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Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thanulux Public Company Limited

To The Offeror and the Tender Offer Agent Acceptance Form No ... .

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

Contact Address ..........................................................

Sub District District ........ Province .. 

Country Postal Code ............. Facsimile ......... .....

Please specify type of seller of NVDR securities of Thanulux Public Company Limited

Thai Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No. ......

Foreign Individual Alien Card / Passport ID No. ..........

Thai Juristic Person Company Registration No. ...............

Foreign Juristic Person Incorporate Document No. .......................

I/We hereby accept to tender and sell NVDR of ....... shares ................

of Thanulux Public Company Limited at the net price of Baht 21.0435575 (Twenty One Point Zero Four Three Five Five Seven Five Baht) per share 

being the Offer Price of Baht 21.10 (Twenty One Baht Ten Satang) per share less brokerage fee % of the offer price and VAT 7% of the brokerage

fee subject to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be 

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

I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well 

as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.

Transfer Scripless NVDR 

TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date No. of NVDR 

NVDR ordinary shares

Total NVDR ordinary shares

I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer

Payment Condition

Automatic transfer payment to my/our account at: please select one   BBL   KTB   BAY   KBANK   CIMBT   TTB   SCB   UOB

. .. ..

(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the first page of the savings account book or a 

copy of the current account statement, showing details of bank account with this form.)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of Bualuang Securities Public 

Company Limited -000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated 

in the details of the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thanulux Public Company Limited free 

from any pledge or encumb s 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.

Tender Offeree

Signed Attorney

Date

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Thanulux 

Public Company Limited .NVDR from 

(Mr./Mrs./Mi

by: request for payment as conditions specified in the Tender Offer

BBL   KTB   BAY   KBANK   CIMBT   TTB   SCB   UOB

                    ..... Tender Offer Agent

For more information please contact; Mrs. Thanamas Pungpo, Ms. Malee Viriyahiranpaiboon, Ms. Benjawan Phasuk, Ms. Jarupa Sae-Jang, Ms.  Suwalee Silaon, 

Ms.  Manisa Varakdee, Ms. Piyaporn Kwannoi, and Ms. Kittima Laimor / Operation Department / Bualuang Securities Public Company Limited

23rd Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500.

Tel: 0-2618-1141-43, 1146-1147, or 0-2618-1122, 1133 and 1129, Facsimile: 0-2618-1120
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ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

บริษัท สหพฒันำอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซ้ือ ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย์
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ส่วนท่ี 1 หนำ้ 1 

ค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

(ขอ้เสนอท่ีระบุไวใ้นค ำเสนอซ้ือน้ีเป็นรำคำเสนอซ้ือและระยะเวลำรับซ้ือสุดทำ้ยท่ีจะไม่แกไ้ขอีก 
เวน้แต่เขำ้เง่ือนไขท่ีแจง้ตำมขอ้ 8) 

 

เรียน ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน)  (“SPI” หรือ “ผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ”) มีควำมประสงค์ขอ
เสนอซ้ือหุ้นท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) (“TNL” หรือ “กิจกำร”) จ ำนวนทั้งส้ิน 39,903,080 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 33.25 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (ไม่นบัรวมหุ้นใน
ส่วนท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือถืออยู)่ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี (“ค ำเสนอซ้ือ”)  

 

ส่วนที ่1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

1. วันที่ย่ืนค ำเสนอซ้ือ 

วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2565 

2. ช่ือผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ 

บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

3. ช่ือผู้จัดเตรียมค ำเสนอซ้ือ 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซ้ือ”) 

4. วัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซ้ือ 

 ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ คร้ังท่ี 1 (ชุดท่ี 29) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2565 ไดมี้มติ
อนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 50,176,100 หุ้น (ห้ำสิบลำ้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหุ้น) ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร จำกผูถื้อ
หุ้นบำงรำยของกิจกำร (รวมเรียกว่ำ “ธุรกรรม”) โดยมีรำยละเอียดตำมสำรสนเทศกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดเ้ปิดเผยต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 นั้น 

 ทั้งน้ี ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวของกิจกำร ไดเ้สร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ซ่ึงยงัผลให้ผูท้  ำ
ค  ำเสนอซ้ือเขำ้ถือหุ้นของกิจกำรรวมทั้งส้ิน 80,096,920 หุ้น (แปดสิบลำ้นเกำ้หม่ืนหกพนัเกำ้ร้อยยี่สิบหุ้น) โดยคิด
เป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 66.75 จำกเดิมท่ีร้อยละ 24.93 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ดงันั้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจึงมีหน้ำท่ีจะตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจกำร 
(Mandatory Tender Offer) ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ . 12/2554 
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ส่วนท่ี 1 หนำ้ 2 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรเขำ้ถือครองหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (รวมท่ี
ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 อน่ึง วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ลงทุนคร้ังน้ี เป็นไปเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญัในกิจกำรท่ีมีสถำนะทำง
กำรเงินท่ีมัน่คง มีสินทรัพยท่ี์ดีและมีศกัยภำพในกำรท่ีจะน ำไปพฒันำต่อยอดได ้ท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดถื้อหุ้นอยูแ่ต่เดิม
แลว้ โดยผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะสนบัสนุนให้กิจกำรมีกำรด ำเนินกำรศึกษำถึงรำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือแสวงหำโอกำสใน
กำรปรับปรุงและพฒันำแผนธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปและเคร่ืองหนงัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัในปัจจุบนั
ของกิจกำรเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงย ัง่ยืน และสำมำรถกลบัมำสร้ำง
ผลก ำไรให้แก่กิจกำรไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

นอกจำกน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำร ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจร่วมกนักบักิจกำรในกำรศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ
แสวงหำโอกำส ในกำรขยำยกำรลงทุนหรือก ำลงัผลิตของธุรกิจหลกัในปัจจุบนั และ/หรือ ธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจในปัจจุบนัของกิจกำร และอำจพิจำรณำและสนบัสนุนกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีมีศกัยภำพ ท่ีสำมำรถ
สร้ำงผลตอบแทนท่ีน่ำพึงพอใจ และสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กับกิจกำรในระยะยำวได้ รวมทั้งอำจพิจำรณำ
แสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมสนใจและศกัยภำพในกำรลงทุน ท่ีกิจกำรพิจำรณำแลว้ว่ำมีควำมเช่ียวชำญและ
ศกัยภำพทำงธุรกิจท่ีจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งและผลกัดนักำรเติบโตเพ่ิมเติมให้แก่กิจกำรไดใ้นอนำคต 

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นท่ีเสนอซ้ือ 

 ณ วนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ กิจกำรมีหลกัทรัพยเ์พียงประเภทเดียว คือ หุ้นสำมญั โดยกิจกำรมีหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระ
แลว้ทั้งหมด 120,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยยี่สิบลำ้นหุ้น) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (หน่ึงบำท) และหุ้นสำมญัของ
กิจกำร 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) มีสิทธิออกเสียงเท่ำกบั 1 เสียง 

ทั้งน้ี จำกธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำร จ ำนวน 50,176,100 หุ้น (ห้ำสิบลำ้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัหน่ึง
ร้อยหุ้น) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร 
ซ่ึงได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 4 ข้ำงต้น เม่ือรวมกับหุ้นสำมญัของ
กิจกำรท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดถื้อครองไวแ้ต่เดิมจ ำนวน 29,920,820 หุ้น (ยี่สิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนสองหม่ืนแปดร้อยยี่สิบ
หุ้น) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24.93 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร 
นั้น ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจึงถือหุ้นสำมญัในกิจกำรรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 80,096,920 หุ้น (แปดสิบลำ้น
เกำ้หม่ืนหกพนัเกำ้ร้อยย่ีสิบหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.75 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ดงันั้น จ ำนวนหุ้นสูงสุดท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือจำกผูถื้อหุ้นรำยอื่น
ของกิจกำรจะมีจ ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 39,903,080 หุ้น (สำมสิบเก้ำล้ำนเก้ำแสนสำมพนัแปดสิบหุ้น) หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 33.25 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร  
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6. รำคำเสนอซ้ือ 

 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะรับซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำรในรำคำหุ้นละ 21.10 บำท (ยี่สิบเอด็บำทสิบสตำงค)์ (“รำคำเสนอซ้ือ”) 
ซ่ึงเป็นรำคำเดียวกนักบัท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ไดม้ำซ่ึงหุ้นสำมญัของกิจกำรจำกผูข้ำยตำมธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นท่ีซ้ือขำยเม่ือ
วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 โดยผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะช ำระรำคำเสนอซ้ือเป็นเงินสด  

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีตอบรับค ำเสนอซ้ือ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวใน
อตัรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซ้ือ และภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอตัรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น
ดงักล่ำว ดงันั้น รำคำสุทธิท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดรั้บเท่ำกบัหุ้นละ 21.0435575 บำท (ยี่สิบเอ็ดจุดศูนยส่ี์สำมห้ำห้ำ
เจ็ดห้ำบำท) ซ่ึงรำคำเสนอซ้ือดงักล่ำว 

( ✓ ) เป็นรำคำเสนอซ้ือสุดทำ้ยท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แต่เขำ้เง่ือนไขท่ีแจง้ไวต้ำมขอ้ 8) 

(       ) ไม่ใช่รำคำเสนอซ้ือสุดทำ้ย ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซ้ือได ้

โดยในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีจะตอ้งช ำระให้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั 
(มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์”) จะน ำรำคำเสนอซ้ือสุทธิคูณดว้ยจ ำนวนหุ้นท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยแต่ละ
รำยเสนอขำย และน ำผลลพัธ์ท่ีไดม้ำปัดเศษให้เป็นจ ำนวนท่ีมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยในกรณีท่ีทศนิยมต ำแหน่งท่ี 3 
มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 จะปัดขึ้น แต่ถำ้นอ้ยกว่ำ 5 จะปัดทิ้ง 

ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร เวน้แต่จะเขำ้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้ภำยใตข้อ้ตกลงตำมอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีใช้
บงัคบัในแต่ละกรณี ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำย เป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยซ่ึงมิไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย และมิไดมี้ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศท่ีอยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งอนุสัญญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐำนอยูใ่น
ประเทศซ่ึงเป็นคู่สัญญำตำมอนุสัญญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่มิไดมี้ขอ้ยกเวน้เร่ืองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำ
ร้อยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพย ์กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซ้ือและตน้ทุนของหลกัทรัพย ์โดย
ท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยจะต้องแจ้งต้นทุนของหลกัทรัพยแ์ก่ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์ำมเอกสำรแนบ 2 (4) 
ส ำหรับหุ้นสำมัญ และตำมเอกสำรแนบ 4 (4) ส ำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
(“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอำร์”) 

ทั้งน้ี หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมิไดแ้จง้ตน้ทุนของหลกัทรัพยด์งักล่ำวมำพร้อมแบบแจง้ตน้ทุนหลกัทรัพยท่ี์น ำมำเสนอ
ขำย ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย โดยค ำนวณภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย จำกรำคำเสนอซ้ือคูณ
ดว้ยจ ำนวนหลกัทรัพยข์องกิจกำรหรือ NVDR ท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทั้งหมด 

