท ี7 กนัยายน 2563 ข้าพเจ้าจะได้รับชําระเงินในวนัทําการที 2 ถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซอื ซึงตรงกบัวนัท ี9 กนัยายน 2563) 

   ข. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะรับชําระเงินในวนัทําการที 2 ถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ ซงึตรงกบัวนัท ี9 กนัยายน 2563 (วนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือคือวนัที 7 กนัยายน 2563) โดยข้าพเจ้ามีสิทธิยกเลิกการ

แสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส ์จํากดั (มหาชน) ได้ระหว่างเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของทุกวนัทําการ ตงัแต่วนัท ี3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563 (20 วันทําการนบัจากวนัเริมทําการรับซอื) การ

ชําระเงินค่าหลักทรัพย์ : 

  มารับเชค็ด้วยตวัเอง   มอบอํานาจให้บุคคลอืนรับเช็ค  

  โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี  ธ.ธนชาต ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขทบีญัชี --- 

 (ชือบญัชีต้องเป็นชอืเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขาย และเป็นบญัชีธนาคารพาณิชย์ทีมีสาขาในประเทศไทย พร้อมกบัแนบสําเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสรายวนัทรัีบรองสําเนาถูกต้อง)  

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์  ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดทีกล่าวข้างล่างนี รวมทงัการรับชําระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

ตลอดจนดําเนินการอืนใดทเีกียวข้องกับการขายและการรับชําระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า  ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุในคําเสนอซือหลักทรัพย์  และจะไม่ทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแตเ่ป็นการปฏิเสธตาม

เงือนไขและข้อกําหนดทีระบุในคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงทจีะปฏิบตัิตามเงอืนไขและข้อกําหนดตามคําเสนอซอืหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมกันนีได้แนบเอกสารเพือเป็นหลกัฐานประกอบการดําเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลกัทรัพย์ทสีลกัหลังแล้ว 

และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บมจ.หลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพือทําคําเสนอซอื” เลขทีบญัชี 026-000000014-6และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดง

เจตนาขาย และ/หรือ สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธโิดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทังหมดทเีสนอขายนีโดยปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ทงัสิน และ

รับทราบว่าแบบตอบรับคําเสนอซอืนจีะสมบูรณ์เมือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทําการปิดโอนหลกัทรัพย์ทข้ีาพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 

ข้าพเจ้าได้ผ่านขนัตอนการดําเนินการทําความรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพอืทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลกูค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลกัทรัพย์ทีฝากหลักทรัพย์ และได้ยืนแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดงักล่าวพร้อมทังได้ลงลายมือชือเพือยืนยนัว่าได้ผ่านการ

ทํา KYC/CDD ยงับริษัทหลกัทรัพย์ทียืนแสดงเจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลา 2 ปี 

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมซึงมีมลูค่าตังแต่ 100,000 บาทขนึไป หากผู้รับผลประโยชน์ทแีท้จริงมิใช่ตนเองโปรดระบุ  

กรณีทเีป็นบุคคลธรรมดา  ผู้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………. 

กรณีทเีป็นนิติบุคคล        ผู้ รับผลประโยชน์ทแีท้จริง (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………. 

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ทแีท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทีแท้จริงหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลกูค้า หรือบุคคลทลูีกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ ใช้อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ ทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกยีวกับลูกค้าทีเกยีวข้อง 

   ลงชือ ………………………………………………… ผู้เสนอขาย   

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

       วนัท…ี………………………………………….……… 
 

 

 

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของ ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน)  

วนัท ี………………………………………… เลขทีแบบตอบรับ  ……………………………………… 

บริษัทหลกัทรัพย์  ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) พร้อมกบั 

 ใบหุ้น     หลกัฐานการโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์  จํานวนหุ้น ……………......……… หุ้น  

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไว้เรียบร้อยแล้ว 

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินในวนัท ี วนัที 14 สิงหาคม 2563  วนัท ี9 กนัยายน 2563 โดย: 