หมำยเหตุ: ผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอัตรำร้อยละ  3.00 ของ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์

7. ระยะเวลำรับซ้ือหลักทรัพย์ 

ผูท้  ำค ำเสนอซ้ือจะรับซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นเวลำทั้งส้ิน 25 วนัท ำกำร ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ถึงวนัท่ี 4 กรกฎำคม 
2565 ทุกวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซ่ึงระยะเวลำดงักล่ำวเป็น 

( ✓ ) ระยะเวลำรับซ้ือสุดทำ้ยท่ีจะไม่ขยำยระยะเวลำรับซ้ืออีก (Final Period) (เวน้แต่เขำ้เง่ือนไขท่ีแจง้ตำมขอ้ 8) 
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(       ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซ้ือสุดทำ้ย ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจขยำยระยะเวลำรับซ้ือได ้

ทั้งน้ี หำกมีกำรประกำศวนัหยดุรำชกำรเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลำรับซ้ือดงักล่ำว ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะขยำยระยะเวลำรับ
ซ้ือ เพ่ือให้ระยะเวลำรับซ้ือหลกัทรัพยค์รบ 25 วนัท ำกำร 

8. เง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซ้ือ 

(      ) ไม่มีเง่ือนไข 

( ✓) มีเง่ือนไขในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซ้ือดงัน้ี 

( ✓) ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจลดรำคำเสนอซ้ือหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซ้ือ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่อ
ฐำนะหรือทรัพยสิ์นของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซ้ือ 

( ✓) ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซ้ือเพ่ือแข่งขนักบับุคคลอ่ืนนั้น 
หำกมีบุคคลอ่ืนย่ืนค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซ้ือ 

9. เง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ 

 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจยกเลิกค ำเสนอซ้ือไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใด  ๆ  เกิดขึ้ นภำยหลังจำกผู ้ท  ำค  ำเสนอซ้ือย่ืนค ำเสนอซ้ือต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลำรับซ้ือ 
อนัเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร  โดยท่ี
เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือหรือกำรกระท ำท่ีผูท้  ำค  ำเสนอ
ซ้ือตอ้งรับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ภำยหลังจำกผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือย่ืนค ำเสนอซ้ือต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และยงัไม่พน้
ระยะเวลำรับซ้ือ อนัเป็นผลให้มูลค่ำหุ้นสำมญัของกิจกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือ 

9.3 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ท่ีน่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซ้ือตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี  
ทจ. 14/2554 เร่ือง กำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรในประกำรท่ีน่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องกิจกำร (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

10. ระยะเวลำรับซ้ือท่ีผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

 ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพยไ์ด ้ณ ท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย์
ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565  ถึงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2565  ทุกวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตั้งแต่
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทั้งส้ิน 20 วนัท ำกำร โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยหลกัทรัพยต์ำมเอกสำรแนบ 3 (1) 

11. กำรจัดสรรกำรรับซ้ือกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีเสนอซ้ือ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 12/2554) 
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- ไม่บงัคบัใชก้บักรณีน้ี เน่ืองจำกผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจกำร - 

12. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญท่ีเหลือทั้งหมดของกิจกำรตำมค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ี จ ำนวน 
39,903,080 หุ้น ท่ีรำคำเสนอซ้ือ 21.10 บำทต่อหุ้น เงินทุนท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะตอ้งใชส้ ำหรับกำรเสนอซ้ือหุ้นสำมญั
ท่ีเหลือทั้งหมดของกิจกำร จะมีจ ำนวนเงินเท่ำกบั 841,954,988 บำท (แปดร้อยส่ีสิบเอด็ลำ้นเกำ้แสนห้ำหม่ืนส่ีพนัเกำ้
ร้อยแปดสิบแปดบำท) โดยแหล่งเงินทุนของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือท่ีจะใช้ในกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์คร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย 

(1) วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1,100,000,000 บำท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยลำ้นบำท) โดย 
ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้อกจดหมำยยืนยนักำรให้กำรสนบัสนุนดำ้น
กำรเงินแก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือในกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี ภำยในวงเงิน 1,100,000,000 บำท (หน่ึงพนั
หน่ึงร้อยลำ้นบำท) เพ่ือใชใ้นกำรช ำระมูลค่ำของกำรเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ำมค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ีโดยมีระยะเวลำ
ครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 จนกระทัง่ส้ินสุดวนัท่ีท ำค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ี โปรดพิจำรณำรำยละเอียด
ของหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรท ำค ำเสนอซ้ือเพ่ิมเติม (ตำมเอกสำรแนบ 1) 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซ้ือ ไดพิ้จำรณำรำยละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
และสถำนะทำงกำรเงินของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ และมีควำมเห็นว่ำผูท้  ำ
ค  ำเสนอซ้ือมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซ้ือในคร้ังน้ี 

13. ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์ 

ช่ือ บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ ชั้น 23 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ผู้ติดต่อ 1. คุณฐำนมำศ พ่ึงโพธ์ิ  
2. คุณมำลี วิริยะหิรัญไพบูลย ์ 
3. คุณเบญจวรรณ ผำสุข 
4. คุณจำรุภำ แซ่จงั 
5. คุณสุวำลี ศิลำอ่อน  
6. คุณมำนิสำ วำรักดี 
7. คุณปิยพร แควน้นอ้ย  
8. คุณกิตติมำ ลำยหมอ้ 

โทรศัพท์  0-2618-1141-43, 1146-1147 หรือ 0-2618-1122, 1133 และ 1129 

โทรสำร 0-2618-1120 
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14. วันช ำระรำคำ 

ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะช ำระรำคำค่ำหุ้นของกิจกำรให้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยภำยในวนัท ำกำรท่ี 2 ถัดจำกวนัส้ินสุด
ระยะเวลำรับซ้ือหลกัทรัพย ์(ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2565) โดยท่ีแบบตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดง
เจตนำขำยน ำมำยื่นตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และกำรด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพยข์องผูแ้สดงเจตนำขำย
ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือเสร็จส้ินและมีผลสมบูรณ์แลว้ หรือในกรณีท่ีมีกำรขยำยระยะเวลำรับซ้ือ ผูแ้สดงเจตนำขำยจะ
ไดรั้บกำรช ำระเงินค่ำหลกัทรัพยข์องกิจกำรในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำรับซ้ือหลกัทรัพยท่ี์อำจจะ
ขยำยออกไป 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท าค าเสนอซ้ือ 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือบริษัท บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  

ท่ีอยู่ 530 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107537001340 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2293-0030-9 

หมายเลขโทรสาร 0-2293-0040 

เว็บไซต์ http://www.spi.co.th 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม บริกำร 

หมวดธุรกิจ พำณิชย ์

ประเภทธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจสินคำ้อุปโภค 2) ธุรกิจกำร
ลงทุนในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม และ 3) ธุรกิจกำรพฒันำสวนอุตสำหกรรม
และลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ 

 

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอ่ืน ๆ 

1.2.1    ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 SPI เ ป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์  ซ่ึ งจดทะเบียนจัดตั้ งบ ริษัท เ ม่ือวัน ท่ี  5 เมษำยน 2515 ในนำมบริษัท  
สหพฒันำอินเวสเมนต์ จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 6 ลำ้นบำท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 582,923,188 บำท และทุนท่ี
ออกและเรียกช ำระแลว้ 571,890,666 บำท (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประกอบธุรกิจกำร
ลงทุนในหุ้นบริษทัต่ำง ๆ และกำรพฒันำสวนอุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์ โดย SPI ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยใ์นปี 2520 ภำยใตช่ื้อย่อในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยว่์ำ “SPI” ต่อมำในปี 2527 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สห
พฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั โดยไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2537 

ธุรกิจของ SPI ประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจสินคำ้อุปโภค 2. ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจ
อำหำรและเคร่ืองด่ืม และ 3. ธุรกิจกำรพฒันำสวนอุตสำหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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1) ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจสินคำ้อุปโภค  
SPI ลงทุนในหุ้นของบริษทัต่ำง ๆ ภำยใตก้ลุ่มธุรกิจสินคำ้อุปโภค ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีหลำกหลำย ไม่ว่ำ
จะในส่วนของส่ิงทอและแฟชัน่ ของใชใ้นบำ้น เคร่ืองส ำอำงและควำมงำม และสินคำ้อุปโภคอื่น ๆ ซ่ึง SPI มอง
ว่ำเป็นธุรกิจพ้ืนฐำนท่ีส ำคญักบัชีวิตประจ ำวนัของทุกคน โดยธุรกิจท่ีลงทุนจะรวมตั้งแต่ส่วนของกำรผลิตซ่ึง
เป็นตน้น ้ำของธุรกิจไปจนถึงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ให้แก่ผูบ้ริโภค 
 

2) ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม  
SPI ลงทุนในหุ้นบริษทัต่ำง ๆ ภำยใตก้ลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยปัจจุบนัมีกำรลงทุนหลกัอยู่ในธุรกิจ
ผลิตบะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป และธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยขนมปังและเบเกอร่ี ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผูบ้ริโภคมำชำ้นำน ทั้งยงัไดข้ยำยกำรลงทุน และ/หรือ ร่วมทุนในธุรกิจอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมอื่น ๆ เพ่ิมเติม เพื่อเป็นกำรกระจำยกำรลงทุน เช่น ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม และ ธุรกิจจดั
จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เป็นตน้ 
 

3) ธุรกิจกำรพฒันำสวนอุตสำหกรรมและกำรลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ  
SPI ไดด้ ำเนินธุรกิจพฒันำท่ีดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม รองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิตของธุรกิจในกลุ่มสหพฒัน์ 
และเป็นกำรสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรสนบัสนุนกำรขยำยตวัทำงดำ้นอุตสำหกรรมให้กระจำยออกไป
ยงัส่วนภูมิภำค โดยปัจจุบนัเปิดด ำเนินกำรสวนอุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์ ทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1) อ ำเภอศรีรำชำ 
จงัหวดัชลบุรี 2) อ ำเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปรำจีนบุรี 3) อ ำเภอเมืองล ำพูน จงัหวดัล ำพูน และ 4) อ ำเภอแม่สอด 
จงัหวดัตำก โดยครอบคลุมกำรให้เช่ำท่ีดินและอำคำร พร้อมกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรจ ำหน่ำยท่ีดินให้กับลูกค้ำท่ีสนใจเข้ำมำลงทุนในสวนอุตสำหกรรม
เครือสหพฒัน์ นอกจำกน้ี ยงัมีธุรกิจลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ อำทิ ธุรกิจ พฒันำอสังหำริมทรัพยอ์ื่น เช่น J-Park 
Sriracha Nihon Mura ซ่ึงเป็นโครงกำร Community Mall ตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่ น ตั้ งอยู่ท่ีต  ำบลสุรศักด์ิ อ ำเภอ 
ศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี และธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรลงทุนในธุรกิจสินคำ้อุปโภค และธุรกิจ
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

1.2.2    ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีทุนจดทะเบียน 582,923,188 บำท (ห้ำร้อยแปดสิบสองลำ้นเกำ้แสนสอง
หม่ืนสำมพนัหน่ึงร้อยแปดสิบแปดบำท) ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 582,923,188 หุน้ (ห้ำร้อยแปดสิบสองลำ้น
เกำ้แสนสองหม่ืนสำมพนัหน่ึงร้อยแปดสิบแปดหุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท (หน่ึงบำท) และมีทุนออกและ
ช ำระแลว้ 571,890,666 บำท (ห้ำร้อยเจ็ดสิบเอด็ลำ้นแปดแสนเกำ้หม่ืนหกร้อยหกสิบหกบำท) ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั
จ ำนวน 571,890,666 หุ้น (ห้ำร้อยเจ็ดสิบเอด็ลำ้นแปดแสนเกำ้หม่ืนหกร้อยหกสิบหกหุ้น) 

1.2.3    รายช่ือผู้ถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซ้ือ 

1.2.3.1 รำยช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ล่ำสุด ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั 96,094,066 16.80 16.80 

2. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 57,001,656 9.97 9.97 

3. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 49,433,806 8.64 8.64 

4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 24,234,953 4.24 4.24 

5. บริษทั ยนีูเซ็นทรัล จ ำกดั 21,218,182 3.71 3.71 

6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT 
ACCOUNT 

20,220,550 3.54 3.54 

7. นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 20,060,122 3.51 3.51 

8. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 19,368,582 3.39 3.39 

9. บริษทั ยนีูเวล็ธ์ จ ำกดั 14,380,310 2.51 2.51 

10. บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 10,789,069 1.89 1.89 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 332,801,296 58.20 58.20 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 239,089,370 41.80 41.80 

รวม 571,890,666 100.00 100.00 

 

1.2.3.2 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ) ท่ีมีช่ือปรำกฎตำม
ทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สำยพิณวฒันำ จ ำกดั 890,000 12.71 12.71 

2. นำย ณรงค ์โชควฒันำ 861,226 12.30 12.30 

3. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ 485,000 6.93 6.93 

4. บริษทั ศิรำธำน จ ำกดั 400,000 5.71 5.71 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

5. นำง กิตยำกรณ์ ชยัถำวรเสถียร 400,000 5.71 5.71 

6. นำย บุญชยั โชควฒันำ 295,000 4.21 4.21 

7. นำง ชยัลดำ ตนัติเวชกุล 295,000 4.21 4.21 

8. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 295,000 4.21 4.21 

9. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 223,774 3.20 3.20 

10. นำย พีรนำถ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

11. นำย เวทิต โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

12. นำย พิศณุ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

13. นำงสำว ทิวำลกัษณ์ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

14. นำย พิภพ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

15. นำงสำว วรวรรณ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

16. นำงสำว วรวงศ ์โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

17. นำย พิเศษ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

18. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ ์ 200,000 2.86 2.86 

19. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

20. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 200,000 2.86 2.86 

21. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 200,000 2.86 2.86 

22. นำง ประวรำ เอครพำนิช 200,000 2.86 2.86 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 22 รายแรก 6,745,000 96.36 96.37 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 255,000 3.64 3.63 

รวม 7,000,000 100.00 100.00 
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1.2.3.3 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั สำยพิณวฒันำ จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย ณรงค ์โชควฒันำ 200,000 14.29 14.29 

2. บริษทั สหสิน จ ำกดั 100,000 7.14 7.14 

3. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ 100,000 7.14 7.14 

4. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 100,000 7.14 7.14 

5. นำง ชยัลดำ ตนัติเวชกุล 70,000 5.00 5.00 

6. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 70,000 5.00 5.00 

7. นำย บุญชยั โชควฒันำ 60,000 4.29 4.29 

8. นำย บุณยเ์อก โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

9. นำย พีรนำถ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

10. นำย เวทิต โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

11. นำย พิศณุ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

12. นำงสำว ทิวำลกัษณ์ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

13. นำย บุญปกรณ์ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

14. นำย พิเศษ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

15. นำงสำว วรวรรณ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

16. นำย พิภพ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

17. นำงสำว วรวงศ ์โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

18. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

19. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

20. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ ์ 40,000 2.86 2.86 

21. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

22. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 40,000 2.86 2.86 

23. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 40,000 2.86 2.86 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

24. นำง ประวรำ เอครพำนิช 40,000 2.86 2.86 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 24 รายแรก 1,380,000 98.57 98.57 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 20,000 1.43 1.43 

รวม 1,400,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.4 รำยช่ือผูถื้อหุน้ของ บริษทั ศิรำธำน จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย ปณิธำน  ปวโรฬำรวิทยำ 287,924 43.76 43.76 

2. นำง ประวรำ เอครพำนิช 287,923 43.76 43.76 

3. นำย ปรำโมทย ์ ปวโรฬำรวิทยำ 51,380 7.81 7.81 

4. นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ 30,773 4.67 4.67 

รวม 658,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.5 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยนีูเซ็นทรัล จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 27 เมษำยน 2565 

 ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,191,000 99.25 99.25 

2. นำง พนิดำ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

3. นำย อรรถพล พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 
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 ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

4. นำย ชลวิทย ์พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

5. นำงสำว ญำณิดำ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

6. นำย จกัรภูมิ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

7. นำง อรพินท ์พูนศกัด์ิอดุมสิน 1,000 0.08 0.08 

8. นำง อรทยั ทองมีอำคม 1,000 0.08 0.08 

9. นำงสำว ภำวิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

10. นำงสำว รติพร พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,000 0.08 0.08 

รวม 1,200,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.6 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 18 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สินภรำดร จ ำกดั 43,150 47.94 47.94 

2. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 17,644 19.60 19.60 

3. บริษทั วตัสดรมยั จ ำกดั 11,250 12.50 12.50 

4. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 8,100 9.00 9.00 

5. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 3,006 3.34 3.34 

6. บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั 3,000 3.33 3.33 

7. บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ำกดั 1,800 2.00 2.00 

8. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 1,000 1.11 1.11 

9. บริษทั บี เอส ที อำร์ ส่ีศูนยแ์ปด จ ำกดั 750 0.83 0.83 

10. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ 150 0.17 0.17 

11. บริษทั บีเอสซี โซอิน จ ำกดั 150 0.17 0.17 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

รวม 90,000 100.00 100.00 

1.2.3.7 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั สินภรำดร จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 29 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั บีเอสซี โซ อิน จ ำกดั 540,000 90.00 90.00 

2. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 30,000 5.00 5.00 

3. นำย วิชยั กุลสมภพ 30,000 5.00 5.00 

รวม 600,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.8 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั บีเอสซี โซอิน จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด 
ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ ์ 1,000,000 10.00 10.00 

2. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 1,000,000 10.00 10.00 

3. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 1,000,000 10.00 10.00 

4. บริษทั บี เอส ที อำร์ ส่ีศูนยแ์ปด จ ำกดั 850,000 8.50 8.50 

5. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 800,000 8.00 8.00 

6. นำย พีรนำถ โชควฒันำ 500,000 5.00 5.00 

7. นำย พิภพ โชควฒันำ 500,000 5.00 5.00 

8. นำย วิชยั กุลสมภพ 500,000 5.00 5.00 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

9. นำย ปณิธำน ปวโรฬำรวิทยำ 500,000 5.00 5.00 

10. นำย ชยัลดล โชควฒันำ 500,000 5.00 5.00 

11. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 500,000 5.00 5.00 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก 7,650,000 76.50 76.50 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 2,350,000 23.50 23.50 

รวม 10,000,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.9 รำยช่ือผูถื้อหุน้ของ บริษทั บี เอส ที อำร์ ส่ีศูนยแ์ปด จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 22 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 875,000 42.68 42.68 

2. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 875,000 42.68 42.68 

3. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 100,000 4.88 4.88 

4. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 100,000 4.88 4.88 

5. นำง ธีรดำ โชควฒันำ 100,000 4.88 4.88 

รวม 2,050,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.10 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั วตัสดรมยั จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 22 เมษำยน 2565 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 

 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 10 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 31,996 79.98 79.98 

2. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 2,000 5.00 5.00 

3. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ ์ 2,000 5.00 5.00 

4. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 2,000 5.00 5.00 

5. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 2,000 5.00 5.00 

6. นำย ส ำเริง มนูญผล 2 0.01 0.01 

7. นำง พชัรี สังขรั์งสรรค ์ 2 0.01 0.01 

รวม 40,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.11 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 14,400,000 40.00 40.00 

2. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 7,200,000 20.00 20.00 

3. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 7,164,000 19.90 19.90 

4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 3,204,000 8.90 8.90 

5. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 1,584,000 4.40 4.40 

6. บริษทั ไทยวำโก ้จ ำกดั (มหำชน) 1,584,000 4.40 4.40 

7. บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 864,000 2.40 2.40 

รวม 36,000,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.12 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอร่ี จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 30 มีนำคม 2565 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 

 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 11 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 6,000,000 25.00 25.00 

2. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 4,694,400 19.56 19.56 

3. บริษทั วิทยำสิทธ์ิ จ ำกดั 3,469,200 14.46 14.46 

4. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 2,360,000 9.83 9.83 

5. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ 1,943,400 8.10 8.10 

6. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 1,200,000 5.00 5.00 

7. บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั 720,000 3.00 3.00 

8. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 440,000 1.83 1.83 

9. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 314,000 1.31 1.31 

10. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 280,000 1.17 1.17 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 21,421,000 89.25 89.25 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 2,579,000 10.75 10.75 

รวม 24,000,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.13 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั วิทยำสิทธ์ิ จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 27 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 40,000 20.00 20.00 

2. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ 30,000 15.00 15.00 

3. นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ 30,000 15.00 15.00 

4. นำง ทิพำภรณ์ โชควฒันำ 20,000 10.00 10.00 

5. นำง กิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 15,000 7.50 7.50 

6. นำงสำว ธนินธร โชควฒันำ 10,000 5.00 5.00 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

7. นำง สมจิตต ์เอี่ยมกิจสัมฤทธ์ิ 10,000 5.00 5.00 

8. นำง ธีรดำ อ ำพนัวงษ ์ 10,000 5.00 5.00 

9. นำย ฐิติภูมิ โชควฒันำ 10,000 5.00 5.00 

10. นำง อมรำ ตระกำรกุลพนัธ์ 5,000 2.50 2.50 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 180,000 90.00 90.00 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 20,000 10.00 10.00 

รวม 200,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.14 รำยช่ือผูถื้อหุน้ของ บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 8 ตุลำคม 2564 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 112,582 28.15 28.15 

2. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 57,466 14.37 14.37 

3. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 36,468 9.12 9.12 

4. บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั 25,688 6.42 6.42 

5. บริษทั บีเอสซี โซ อิน จ ำกดั 12,700 3.18 3.18 

6. นำงสำว สุรำงค ์เกรียงปรำรถนำ 8,824 2.21 2.21 

7. นำง สุรีย ์โอโนะ 8,624 2.16 2.16 

8. นำย พงษพ์รรธน์ ธนสำรศิลป์ 8,350 2.09 2.09 

9. นำย เสริมวงศ ์ธนสำรศิลป์ 8,300 2.08 2.08 

10. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 8,072 2.02 2.02 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 287,074 71.77 71.77 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 112,926 28.23 28.23 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 

 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 13 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

รวม 400,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.15 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยนีูเวล็ธ์ จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั 1,769,300 99.96 99.96 

2. นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.02 0.02 

3. นำง อรพินท ์พูนศกัด์ิอดุมสิน 100 0.005 0.005 

4. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.005 0.005 

5. นำงสำว ภำวิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.005 0.005 

6. นำงสำว รติพร พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.005 0.005 

รวม 1,770,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.16 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ล่ำสุด ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2565 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยนีูเซ็นทรัล จ ำกดั 268,181 44.70 44.70 

2. บริษทั ยนิูแชมป์ จ ำกดั 254,612 42.44 42.44 

3. บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั 9,277 1.55 1.55 

4. นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 8,271 1.38 1.38 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

5. บริษทั ยนีูเวล็ธ์ จ ำกดั 7,754 1.29 1.29 

6. นำย ชวลิต ล่ิมอติบูลย ์ 3,360 0.56 0.56 

7. บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ำกดั 3,110 0.52 0.52 

8. นำง อรทยั ทองมีอำคม 2,920 0.49 0.49 

9. นำงสำว ภำวิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,749 0.46 0.46 

10. นำงสำว รติพร พูนศกัด์ิอุดมสิน 2,664 0.44 0.44 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 562,898 93.82 93.82 

ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 37,102 6.18 6.18 

รวม 600,000 100.00 100.00 

 

1.2.3.17 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยนิูแชมป์ จ ำกดั ท่ีมีช่ือปรำกฎตำมทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กับสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

1. บริษทั ยนีูเซ็นทรัล จ ำกดั 299,300 99.77 99.77 

2. นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 300 0.10 0.10 

3. นำง อรพินท ์พูนศกัด์ิอดุมสิน 100 0.03 0.03 

4. นำง อรทยั ทองมีอำคม 100 0.03 0.03 

5. นำงสำว ภำวิณี พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

6. นำง พนิดำ พูนศกัด์ิอุดมสิน 100 0.03 0.03 

รวม 300,000 100.00 100.00 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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1.2.4 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทัของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2565  มีดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำย สมคิด จำตุศรีพทิกัษ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ 

2. นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริหำร / รองประธำนกรรมกำรบริษทั 

3. นำย ส ำเริง มนูญผล รองประธำนกรรมกำรบริษทั 

4. นำย วิชยั กุลสมภพ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / กรรมกำร 

5. นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์ กรรมกำร 

6. นำย พิภพ โชควฒันำ กรรมกำร 

7. นำย พิพฒั พะเนียงเวทย ์ กรรมกำร 

8. นำย สุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมกำร 

9. นำย บุญชยั โชควฒันำ กรรมกำร 

10. นำย บุญเกียรติ โชควฒันำ กรรมกำร 

11. นำย พิริยะ เขม็พล กรรมกำร 

12. นำย นพพร พงษเ์วช กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

13. นำง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

14. นำย นิพนธ์ พวัพงศกร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

15. นำย สุรชยั ดนยัตั้งตระกูล กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ:   กรรมกำรผู ้มีอ ำนำจลงนำม  ได้แก่ กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญของบริษัท ยกเว้น นำยสมคิด  
จำตุศรีพิทกัษ ์นำยพิริยะ เขม็พล นำยนพพร พงษเ์วช นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต นำยนิพนธ์ พวัพงศกร นำยสุรชยั ดนยัตั้งตระกูล 

 

1.2.5        รายช่ือคณะผู้บริหาร 
 รำยช่ือคณะผูบ้ริหำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2565 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำย วิชยั กุลสมภพ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม
บริษทั 

2. นำย สนทยำ ทบัขนัต ์ กรรมกำรธรรมำภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง / ผูช่้วย
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนสวนพฒันำอุตสำหกรรม  / 
กรรมกำรบริหำร 

http://หมายเหตุ/1
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ช่ือ ต าแหน่ง 

3. นำย ทินกร บุนนำค ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนพฒันำโครงกำรพิเศษ 

4. นำงสำว เกษรำ ส่ัมกำญจนรักษ ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนสนบัสนุนองคก์ร และ
ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นบญัชีและกำรเงิน / กรรมกำรบริหำร 

5. นำย วรยศ ทองตนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนลงทุนและยทุธศำสตร์
องคก์ร / กรรมกำรบริหำร 

 
1.2.6          สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซ้ือ 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี  
31 มีนำคม 2565 

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 31 มีนาคม  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม /1 

งบการเงิน
รวม /1 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม  

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพยร์วม  41,575 54,718 55,347 52,276 56,673 

หน้ีสินรวม 11,042 15,627 13,179 12,613 14,410 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 30,533 39,091 42,168 39,663 42,264 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 30,533 39,091 42,168 39,663 42,264 

ทุนจดทะเบียน 583 583 583 583 583 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 572 572 572 572 572 

รำยไดร้วม /2 2,994 3,137 4,438 633 767 

ค่ำใชจ้่ำยรวม /3 3,062 2,927 3,353 733 860 

ก ำไรสุทธิ /4 2,266 2,306 3,501 336 336 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 2,271 2,306 3,501 336 336 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) /5 3.97 4.03 6.12 0.59 0.59 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) /6 0.70 0.70 0.80 - - 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำท) /7 53.39 68.35 73.73 69.35 73.90 
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ท่ีมำ:  งบกำรเงินส ำหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้ และงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีสอบทำนแลว้ของบริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จ ำกดั (มหำชน) ทั้งน้ี สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ำก website ของส ำนักงำนก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
(www.set.or.th)  

หมำยเหตุ:  1/ เป็นขอ้มูลทำงกำรเงินจำกงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย  โดยขอ้มูลทำงกำรเงินเสมือนน้ีจะมิได้น ำเสนองบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของ SPI  

 2/ รำยไดร้วมประกอบดว้ย รำยไดทุ้กประเภท ยกเวน้ ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม 
 3/ ค่ำใช้จ่ำยรวมประกอบด้วย ตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภค ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำร ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุน และตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 4/ ก ำไรสุทธิรวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 5/ ก ำไรสุทธิต่อหุ้นส ำหรับส่วนของผูถ้ือหุ้นของ SPI ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นช ำระแลว้ทั้งหมด 

 6/ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรของ SPI ในรอบผลประกอบกำรดังกล่ำว ซ่ึงไม่นับรวมเงินปันผลจ่ำยของ
บริษทัยอ่ย  

7/ มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นช ำระแลว้ทั้งหมด 
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1.2.7 ภาระผูกพันท่ีมีนัยส าคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผ่านสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่  
31 มีนาคม 2565  

ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีภำระผกูพนัท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำนแลว้ ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1) ภาระผูกพนัเกี่ยวกับหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ผู้ท าค าเสนอซ้ือมีภาระเงินกู้ยืมสุทธิจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 3,350 3,350 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 17 17 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำนบันกำรเงินท่ีจะครบ
ก ำหนดภำยในหน่ึงปี 

980 980 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,590 2,590 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  51 51 

รวมทั้งหมด 6,988 6,988 

 

2) ภาระผูกพนัเกี่ยวกับหุ้นกู้ 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ผู้ท าค าเสนอซ้ือมีภาระหุ้นกู้ 

หุ้นกู ้ 5,993 5,993 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 2 2 

รวมทั้งหมด 5,995 5,995 
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3) ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงภำยในสวน               
อุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์ และกำรซ้ือท่ีดิน 

1,846 1,846 

บริษทัร่วมหลำยแห่ง มีภำระผูกพนัเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำม
สัญญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นกำรผลิตจ ำนวน 

128 - 

รวมทั้งหมด 1,974 1,846 

 

4) ภาระผูกพนัเกี่ยวกับการค า้ประกัน 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรเพ่ือค ้ ำ
ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอื่น ๆ 

7 7 

หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำง
ปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ และภำระผูกพนัต่อหน่วยงำน
รำชกำร 

  

ค ้ำประกนัโดยบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 213 - 

ค ้ำประกนัโดยบริษทัร่วมและบริษทัย่อยของบริษทัร่วมของ 
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

1,042 - 

ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีกำรค ้ำประกนัวงเงินให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบัสถำบนักำรเงินและบริษทัอื่น 

  

บริษทัร่วม 386 386 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 237 237 

รวมทั้งหมด 1,885 630 

 

5) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีจ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน สุทธิ 

129 129 

รวมทั้งหมด 129 129 
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6) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเพ่ือการผลิต 

หน่วย: ตามระบุ  
ปริมาณการส่ังซ้ือ

ก๊าซเฉลี่ย 
บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเพ่ือกำรผลิตตำมปริมำณ
ขั้นต ่ำในสัญญำ 

 

สัญญำ 1 ปี ส้ินสุด 30 พฤศจิกำยน 2565 (ลำ้นบีทียตู่อปี) 45,565 
สัญญำ 1 ปี ส้ินสุด 30 พฤศจิกำยน 2565 (ลำ้นบีทียตู่อปี) 25,895 
สัญญำ  5 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2566 (ลำ้นบีทียตู่อวนั) 307 

 

7) สัญญาภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ  

หน่วย: บาทต่อเดือน  
ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

ค่าบริการพืน้ที่
ส่วนกลาง  

บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร อำยุ 3 ปี โดยตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อเดือนในอตัรำ 
ดงัน้ี 

  

ปีท่ี 1 
ร้อยละ 4 – 6 ของ

ยอดขำย 
42,372 

ปีท่ี 2 
ร้อยละ 4 – 6 ของ

ยอดขำย 
44,491 

ปีท่ี 3 
ร้อยละ 4 – 6 ของ

ยอดขำย 
46,715 

 

1.2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าความผิดทางอาญา 

-ไม่มี- 

1.2.9  ข้อพพิาททางกฎหมายท่ียังไม่ส้ินสุด 

-ไม่มี- 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท าค าเสนอซ้ือ 

2.1      ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค าเสนอซ้ือ 

ช่ือ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 02-230-1577 

โทรสาร 02-236-0501 

 

2.2      ตัวแทนในการซ้ือหลักทรัพย์ 

ช่ือ บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ ชั้น 23 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2618-1141-43, 1146-1147, หรือ 0-2618-1122, 1133 และ 1129 

โทรสาร 0-2618-1120 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

ช่ือ บริษทั กุดัน่ แอนด ์พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 

ท่ีอยู่ 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี ซี, เอฟ ชั้นท่ี 23 ถนนรำชด ำริห์ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0-2838-1750 