  มารับเชค็ด้วยตวัเอง   มอบอํานาจให้บุคคลอืนรับเช็ค  

  โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี  ธ.ธนชาต ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขทบีญัชี --- 

 

ผู้รับ  ……………………………………… 

( ….…………………………………….. ) 

 

รายละเอียดเพมิเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  -  ชนั ,  อาคารสินธร ทาวเวอร์  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  โทรศพัท์:    ต่อ , 





ใบยืนยนัราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ทีนํามาเสนอขาย                     เอกสารแนบ 1-3 

 



ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ทีนาํมาเสนอขาย 
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถนิฐานอยู่ในประเทศทไีม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

หรือมีถนิฐานอยู่ในประเทศซึงเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนันมิได้มีข้อยกเว้นในเรืองการ

หักภาษี ณ ทีจ่ายทีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นสามัญทีเกิดในประเทศไทย) 

 

เรียน  บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซอืหลักทรัพย์”) 

 ข้าพเจ้า………………………………….………………………………………………………………………………………………………

สญัชาติ…………………………………..………………………….. เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี) ….………………………………………………... 

ขอแจ้งข้อมลูราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) ทแีสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลกัฐานแนบ) ดงันี  

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ  

 

วนัทีโอน เลขทใีบหลกัทรัพย์/เลขทใีบโอน ชือผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
จํานวนหลกัทรัพย์ 

 

ต้นทนุหลกัทรัพย์ละ 

(บาท) 

     

     

     

     

     

รวมทงัสิน   

 

 พร้อมกนัน ีข้าพเจ้าได้แนบ ………………………………………………………………………………… รวม ………………..…ฉบบั (ถ้า

มี) ซงึเป็นหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ เพือใช้ในการหกัภาษี ณ ทจ่ีาย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดงักลา่วข้างต้นถกูต้องตรงตามความจริงทกุประการ 

 

  ลงชือ ……………………………………………………………. ผู้แสดงเจตนาขาย 

  (………………………………………………………….) 

 

หากผู้แสดงเจตนาขายซึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศทีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถินฐานอยู่ในประเทศทีไม่มีอนุสัญญาภาษี

ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถินฐานอยู่ในประเทศทีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถินฐานอยู่ในประเทศซึงเป็นคู่ สัญญา

ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนันมิได้มีข้อยกเว้นในเรืองการหักภาษี ณ ทีจ่ายทีจัดเก็บจากผลกําไรจาก

การขายหุ้นสามัญทเีกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุน

หลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ทีจ่ายโดยคิดคํานวณภาษีจากจํานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทังจํานวนทีผู้แสดง

เจตนาขายจะได้รับ 



  เอกสารแนบ 1-4 
 

หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนีซงึรับรองสําเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสือมอบอํานาจน ี

1) สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตน หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ

บคุคลทีได้ลงนามในเอกสาร  

2) สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอํานาจ  

3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายมอบอํานาจให้บคุคลอนืขาย โอน และส่งมอบหลกัทรัพย์ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีทีผู้แสดง

เจตนาขายขอให้บคุคลอนืรับเช็คแทน ทงันี หากเป็นการมอบอํานาจทงั 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

 

หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

 

  

 

 

 เขียนที …………………………………………………  

 วนัที  …………………………………………………… 

  

โดยหนงัสือฉบบันี ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อาย…ุ…….…ปี สญัชาติ…………..……… ที

อยู่ (ทตีิดต่อทางไปรษณีย์ได้)…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 

…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหสัไปรษณีย์ ……….…….…… 

เป็นผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน …………….…….....……… หุ้น  

ขอมอบอํานาจให้ ………………………………………………………………………………………… อาย ุ……….… ปี สญัชาติ ………..………… 

ทอียู่ (ทตีิดต่อทางไปรษณีย์ได้) ………..……………..……………..…………………………..………….……………….……..…………………….... 