โทรสาร 0-2838-1795 
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ท าค าเสนอซ้ือกบักิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสำระส ำคญัของสัญญำ/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกควำมเขำ้ใจ ท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกระท ำขึ้นก่อน
กำรย่ืนค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั ทั้งน้ี ไม่ว่ำ
กำรท ำสัญญำ/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกควำมเขำ้ใจดงักล่ำว จะเป็นกำรท ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นค ำเสนอซ้ือหรือไม่ก็ตำม 

4.1.1 ก่อนกำรยื่นค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจกำร ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดเ้ขำ้ท ำธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำร
จำกผูถื้อหุ้นบำงรำยของกิจกำรทั้งหมด 7 รำย โดยมีรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

 
จ านวนหุ้นที่มี 

(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด 

จ านวนหุ้นที่ขาย 
(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 16,000,000 13.33 16,000,000 13.33 

บริษทั รำมศรทวีกำร จ ำกดั 15,101,700 12.58 14,793,200 12.33 

นำย ส ำเริง มนูญผล 9,213,000 7.68 9,213,000 7.68 

นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 4,655,220 3.88 4,655,220 3.88 

นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์ 2,272,580 1.89 2,272,580 1.89 

บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั 1,738,000 1.45 1,738,000 1.45 

นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 1,504,100 1.25 1,504,100 1.25 

รวม 50,484,600 42.06 50,176,100 41.81 

 

4.1.2 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นทั้งหมดจ ำนวน 7 ฉบบั ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) และผู ้
ถือหุ้นของกิจกำรจ ำนวน 7  รำย (“สัญญาซ้ือขายหุ้น”) โดยสัญญำซ้ือขำยหุ้นท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดเ้ขำ้ท ำกบัผู ้
ถือหุ้นของกิจกำรนั้น มีทั้งส้ิน 7 ฉบบั ตำมรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั  โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 
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หุ้นท่ีซ้ือขาย บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั จะขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 16,000,000 
หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 13.33 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ีซ้ือขาย”) 
ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุน้ท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 337,600,000 บำท 
(สำมร้อยสำมสิบเจ็ดลำ้นหกแสนบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอืน่ใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565   

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot 
Trading Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 

 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบคุคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผู ้ขำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเข้ำท ำและปฏิบัติหน้ำท่ีตำม

สัญญำซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และข้อเรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด  ๆ 
ทั้งส้ิน และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
และขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือ
เง่ือนไขใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 
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(ข) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผู ้ท  ำค  ำเสนอซ้ือ และ บริษัท รำมศรทวีกำร จ ำกัด  โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• บริษทั รำมศรทวีกำร จ ำกดั (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย บริษัท รำมศรทวีกำร จ ำกัด  จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวน 
14,793,200 หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 12.33 ของหุ้นสำมัญ
ทั้งหมดท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจกำร (“หุ้นท่ีซ้ือขาย”) ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุ้นท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 312,136,520 บำท 
(สำมร้อยสิบสองลำ้นหน่ึงแสนสำมหม่ืนหกพนัห้ำร้อยย่ีสิบบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอื่นใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565   

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot 
Trading Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 

 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบุคคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผู ้ขำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเข้ำท ำและปฏิบัติหน้ำท่ีตำม

สัญญำซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และข้อเรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด  ๆ 
ทั้งส้ิน และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
และขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยให้แก่ผูซ้ื้อได้ โดยปรำศจำกข้อก ำหนดหรือ
เง่ือนไขใด ๆ 
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กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

(ค) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ นำย ส ำเริง มนูญผล  โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• นำย ส ำเริง มนูญผล (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย นำย ส ำเริง มนูญผล จะขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 9,213,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 7.68 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ีซ้ือขาย”) ให้แก่
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุน้ท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 194,394,300 บำท 
(หน่ึงร้อยเกำ้สิบส่ีลำ้นสำมแสนเกำ้หม่ืนส่ีพนัสำมร้อยบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอืน่ใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565   

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot 
Trading Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 

 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบคุคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผู ้ขำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเข้ำท ำและปฏิบัติหน้ำท่ีตำม

สัญญำซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และข้อเรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด ๆ 
ทั้งส้ิน และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
และขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือ
เง่ือนไขใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

(ง) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ จะขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 4,655,220 
หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 3.88 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ีซ้ือขาย”) 
ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุ้นท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 98,225,142 บำท 
(เกำ้สิบแปดลำ้นสองแสนสองหม่ืนห้ำพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบสองบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอืน่ใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565   

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot 
Trading Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 

 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบคุคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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• ผู ้ขำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเข้ำท ำและปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
สัญญำซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และข้อเรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด ๆ 
ทั้งส้ิน และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
และขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือ
เง่ือนไขใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

(จ) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผู ้ท  ำค  ำเสนอซ้ือ และ นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์  โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์ (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย นำงสำว  ศิ ริกุล ธนสำรศิลป์  จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวน 
2,272,580 หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 1.89 ของหุ้นสำมัญท่ีออก
และจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ี
ซ้ือขาย”) ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุ้นท่ีซ้ือขำยหรือคดิเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 47,951,438 บำท (ส่ี
สิบเจ็ดลำ้นเกำ้แสนห้ำหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยสำมสิบแปดบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอืน่ใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565   

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot 
Trading Process) 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 
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ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 

 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบคุคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผู ้ขำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเข้ำท ำและปฏิบัติหน้ำท่ีตำม

สัญญำซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และข้อเรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด ๆ 
ทั้งส้ิน และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
และขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือ
เง่ือนไขใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

(ฉ) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ บริษทั ยูนีเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย บริษัท ยูนี เวอร์สบิวต้ี  จ ำกัด  จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวน 
1,738,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 1.45 ของหุ้นสำมัญท่ีออก
และจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ี
ซ้ือขาย”) ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุ้นท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 36,671,800 บำท  
(สำมสิบหกลำ้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อยบำทถว้น) 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอื่นใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกนัภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565 
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วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผำ่นระบบกำรซ้ือขำยของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot Trading 
Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 
 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบุคคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูข้ำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดนั้นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และขอ้เรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด ๆ ทั้งส้ิน 
และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน และ
ขำยหุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไข
ใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

(ช) สัญญำซ้ือขำยหุ้นของกิจกำร ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา • ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ในฐำนะผูซ้ื้อ) 
• นำย วีรพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน (ในฐำนะผูข้ำย) 

วันที่ท าสัญญา 17 พฤษภำคม 2565 

หุ้นท่ีซ้ือขาย นำย วีรพัฒน์ พูนศักด์ิอุดมสิน จะขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวน 
1,504,100 หุ้น หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 1.25 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“หุ้นท่ีซ้ือ
ขาย”) ให้แก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ราคาซ้ือขาย 21.10 บำท ต่อหุ้นท่ีซ้ือขำยหรือคิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 31,736,510 บำท 
(สำมสิบเอด็ลำ้นเจ็ดแสนสำมหม่ืนหกพนัห้ำร้อยสิบบำทถว้น) 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 

 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 30 

วันที่การซ้ือขายแล้วเสร็จ  17 พฤษภำคม 2565 หรือวนัอื่นใดท่ีบริษทัฯ และผูข้ำยตกลงกันภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2565  

วิธีการซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย กำรซ้ือและขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรซ้ือขำยของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีกำรบันทึกกำรซ้ือขำยรำยใหญ่ (Big Lot Trading 
Process) 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ซ้ือ 

 
 

• ผูซ้ื้อไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูซ้ื้อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น 

ค ารับรองและค ารับประกนั
ของผู้ขาย 

• ผูข้ำยไม่ไดอ้ยูใ่นสถำนะเป็นบุคคลลม้ละลำยหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
• ผูข้ำยมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำ

ซ้ือขำยหุ้น รวมทั้งเอกสำร และ/หรือ สัญญำอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญญำซ้ือขำยหุ้น และกำรเขำ้ท ำและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำซ้ือ
ขำยหุ้น และเอกสำรหรือสัญญำท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดนั้ นเป็นไปตำม
กฎหมำย 

• ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซ้ือขำยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และปลอดจำกภำระติดพนั และขอ้เรียกร้องไม่ว่ำประเภทใด ๆทั้งส้ิน 
และผูข้ำยมีควำมสำมำรถและมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน และขำย
หุ้นท่ีซ้ือขำย ให้แก่ผูซ้ื้อได ้โดยปรำศจำกขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ 

กฎหมายท่ีบังคับใช้และการ
ระงับข้อพพิาท 

กฎหมำยไทย 

 

4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มโดยผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือหรือผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรผูกพนัผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือใน
กิจกำร หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร  

4.2.1 กำรถือหุ้นในกิจกำร 

4.2.1.1 กำรถือหุ้นในกิจกำรโดยผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ณ วนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือถือหุ้นสำมญัในกิจกำรจ ำนวนทั้งส้ิน 80,096,920 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66.75  ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจกำร 
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กำรถือหุ้นในกิจกำรโดยกรรมกำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 
2565  

ช่ือ การถือหุ้นใน TNL 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน TNL 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ
เม่ือเทียบ
กับจ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย สมคิด 
จำตุศรีพทิกัษ ์

- - - - - - - 

นำย บุณย
สิทธ์ิ โชค
วฒันำ/1 

4,655,220 3.88 3.88 บริษทั วตัสดร
มยั จ ำกดั 

2,800,000 2.33 2.33 

นำย วิชยั กุล
สมภพ 

- - - คู่สมรส 41,550 0.03 0.03 

นำย ส ำเริง 
มนูญผล/1 

9,213,000 7.68 7.68 - - - - 

น.ส. ศิริกุล 
ธนสำรศิลป์/1 

2,272,580 1.89 1.89 - - - - 

นำย พิภพ 
โชควฒันำ 

- - - - - - - 

นำย พิพฒั 
พะเนียงเวทย ์

- - - - - - - 

นำย สุจริต 
ปัจฉิมนนัท ์

- - - - - - - 

นำย บุญชยั 
โชควฒันำ 

6,000 0.01 0.01 คู่สมรส 8,000 0.01 0.01 
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ช่ือ การถือหุ้นใน TNL 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน TNL 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ
เม่ือเทียบ
กับจ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย บุญ
เกียรติ โชค
วฒันำ 

946,330 0.79 0.79 บริษทั ไตรค่ำ 
จ ำกดั 

1,080 0.00 0.00 

คู่สมรส 115,800 0.10 0.10 

นำย พิริยะ 
เขม็พล 

- - - - - - - 

นำย นพพร 
พงษเ์วช 

- - - - - - - 

นำง พรรณี 
วรวุฒิจงสถิต 

- - - - - - - 

นำย นิพนธ์ 
พวัพงศกร 

- - - - - - - 

นำย สุรชยั 
ดนยัตั้ง
ตระกูล 

- - - - - - - 

หมำยเหตุ:   1/ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 นำย บุญสิทธ์ิ โชควฒันำ นำย ส ำเริง มนูญผล และ นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์ ไดข้ำยหุ้นสำมญัของ
กิจกำรท่ีถืออยูท่ ั้งจ ำนวน ให้แก่ผูท้  ำค ำเสนอซ้ือ ตำมธุรกรรมกำรซ้ือขำยหุ้นท่ีซ้ือขำยขำ้งตน้ 