…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหสัไปรษณีย์ ……….…….…… 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้ามีอํานาจในการ 

 ยืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) 

 รับเช็คชําระราคาค่าขายหลกัทรัพย์ (ในกรณีทีเลือกรับชําระราคาค่าขายหลกัทรัพย์เป็นเช็ค) ดงักล่าว 

โดยดําเนินการผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซอืหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอํานาจกระทํา

การใดๆ ทเีกยีวข้องกบัการนแีทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน 

กิจการใดทีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําการภายในขอบเขตอํานาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนงึว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ  

 

 

 

 ลงชอื ……………………………………………………….…..ผู้มอบอํานาจ  

      (…………………………………………………..……..) 

 

 

 ลงชอื ……………………………………………………….…..ผู้ รับมอบอํานาจ  

    (…………………………………………………..……..)  

 

 

 ลงชือ …………………………………………………………...พยาน  

       (…………………………………………………………..) 

 

 

 ลงชือ ……………………………………………………………พยาน  

        (…………………………………………………………..) 

 

อากรแสตมป์ 
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เอกสารแนบ 2 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และแบบฟอร์ม 

 

2-1 ขนัตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

2-2 แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

2-3 หนังสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
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ขนัตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

ของ บริษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

1. กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และ 

หลกัฐานการรับแบบตอบรับ และ แนบหลกัฐานการรับหลกัทรัพย์/ใบโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซงึรับรองสําเนาถกูต้อง ดงันี 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทียงัไม่หมดอายุ (กรณีทีใช้สําเนา

บตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านด้วย) 

พร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้อง  

2) บุคคลธรรมดาทไีม่ใช่สัญชาติไทย 

 สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ทียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชอืรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา

ถกูต้อง และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

3.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้ มีอํานาจลงนามทีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 

4) นิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังในต่างประเทศ 

4.1 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล และหนงัสือรับรองทีออกโดยเจ้าหน้าทีของนิติบคุคล หรือหน่วยงานของประเทศ

ทีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึงรับรองถึงชือนิติบุคคล ซงึผู้ มีอํานาจลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล ทีตงัสํานักงานใหญ่ และอํานาจ

หรือเงือนไขในการลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซือ พร้อมลงลายมือชือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

4.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้ มีอํานาจลงนามทีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชือ โดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรองโดยของสถานทูตไทย หรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั

สดุท้ายของระยะเวลารับซือ 

เอกสารเพิมเติมกรณีมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน 

1.  หนงัสือมอบอํานาจฉบบัจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

2.  สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. ยนืเอกสารทงัหมดที  

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 130 - 132 ชนั 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ หรือ NVDR ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 
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แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 วนัที …………………………….……….. เลขทแีบบคําขอยกเลิก…………………….……….……………….. 

เรียน  ผู้ทําคําเสนอซอื และบริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์”) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)…………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ทอียู่ (ทตีิดต่อทางไปรษณีย์ได้)……………………………………………………….....……………………………………….………………………………………...  

รหสัไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ……………..………………. โทรศพัท์มือถือ ……..………………………… ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

  หุ้นสามญั หรือ NVDR จํานวน ………...........……….................. หุ้น/หน่วย 

 

ทงันี ข้าพเจ้าได้ยืนหลกัฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากดั (มหาชน) เมือวนัท ี……….…....……...........  

เลขทแีบบตอบรับ …………..……………………… 

ข้าพเจ้าขอรับหลกัทรัพย์หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น 

 ใบหลกัทรัพย์ / ใบ NVDR โดยมารับด้วยตนเองทีบริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ภายในวันทําการถัดจากวนัทีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนา

ขายหลกัทรัพย)์ 

 Scripless / NVDR (พร้อมกนันีได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย์รายการละ 100 บาท) โดยโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัช ี

 ชอืบริษัทหลกัทรัพย์ผู้รับโอน…………………………………………… หมายเลขบริษัทหลกัทรัพย์ผู้รับโอน ……………………………………………..…... 

 ชอืบญัชีผู้รับโอน…………………………………………………….………….. หมายเลขบญัชีผู้รับโอน ……………………………………………………..… 

โดยบริษัทหลกัทรัพย์ทีระบุข้างต้นจะนําหลกัทรัพย์ทีรับโอนจากตัวแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ นําฝากเข้าบัญชีหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าทีเปิดไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว 

ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทําการถัดจากวันทีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรัพย์  

วิธีการขอรับหลกัทรัพย์คืนจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกันกบัการส่งมอบเมอืแสดงเจตนาเท่านนั 

ข้าพเจ้ายอมรับในเงือนไขการยกเลิกและการรับหลกัทรัพย์คืนข้างต้นทกุประการ 

 

ลงชือ………………………………………………… ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

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

การส่งมอบใบหลักทรัพย์ / ใบ NVDR 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหลกัทรัพย์ หรือ ใบ NVDR ตามรายละเอียดข้างต้น ให้แก่ผู้

แสดงเจตนาขาย ทแีสดงความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลกัทรัพย์ หรือ ใบ NVDR คืนเรียบร้อยแล้ว  

 

ลงชอื…………………………………………………ผู้ส่งมอบ ลงชือ…………………………………………………ผู้รับ/ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

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

หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จํากัด (มหาชน) 

วนัท ี…………………………….……….. เลขทแีบบคําขอยกเลิก…………………….……….……………….. 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์”) ได้รับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์

ไอออนเวคิส์ จํากดั (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท………………………..……………………………………  

 หุ้นสามญั หรือ NVDR  จํานวน ……….............…….................. หุ้น    

ทขีอยกเลิก พร้อมหลกัฐานการรับแบบตอบรับเลขท ี………………………………………………. ไว้เรียบร้อยแล้ว หลกัทรัพย์ทีทําการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 

  ใบหลกัทรัพย์ หรือใบ NVDR โดยมารับด้วยตนเองทีบริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรัพย)์ 

 Scripless หรือ NVDR (พร้อมกนันีได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย์รายการละ 100 บาท) โดยโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัชี ดงันี 

  ชือบริษัทหลกัทรัพย์ผู้รับโอน………………………………………………………… หมายเลขบริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับโอน ………………………………………….. 

  ชือบญัชีผู้รับโอน……………………………………………………………….………….. หมายเลขบญัชีผู้ รับโอน …………………………………………………... 

โดยบริษัทหลกัทรัพย์ทีระบุข้างต้นจะนําหลกัทรัพย์ทีรับโอนจากตวัแทนในการรับซือหลกัทรัพย์ นําฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าทเีปิดไว้กบับริษัทหลักทรัพย์ดงักล่าว ทงันี บริษัท

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จะโอนหลกัทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทําการถัดจากวันทีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ โดยบริษัท

หลกัทรัพย์ทีระบขุ้างต้นจะนําหลกัทรัพย์ทีรับโอนจากตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์ นําฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าทเีปิดไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว  ทงันี บริษัทหลกัทรัพย์ 

ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จะโอนหลกัทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวนัทําการถดัจากวนัทแีจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์

ลงชอื………………………………………. ผู้ รับ 

 

  





รายละเอียดเพมิเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย ์บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  -  ชนั ,  อาคารสินธร ทาวเวอร์  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  โทรศพัท์:    ต่อ , 8226 
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หนังสือมอบอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 

 
 

 เขียนที …………………………………………………  

 วนัท ี …………………………………………………… 

โดยหนังสือฉบบัน ี ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ปี สญัชาติ…………..……… ที

อยู่ (ทตีิดต่อทางไปรษณีย์ได้)…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 

…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหสัไปรษณีย์ ……….…….……

     

ขอมอบอํานาจให้ ………………………………………………………………………………………… อาย ุ……….… ปี สญัชาติ ………..………… 

ทอียู่ (ทตีิดต่อทางไปรษณีย์ได้) ………..……………..……………..…………………………..………….……………….……..…………………….... 

…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหสัไปรษณีย์ ……….…….…… 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปนี หุ้นสามญั หรือ NVDR ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ 

จํากดั (มหาชน) จํานวน ………...............……….................. หุ้น 

 

ทไีด้แสดงเจตนาขายให้แก่ นางสาว ปาลีรัฐ ปานบญุห้อม (“ผู้ทาํคาํเสนอซือ”) ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์  ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(“ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอํานาจการกระทําใดๆ ทีเกยีวข้องกบัการนีแทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน กิจการใดทีผู้ รับมอบอํานาจได้

กระทําการภายในขอบเขตอํานาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึงว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ  

 

 ลงชอื ……………………………………………………….…..ผู้มอบอาํนาจ  

         (…………………………………………………..……..) 

 

 

 ลงชอื …………………………………………………………...ผู้ รับมอบอํานาจ  

        (…………………………………………………………..) 

 

 

 ลงชอื …………………………………………………………...พยาน  

        (…………………………………………………………..) 

 

 

 ลงชอื ……………………………………………………………พยาน  

        (…………………………………………………………..) 

 

หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนีซงึรับรองสําเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสือมอบอํานาจนี 

1) สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตน หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตนของ

ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลทีได้ลงนามในเอกสาร  

2) สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตน ของผู้ รับมอบอํานาจ 

 

อากรแสตมป์ 

10 บาท 
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เอกสารแนบ 3 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ และแบบฟอร์มสําหรับ NVDR 

3-1   ขนัตอนการตอบรับคําเสนอซือสําหรับ NVDR 

3-2   แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์สําหรับ NVDR 

3-3   แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สําหรับ NVDR 

3-4   หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ สําหรับ NVDR 
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Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NVDR Holder of Thailand Iron Works 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 

“UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER”  

Account No. 026-000000014-6  

5. Kindly submit all documents to : 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, SindhornTower 1, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  

Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226 

“All NVDR holders must submit the the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period”  

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case: 

(1) Thai Individual   
A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of 
using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy 

(2) Foreign Individual 
A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy 

(3) Thai Juristic Person 
3.1 A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company 
seal (if any) 
3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to 
certify true copy of documents specified in 3.1 
3.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the 
revenue code 

(4) Foreign Juristic Person 
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body  
of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic 
person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year 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 specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true copy 
of document in 4.1 above  
4.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the 
revenue code  

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account detals for the Commercial Bank as following 1.BAY 2.SCB 3.BBL 4.KTB 

5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.LH or 10.CIMBT 
(6)  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 from the sale of the securities.   

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative 
1) Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be 
2) Certified true copy of ID Card of securities holder or authorized person as specified above.  

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Attachment 3-2 and 3-3 (if any) 
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Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thailand Iron Works Public Company Limited 

Date                                                                    Acceptance Form No     

To : The Offeror and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. (“Tender Offer Agent”) 

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)   

Address   

Telephone No.                                 Facsimile No.  Occupation      

TYPE OF SELLER  

 Thai Individual ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No.   

 Foreign Individual Foreign Identity / Passport No.   

 Thai Juristic Person Company Registration No.__________________ VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No  

 Foreign Juristic Person Company Registration No .__________________ VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No  

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ______________________________________ (________________________________________________) NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited at the 

offer price of Baht 181.00 (Baht One Hundred Eighty One) per share, subject to the brokerage fee of 0.15 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the 

net offer price to be Baht 180.709495 (Baht One Hundred Eighty Point Seven Zero Nine Four Nine Five) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. 

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document. 

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.  as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms 

and conditions stated in the Tender Offer document.  

 Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)   

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDRs (units) 

    

    

  Total NVDRs  

Payment Date:  

 A. I/We hereby declare my/our intention to receive payment on 14  August 2020. In this option, I/We acknowledge that I/we have forfeited the right to revoke my/our intention to sell the shares specified 

above. (I/We acknowledge that if I/we declare my/our intention between the date of 13 August 2020 to 7 September 2020, I/We shall receive the payment in 2 business days after the end of the Tender Offer 

period, which is 9 September 2020) 

 B. I/We hereby declare my/our intention to receive payment 2 business days after the end of the Tender Offer period, which is on 9 September 2020 (End of Tender Offer period is 7 September 2020). I 

/We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intension to sell the shares specified above during 9:00 a.m. to 04:00 p.m. on business days during the period from 3 August 2020 to 31 August 

2020 (20 business days from the commencement date of the tender period.) 

Payment Option : *** Not deliver cheque by mailing  

 I/We will collect a payment cheque in person  Collect a payment by an authorized representative 

  Transfer to the specified bank account BAY    SCB    BBL   KTB    KBANK    TMB    UOB     TBANK    LH       CIMBT 

Branch……………………Type of Account ..………… … …………, Account No. --- 

 (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form) 

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account “UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER” Account No. 026-

000000014-6, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender 

Offer document.  

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited free from any mortgage or encumbrance of 

whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that this form will be 

completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. 

I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase securities, with 
my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to purchase securities documents 
on my/our behalf (ves). 

In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify  

In case where the subscriber is a natural person       for the subscriber       other, please specify ………………………………………………………………………………………… 

In case where the subscriber is a juristic person        for the subscriber       other, please specify …………………………………………………………………………………………. 

* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have ultimate effective 

control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 

 

        Signed _____________________________ Offeree   

                                                           (                                            ) 

 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

Acceptance Form No.________________________  Date  

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited and the Transfer of Scripless 

NVDRs with the document to transfer ______________________________________ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) ___________________________________________ 

The Offeree will receive the money on:  14 August 2020   9 September 2020 By 

  Collect a payment cheque in person    Collect a payment by an authorized representative  

  Transfer to the specified bank account BAY    SCB    BBL   KTB    KBANK    TMB    UOB     TBANK    LH       CIMBT 

   Branch…………………Type of Account ..…………………, Account No. --- 

 

 Signed_____________________________Recipient   

    (                                            ) 

 



For more information please contact Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, 

Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226) 
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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 UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. (“The Tender Offer Agent”) 

 

 I/We ……………………………………………………………….…………….. Nationality ………………………………...…..…………. 

Tax Identification No. (if any) ………………….…………………….…… would like to declare the securities cost of  Public Company Limited 

which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows: 

 

 Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)  ……………………..…….. units   

 

Transfer Date NVDR certificate no./Transfer slip no. No. of NVDRs 
Cost per unit 

(Baht) 

    

    

    

    

    

Total   

 

 I/We hereby, attached …………………………………………………………………….…..................................….....................  

totally …..................................….................................., as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax 

calculation. 

 I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.  

 

 

Signed …………………………………………. 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. 
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POWER OF ATTORNEY 
 

 

 

 

 

 Written at …..............…………………………….. 

Date …............……………………………… 

 

By this Power of Attorney, I/we …………………………………………….………….………….……………….…….. Age ………………. years 

Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 

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

hold(s)   NVDR (ordinary shares) ………………………………. units of Thailand Iron Works Public Company Limited hereby appoint(s) 

Mr./Miss/Mrs .…………………………………….…………………………………….…....……………………………… Age ………………. years 

Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 

................................................................................................................................................................................................................. 

to act as my/our Proxy 

 to submit the acceptance form for Tender Offer to purchase securities of Thailand Iron Works Public Company Limited. 

 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in 

connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion. 

 

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

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

 

     Signed…………………………………….Grantor   

  ( …………………………………..) 

 

     Signed………………………………………Proxy 

  ( …………………………………..) 

 

     Signed…………………………………….Witness   

                ( …………………………………..) 

 

     Signed………………………………………Witness  

  ( …………………………………..) 

 

 

Remarks (please attach the following documents): 

 Certified true copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) 

of section 4, in Attachement 3-1, where applicable and certified true copy of ID Card of proxy. 

 Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Thailand Iron Works Public 

Company Limited and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and 

affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances. 

 

Duty 

Stamp 
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แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย์ 
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แผนทบีริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ชอื:  บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่: 130 - 132 ชนั 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

10330  

      โทรศัพท์:    0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226

 



เอกสารแนบ 6 

 

 

เอกสารแนบ 6 

หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนทีผู้ทาํคาํเสนอซือใช้ในการเสนอซือหลกัทรัพย์ 

 