4.2.1.2 กำรถือหุ้นในผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร 

 กำรถือหุ้นในผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรโดยผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2565  

ณ วนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ถือหุ้นสำมญัใน บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร จ ำนวนทั้งส้ิน 72,092,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.81 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร 

http://หมายเหตุ/1
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4.2.1.3 กำรถือหุ้นในผูถื้อหุ้นรำยใหญข่องกิจกำร โดยกรรมกำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ 
วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2565 

(ก) บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือ การถือหุ้นใน บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด (มหาชน) 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย สมคิด จำ
ตุศรีพิทกัษ ์

- - - - - - - 

นำย บุณยสิทธ์ิ 
โชควฒันำ 

6,558,940 2.26 2.26 บริษทั วตัสดร
มยั จ ำกดั 

5,177,020 1.78 1.78 

นำย วิชยั กุล
สมภพ 

- - - คู่สมรส 1,500,450 0.52 0.52 

นำย ส ำเริง 
มนูญผล 

1,583,200 0.54 0.54 - - - - 

นำงสำว ศิริกุล 
ธนสำรศิลป์ 

1,808,440 0.62 0.62 - - - - 

นำย พิภพ โชค
วฒันำ 

2,000 0.00 0.00 - - - - 

นำย พิพฒั 
พะเนียงเวทย ์

- - - - - - - 

นำย สุจริต 
ปัจฉิมนนัท ์

- - - - - - - 

นำย บุญชยั 
โชควฒันำ 

167,540 0.06 0.06 บริษทั ชยัลดำดล 
จ ำกดั 

172,610 0.06 0.06 

คู่สมรส 13,000 0.00 0.00 

นำย บุญเกียรติ 
โชควฒันำ 

5,945,940 2.05 2.05 บริษทั ไตรค่ำ 
จ ำกดั 

260,000 0.09 0.09 

คู่สมรส 167,790 0.06 0.06 
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ช่ือ การถือหุ้นใน บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด (มหาชน) 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย พิริยะ เขม็
พล 

- - - - - - - 

นำย นพพร 
พงษเ์วช 

- - - - - - - 

นำง พรรณี วร
วุฒิจงสถิต 

- - - - - - - 

นำย นิพนธ์ 
พวัพงศกร 

- - - - - - - 

นำย สุรชยั 
ดนยัตั้งตระกูล 

- - - - - - - 

 

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มโดยกิจกำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

4.3.1 กำรถือหุ้นโดยกิจกำรในผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565 กิจกำรและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของกิจกำร ถือหุ้นในผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ รวมเป็น
จ ำนวนทั้งส้ิน 5,326,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ  

ทั้งน้ี ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ คร้ังท่ี 1 (ชุดท่ี 29) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 
2565 ได้มีมติอนุมติักำรซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำรจ ำนวน 50,176,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้น
สำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร จำกผูถื้อหุ้นบำงรำยของกิจกำร 
โดยมีรำยละเอียดตำมสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์ท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดเ้ปิดเผยต่อตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 นั้น โดยท่ีธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำว
ของกิจกำร ไดเ้สร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ซ่ึงยงัผลให้ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือเขำ้ถือหุ้นของกิจกำร
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รวมทั้งส้ิน 80,096,920 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 66.75 จำกเดิมร้อยละ 24.93 ของหุ้นสำมญั
ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรแลว้นั้น  

อน่ึง เน่ืองจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวขำ้งต้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะถือหุ้นในกิจกำรเกินกว่ำร้อยละ 50 
ในขณะท่ีกิจกำรไดมี้กำรถือหุ้นของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออยู่เป็นจ ำนวน 5,326,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของ
หุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร จึงอำจจะส่งผลให้เกิดควำม
ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำรถือหุ้นไขว ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมถึงท่ีได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 
39/2559”) ในกำรน้ี ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะด ำเนินกำรเสนอเร่ืองดงักล่ำวแก่คณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือ 
คณะกรรมกำรของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเหมำะสมและเป็นกำรแกไ้ขเหตุดงักล่ำว
เพื่อให้เกิดควำมสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ำรถือหุ้นไขว ้ตำมประกำศท่ี ทจ. 39/2559 โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของกิจกำร ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั ทั้งน้ี ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและกิจกำรจะเร่ิมด ำเนินกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจกำรในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

4.3.2 กำรถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรในผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
กิจกำร และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในผูท้  ำค  ำ
เสนอซ้ือ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 57,001,656 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.97 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำย
แลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ 

4.3.3 กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรของกิจกำรในผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ซ่ึงเป็นขอ้มลูล่ำสุด ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565 

ช่ือ การถือหุ้นใน บริษัท บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน บริษัท บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย มนู ลีลำ
นุวฒัน์ 

- - - - - - - 

นำงสำว ดุษฎี 
สุนทรธ ำรง 

983 0.00 0.00 - - - - 
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ช่ือ การถือหุ้นใน บริษัท บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

บุคคลตาม 
มาตรา 258 

 

การถือหุ้นใน บริษัท บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
จ านวนหุ้น
ที่จ าหน่าย

แล้ว
ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง

ทั้งหมด 

นำย 
ธรรมรัตน์ 
โชควฒันำ 

147,488 0.03 0.03 บจ. บี เอส ที 
อำร์ ส่ีศูนยแ์ปด 

41,363 0.01 0.01 

นำงสำว  

มำรินทร์ ลีลำ
นุวฒัน์ 

796,032 0.14 0.14 - - - - 

นำย สุชำติ 
ลำยลกัษณ์ศิริ 

- - - - - - - 

นำงสำว ยพุำ
พร เจียรกุล 

- - - - - - - 

นำย วศิน เตยะ
ธิติ 

- - - - - - - 

นำย นิพนธ์ 
พวัพงศกร 

- - - - - - - 

นำย มำริษ 
เสง่ียมพงษ ์

- - - - - - - 

 

4.4 ควำมสัมพนัธ์อ่ืน ๆ 

4.4.1 กำรมีกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

ณ วนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและกิจกำรมีกรรมกำรร่วมกนัดงัน้ี 

ช่ือ 
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน 

SPI TNL 

นำย นิพนธ์ พวัพงศกร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
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ช่ือ 
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน 

SPI TNL 

นำย มนู ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำร  

 

4.4.2     กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือกบักิจกำรและบริษทัยอ่ยของกิจกำร 

หน่วย: พนับำท 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์  
ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2565  

ประเภท
รายการของ
ผู้ท าค าเสนอ

ซ้ือ 

ส าหรับงวด 12 
เดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 

ความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่าง

กัน 

บริษทั ธนูลกัษณ์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัถือ
หุ้น/บริษทัมี
รำยกำรซ้ือ
ขำยระหว่ำง

กนั 

ค่ำลิขสิทธ์ิรับ 16,660 5,256 รำคำตำมสัญญำ 

เงินปันผลรับ/1 2,094 - 
ตำมอตัรำท่ีประกำศ

จ่ำย 

ค่ำเช่ำและ
บริกำร 

1,535 390 รำคำตำมสัญญำ 

รำยไดอ้ื่น 2,244 547 
รำคำตำมสัญญำ
หรือรำคำท่ีตกลง

ร่วมกนั 

หมำยเหตุ: 1/เงินปันผลไม่ไดถู้กแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของผูท้  ำค ำเสนอซ้ือ เน่ืองจำกกิจกำรมีสถำนะเป็นบริษทัร่วม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจำก
ขอ้มูลขำ้งตน้ กิจกำรมีเงินปันผลคำ้งจ่ำยให้แก่ผูท้  ำค ำเสนอซ้ือในอตัรำหุ้นละ 0.5 บำท ซ่ึงเป็นเงินปันผลท่ีกิจกำรจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรำยในอตัรำ
เดียวกนัตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2565 โดยไดม้ีกำรก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565 และมีวนัก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2565 
 

5.          ข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

5.1  หลักทรัพย์ของกิจการท่ีผู้ท าค าเสนอซ้ือถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซ้ือ 

5.1.1 หุ้นสำมญั 
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ช่ือ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับ

จ านวนหุ้นท่ี 

จ าหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมด 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทั้งหมด 

I.  ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ หุ้นสำมญั 80,096,920 66.75 66.75 

II.  บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ หุ้นสำมญั - - - 

III.  บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม I และ 
II 

หุ้นสำมญั - - - 

IV.  ขอ้ตกลงอื่นท่ีจะท ำให้บคุคลตำม I และ III 
ไดหุ้้นเพ่ิมขึ้น 

- - - - 

รวม 80,096,920 66.75 66.75 

 

5.1.2 หลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ 

- ไม่มี - 

5.2 แหล่งเงินทุนท่ีผู้ท าค าเสนอซ้ือใช้ในการเข้าซ้ือกิจการ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจกำรจ ำนวน 39,903,080 หุ้น ท่ีรำคำเสนอ
ซ้ือ 21.10 บำทต่อหุ้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะตอ้งใชเ้งินทุนส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่ำวจ ำนวนทั้งส้ิน 
841,954,988 บำท (แปดร้อยส่ีสิบเอด็ลำ้นเกำ้แสนห้ำหม่ืนส่ีพนัเกำ้ร้อยแปดสิบแปดบำทถว้น) โดยแหล่งเงินทนุของ
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือท่ีจะใชใ้นกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

(1) วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1,100,000,000 บำท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยลำ้นบำท) 

โดย ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ออกจดหมำยยืนยนักำรให้กำร
สนบัสนุนดำ้นกำรเงินแก่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือในกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี ภำยในวงเงิน 1,100,000,000 
บำท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยล้ำนบำท) โดยมี ระยะเวลำครอบคลุมตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 จนกระทัง่
ส้ินสุดวนัท่ีท ำค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ี โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในกำรท ำค ำ
เสนอซ้ือเพ่ิมเติมตำม เอกสำรแนบ 1 

รวมเป็นแหล่งเงินทุนในกำรท ำค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ีจ ำนวนทั้งส้ิน 1,100,000,000 บำท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยลำ้นบำท) 

ซ่ึงจะครอบคลุมมูลค่ำของกำรท ำค ำเสนอซ้ือทั้งจ ำนวน โดยธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ดัเตรียม
ค ำเสนอซ้ือ ไดพิ้จำรณำรำยละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งหมดและสถำนะทำงกำรเงินของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือส ำหรับ
กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีแลว้ และมีควำมเห็นว่ำผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส ำหรับกำร
ท ำค ำเสนอซ้ือในคร้ังน้ี 
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5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ณ วนัท่ีท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไม่มีควำมประสงคท่ี์จะขำยหรือโอนหุ้นสำมญัของกิจกำรท่ีตนถืออยู่ก่อน
กำรท ำค ำเสนอซ้ือและหุ้นของกิจกำรท่ีจะไดม้ำจำกกำรท ำค ำเสนอซ้ือคร้ังน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนในจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้กิจกำรมีคุณสมบติัเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์กำรด ำรง
สถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีหน้ำท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะนั้น 

2. ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ขำย หรือโอนหุ้นให้กับบุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมท่ีไดมี้กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ภำยในของผูท้  ำเสนอซ้ือ 

3. กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำรในอนำคต (หำกมี) 

4. ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจพิจำรณำขำยหลกัทรัพยข์องกิจกำรบำงส่วนตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือลดภำระทำงกำรเงิน 
หรือเพรำะจ ำเป็นตอ้งช ำระเงินตน้ก่อนก ำหนด หรือถูกบงัคบัหลกัประกนัหำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ของสัญญำวงเงินสินเช่ือได ้

5. ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจพิจำรณำขำยหลกัทรัพยข์องกิจกำรบำงส่วนตำมท่ีเห็นสมควรให้แก่หุ้นส่วนทำงธุรกิจซ่ึง
เป็นพนัธมิตร ท่ีกิจกำรพิจำรณำแลว้ว่ำมีควำมเช่ียวชำญและศกัยภำพทำงธุรกิจท่ีจะสำมำรถเสริมสร้ำงกำร
เติบโตในระยะยำวให้แก่กิจกำร หรือผูล้งทุนรำยอื่นท่ีสนใจในกิจกำร เช่น  Venture Capital หรือกองทุน หรือ 
นกัลงทุนท่ีมีควำมสนใจร่วมลงทุนในกิจกำร เป็นตน้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจกำรเป็นส ำคญั 

ในกำรน้ี หำกผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือขำยหรือโอนหุ้นสำมญัของกิจกำรจนส่งผลให้ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีหน้ำท่ีรำยงำนกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงหุ้นสำมญัดงักล่ำว ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.4 ข้อมูลจ าเป็นอ่ืน 

-ไม่มี- 



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 1 

 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของกิจการ  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

ช่ือบริษัท บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กทม. 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107537001358 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 

หมายเลขโทรสาร 0-2294-5101, 0-2294-5918 

เว็บไซต์ http://www.thanulux.com 

ตลาดหลักทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม สินคำ้อุปโภคบริโภค 

หมวดธุรกิจ แฟชัน่ 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปและเคร่ืองหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทั้ง
สุภำพบุรุษ สุภำพสตรี และเด็ก 

 

1.2    ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

1.2.1   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) ( “TNL” หรือ “กิจการ”) เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ เส้ือผำ้ส ำเร็จรูปและเคร่ือง

หนัง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้สำกลท่ี TNL ไดรั้บลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมำยกำรคำ้

ของบริษทัฯโดยตลำดในประเทศนั้น TNL มีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้เขำ้ห้ำงสรรพสินคำ้ และส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ TNL จ ำหน่ำยให้กบับริษทัจดัจ ำหน่ำย 

และ/หรือ บริษทัเจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ในประเทศต่ำง  ๆ  เช่น สหรัฐอเมริกำ ยุโรป เอเชีย อำเซียน และ ญ่ีปุ่ น 

นอกจำกน้ี ยงัเป็นผูผ้ลิตสินคำ้ ชุดยูนิฟอร์ม ชุดขำ้รำชกำร ชุดปฏิบติัธรรม ชุดไตรจีวร รวมถึงขยำยช่องทำงธุรกิจใน

รูปแบบ Healthcare และ Medical Textile ดว้ย 

สินคำ้ส ำเร็จรูปของ TNL แบ่งเป็นหมวดสินคำ้ ดงัน้ี 

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 

ผ ลิ ตภัณฑ์ เ ส้ื อ ผ้ ำ ส ำ เ ร็ จ รู ป ข อ งTNL ค ร อบคลุ ม กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ทั้ ง สุ ภ ำพบุ รุ ษ  สุ ภ ำพสต รี  แ ล ะ เ ด็ ก 

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เส้ือเช้ิต เส้ือยืด กำงเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผำ้เช็ดหน้ำ ผำ้พนัคอ  
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ชุดว่ำยน ้ ำ ชุดออกก ำลงักำย และถุงเทำ้ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, 

Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, HORNBILL, ICON, Positif, 

MIX–SELF, MORGAN และ Erawon ส ำหรับสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรีส่วนผลิตภณัฑ์ ส ำหรับเด็กนั้น TNL ผลิต

และจ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจำกนั้น ยงัมีผำ้ออ้ม เคร่ืองนอน รองเทำ้ ถุงเทำ้ ตุ๊กตำ และของ

ใชส้ ำหรับเด็กเลก็ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ Absorba 

  

เคร่ืองหนงั 

ผลิตภณัฑ์ส ำหรับสุภำพบุรุษและสตรี ซ่ึงประกอบดว้ย กระเป๋ำสตำงค ์กระเป๋ำถือ และ เข็มขดั ภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรคำ้ ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ 

MORGAN 

 

สินคำ้อ่ืน 

สินคำ้กลุ่มอำหำร อุปกรณ์ของใช ้ผลิตภณัฑ์เสริมควำมงำม ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้เอรำ-วอน และผลิตภณัฑดู์แล

สุขภำพ รวมถึงดำ้นกำรแพทยด์ว้ย 

 

จ านวนโรงงาน ที่ตั้ง และก าลังการผลิตที่ด าเนินการโดย TNL 

ที่ตั้งโรงงาน ประเภทการผลิต ก าลังการผลิตรวมต่อปี (ช้ิน) 

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพฯ 

เส้ือผำ้ 
เคร่ืองหนงั 

450,000 
60,000 

99/3 หมู่ท่ี 5 สวนอุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์-ล ำพูน  
ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 

เคร่ืองหนงั 600,000 

125 หมู่ท่ี 5 สวนอุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์-กบินทร์
บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุุรี จ.ปรำจีนบุรี 

เส้ือผำ้ 
 

900,000 

269/15 หมู่ท่ี 15 สวนอุตสำหกรรม เครือสหพฒัน์-แม่
สอด ต.แม่กำษำ อ.แม่สอด จ.ตำก 

เคร่ืองหนงั 240,000 

รวม  2,250,000 
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โครงสร้างการถือหุ้นของ TNL ในบริษัทย่อย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNL และบริษทัยอ่ยร่วมกนัพฒันำผลิตภณัฑส์ ำหรับกำรจ ำหน่ำย โดย TNL เป็นผูด้  ำเนินกำรดำ้นจดัซ้ือจดัหำวตัถุดิบ 

วำงแผนกำรผลิต และกำรส่ังกำรผลิต 

 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ตั้ง 

1. บริษทั เอส. แอพพำเรล จ ำกดั 99.99% ประกอบธุรกิจรับจำ้งผลิต
และจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่ง
กำย 

เลขท่ี  4/2 หมู่ ท่ี  8 ถนนบำงนำ-
ตรำด  กม .18 ต ำบลบำงโฉลง  
อ. บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 

2. บริษทั เซเลเบรท เวล็ธ จ ำกดั 87.76% ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย
สินคำ้เคร่ืองแต่งกำย 

เลขท่่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวง
ช่ อ ง น น ท รี  เ ข ต ย ำ น น ำ ว ำ 
กรุงเทพฯ 
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1.3       สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 

หน่วย: ล้านบาท  

ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 31 มีนาคม  

2562 2563 2564 2564 2565 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพยร์วม  4,312 4,337 4,494 4,348 4,548 

หน้ีสินรวม 536 543 516 524 574 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,776 3,794 3,978 3,823 3,974 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 3,775 3,794 3,978 3,823 3,974 

ทุนจดทะเบียน 120 120 120 120 120 

ทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 120 120 120 120 120 

รำยไดร้วม/1 1,779 1,251 1,438 363 428 

ค่ำใชจ้่ำยรวม/2 1,693 1,246 1,360 344 403 

ก ำไรสุทธิ/3 88 11 63 18 21 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 90 11 63 18 21 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) /4 0.75 0.09 0.52 0.15 0.17 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) /5 0.40 0.55 0.07 - - 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำท) /6 31.31 30.29 32.18 31.85 33.12 
ท่ีมำ: งบกำรเงินส ำหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้ และงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีสอบทำนแลว้ของบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ทั้งน้ี 

สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ำก website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลำดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th)  

หมำยเหตุ: 1/รำยไดร้วมประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งผลิต เงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับ รำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย ์
   เพื่อกำรลงทุน ค่ำเช่ำรับ อ่ืนๆ 

                  2/ค่ำใชจ่้ำยรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนขำย ตน้ทุนจำกกำรรับจำ้งผลิต ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ค่ำลิขสิทธ์ิ 

  3/ก ำไรสุทธิรวมส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  4/ก ำไรสุทธิต่อหุ้นเป็นก ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  5/เงินปันผลต่อหุ้นท่ีประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรของกิจกำร ในรอบผลประกอบกำรดังกล่ำว ซ่ึงไม่นับรวมเงินปันผลจ่ำยของ  

    บริษทัยอ่ย 

  6/มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นช ำระแลว้ทั้งหมด 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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1.4      โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ 

1.4.1   รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการท าค าเสนอซ้ือ 

(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกตำมรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุดของกิจกำร ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 

2565 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุด มีดงัน้ี    

 

 

(2) รำยช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด  10 อนัดบัแรก ตำมรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุดของกิจกำร ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 

2565 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุด ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นของกิจกำรท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดรั้บโอน

มำจำกผูข้ำยจำกธุรกรรมกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้นจ ำนวน 50,176,100 หุ้น หรือ 

ร้อยละ 41.81 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของของกิจกำร ณ วนัท่ี 

17 พฤษภำคม 2565  

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมดและสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของ

กิจการ 
1 บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 29,920,820 24.93 

2 บริษทั  ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 16,000,000 13.33 

3 บริษทั  รำมศรทวีกำร จ ำกดั 15,101,700 12.58 

4 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 13,307,040 11.09 

5 นำย ส ำเริง มนูญผล 9,213,000 7.68 

6 นำย บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 4,655,220 3.88 

7 บริษทั วตัสดรมยั จ ำกดั 2,800,000 2.33 

8 นำงสำว ศิริกุล ธนสำรศิลป์ 2,272,580 1.89 

9 นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ 1,979,040 1.65 

10 บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ ำกดั 1,738,000 1.45 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดับแรก 96,987,400 80.82 

 ผูถื้อหุ้นอืน่ 23,012,600 19.18 

 รวม 120,000,000 100.00 
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1.4.2   รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ 

รำยช่ือผูถื้อหุ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของกิจกำรทุกรำยแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพยข์องกิจกำรในค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์น

คร้ังน้ีทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมดและสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของ

กิจการ 

1 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ 
ผูค้  ำเสนอซ้ือ 80,096,920  66.75 

1.1 บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 80,096,920  66.75 

2 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 13,307,040 11.09 

3 บริษทั วตัสดรมยั จ ำกดั 2,800,000 2.33 

4 นำง ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ 1,979,040 1.65 

 รวมผู้ถือหุ้น 4 อันดบัแรก 98,183,000 81.82 

 ผูถื้อหุ้นรำยอื่น 21,817,000 18.18 

 รวม 120,000,000 100.00 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมดและสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของ

กิจการ 

1 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ 
ผูค้  ำเสนอซ้ือ 120,000,000 100.00 

 รวม 120,000,000 100.00 
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1.5       รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ 

1.5.1    รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรของกิจกำร ณ วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2565 

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นำย มนู ลีลำนุวฒัน์ ประธำนกรรมกำร 

2 นำงสำว ดุษฎี สุนทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / 
กรรมกำร 

3 นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร 

4 นำงสำว มำรินทร์ ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร 

5 นำย สุชำติ ลำยลกัษณ์ศิริ กรรมกำร 

6 นำงสำว ยพุำพร เจียรกุล กรรมกำร 

7 นำย วศิน เตยะธิติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8 นำย นิพนธ์ พวัพงศกร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

9 นำย มำริษ เสง่ียมพงษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีมำ: เวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัของกิจกำร 

 

1.5.2    รายช่ือคณะกรรมการท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ 

ณ วนัท่ีกำรท ำค ำเสนอซ้ือเสร็จส้ิน ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือคำดว่ำรำยช่ือคณะกรรมกำรของกิจกำรจะยงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

จำกวนัท่ี 11พฤษภำคม 2565 ซ่ึงเป็นดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นำย มนู ลีลำนุวฒัน์ ประธำนกรรมกำร 

2 นำงสำว ดุษฎี สุนทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / 
กรรมกำร 

3 นำย ธรรมรัตน์ โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร 

4 นำงสำว มำรินทร์ ลีลำนุวฒัน์ กรรมกำร 

5 นำย สุชำติ ลำยลกัษณ์ศิริ กรรมกำร 

6 นำงสำว ยพุำพร เจียรกุล กรรมกำร 

7 นำย วศิน เตยะธิติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8 นำย นิพนธ์ พวัพงศกร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

9 นำย มำริษ เสง่ียมพงษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
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อย่ำงไรก็ดี ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรอิสระตำมควำม

เหมำะสมเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจกำรในภำยหลงั โดยจะขึ้นอยูก่บัสัดส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรภำยหลงักำรท ำ

ค ำเสนอซ้ือ  

ทั้งน้ี หำกกิจกำรมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงผูบ้ริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทันั้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะด ำเนินกำรให้

ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) อยำ่งถูกตอ้งตำม

นโยบำยของกิจกำร เพื่อให้ เ ป็นไปตำมข้อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต.  และ  

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

 

1.6  ราคาสูงสุดและต ่าสุดของหลักทรัพย์ของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา 

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคา (บาท/หุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

2562 

มกรำคม - มีนำคม 24.40 18.20 

เมษำยน - มิถุนำยน 20.30 18.30 

กรกฎำคม - กนัยำยน 20.90 19.00 

ตุลำคม - ธนัวำคม 20.00 18.90  

2563 

มกรำคม - มีนำคม 18.40 15.00 

เมษำยน - มิถุนำยน 18.60 16.00 

กรกฎำคม - กนัยำยน 21.10 16.70 

ตุลำคม - ธนัวำคม 20.60 15.30 

2564 

มกรำคม - มีนำคม 22.00 15.00 

เมษำยน - มิถุนำยน 18.20 15.10 

กรกฎำคม - กนัยำยน 17.90 15.60 

ตุลำคม - ธนัวำคม 22.10 16.20 

2565 
มกรำคม - มีนำคม 18.60 15.60 

เมษำยน – พฤษภำคม/1 25.50 16.30 

ท่ีมำ: SETSMART  

หมำยเหตุ: 1/ขอ้มูลถึงวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2565 
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2.     แผนการด าเนินการภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ  

2.1     สถานภาพของกิจการ 

 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไม่มีควำมประสงคท่ี์จะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ เวน้แต่กรณีท่ีผูท้  ำค  ำ

เสนอซ้ือมีหน้ำท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใช้ใน

ขณะนั้น 

2.2   นโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

2.2.1   วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ 

ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจหลกัของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั แต่จะมุ่งเน้นให้กิจกำรมีกำรด ำเนินกำร

ศึกษำถึงรำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือแสวงหำโอกำสในกำรปรับปรุงและพฒันำแผนธุรกิจหลกัของกิจกำรเพื่อให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอยำ่งย ัง่ยืน และสำมำรถสร้ำงก ำไรให้แก่กิจกำรไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

นอกจำกน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจกำร ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจร่วมกนักบักิจกำรในกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำร

ขยำยกำรลงทุนของกิจกำรและโครงสร้ำงทำงกำรเงินให้มีควำมเหมำะสมตำมสภำวกำรณ์และโอกำสทำงธุรกิจ โดย

มีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตเพ่ิมเติมให้แก่กิจกำร 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ท่ีแตกต่ำงจำกท่ีระบุไวใ้นค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะ

ด ำเนินกำรให้ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) 

อย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส ำนกังำน 

ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำรและผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั 

2.2.2    การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต 

ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจร่วมกนักบักิจกำร

พิจำรณำขยำยกำรลงทุนหรือก ำลงัผลิตตำมแผนกำรลงทุนตำมปกติของธุรกิจหลกัในปัจจุบนั  และ/หรือ ธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจในปัจจุบันของกิจกำร รวมทั้งอำจพิจำรณำขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีสำมำรถให้อตัรำ

ผลตอบแทนทำงกำรลงทุนท่ีน่ำพึงพอใจ และสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กบักิจกำรในระยะยำวได ้อย่ำงไรก็ดี  กำร

ขยำยกำรลงทุนดงักล่ำวยงัคงมีควำมไม่แน่นอน ซ่ึงยงัจะขึ้นอยูก่บักำรศึกษำขอ้มูลในรำยละเอียดเพื่อสร้ำงโอกำสใน

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมต่อไป 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในส่วนของแผนกำรขยำยกำรลงทุนของกิจกำรท่ีแตกต่ำงจำกท่ี

ระบุไวใ้นค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและกิจกำรจะพิจำรณำและตดัสินใจร่วมกนัว่ำ รำยกำรนั้นเป็นประโยชน์ต่อ

กิจกำร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจกำรและผูถื้อหุ้น โดยจะด ำเนินกำรให้ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
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คณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) อย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร เพื่อให้

เป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์  

2.2.3   การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน   

ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ืออำจเสนอให้มีกำร

เปล่ียนแปลงกรรมกำร ผูบ้ริหำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรเพ่ิมเติม กำรแต่งตั้ง

เพื่อทดแทนกำรลำออกหรือเปล่ียนแปลงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมควำม

เหมำะสม โดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจกำรและผูถื้อหุ้น เช่น แผนกำรด ำเนินงำน 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั กำรขยำยลงทุนและกำรเติบโตของกิจกำรในอนำคต  

ทั้งน้ี หำกกิจกำรมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงผูบ้ริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทันั้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะด ำเนินกำรให้

ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) อยำ่งถูกตอ้งตำม

นโยบำยของกิจกำร เพื่อให้ เ ป็นไปตำมข้อบังคับ กฎหมำย แล ะกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต.  และ 

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.2.4   แผนการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย 

ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือยงัไม่มีแผนให้กิจกำรมี

กำรไดม้ำ และ/หรือ จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยห์ลกัของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัอยำ่งมีนยัส ำคญั เวน้แต่เป็นกำร

ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหรือกำรบริหำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  อย่ำงไรก็ดี กิจกำรอำจ

พิจำรณำกำรไดม้ำซ่ึงทรัพยสิ์นอนัเกิดจำกกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กบักิจกำรใน

ระยะยำวซ่ึงจะขึ้นอยูก่บักำรศึกษำในรำยละเอียดหำกมีโอกำสทำงธุรกิจหรือกำรลงทุนท่ีเหมำะสม 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ท่ีแตกต่ำงจำกท่ีระบุไวใ้นค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะ

ด ำเนินกำรให้ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) 

อย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑ์ท่ี เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน 

ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำรและผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั 

2.2.5   แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือยงัไม่มีแผนท่ีจะ

เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกคำดว่ำกิจกำรมีสภำพคล่องท่ียงัเพียงพอต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของกิจกำร อย่ำงไรก็ดี โครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงหำกกิจกำรมี

โอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีจะสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตให้กบักิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั และ /หรือ กำร

เขำ้มำร่วมลงทุนของพนัธมิตรท่ีมีศกัยภำพในกิจกำร ซ่ึงอำจจะส่งผลต่อควำมตอ้งกำรเงินทุนเพ่ิมเติมหรือโครงสร้ำง

เงินทุนของกิจกำรโดยมีแนวทำงในเบ้ืองตน้ดงัน้ี  
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1. หำกมีควำมจ ำเป็น กิจกำรอำจก่อหน้ีเพ่ิมเติมในอตัรำท่ีเหมำะสมกบัโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำร 

เพื่อใชใ้นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นตำมโอกำสทำงธุรกิจ 

2. หำกมีควำมจ ำเป็น กิจกำรอำจด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของกิจกำร เพื่อเสนอขำย

แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยพิจำรณำตำมควำม

ตอ้งกำรในกำรใช้เงินทุน หรือออกและเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement) 

ให้แก่พนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมสนใจและศกัยภำพในกำรลงทุน ท่ีกิจกำรพิจำรณำแลว้ว่ำมีควำม

เช่ียวชำญและศกัยภำพทำงธุรกิจท่ีจะสำมำรถเสริมสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวให้แก่กิจกำร 

อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวจะตอ้ง

ค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร โครงสร้ำงทำงกำรเงินเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงินของกิจกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั ซ่ึงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะ

ด ำเนินกำรให้ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำอนุมติัโดยคณะกรรมกำรของกิจกำร และผูถื้อ

หุ้นของกิจกำร (แล้วแต่กรณี) อย่ำงถูกต้องตำมนโยบำยของกิจกำร เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคบั กฎหมำย และ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.2.6   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไม่มีแผนหรือนโยบำยท่ีจะ

เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยปัจจุบนั กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ

หุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำท่ีตรำไว)้ แต่ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและ

ภำวะเศรษฐกิจเป็นหลกั ซ่ึงคณะกรรมกำรของกิจกำรมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย

ดงักล่ำว หรือเปล่ียนแปลงนโยบำยดงักล่ำวไดเ้ป็นคร้ังครำว โดยอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้ง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น  

อยำ่งไรก็ดี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต กำรเปล่ียนแปลง

ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) อยำ่ง

ถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

และตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.3      รายการระหว่างกัน 

ณ วนัท่ีท ำค ำเสนอซ้ือ กิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรระหว่ำงกนัตำม

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในกำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำรกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

ทั้งน้ี ก่อนท ำค ำเสนอซ้ือ กิจกำรและบริษทัยอ่ยของกิจกำรมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบัผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและบุคคล

ตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี  
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               หน่วย: พนับำท 

บุคคล/ นิติบุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์  
ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2565 

ประเภท
รายการของ
กิจการ 

ส าหรับงวด 12 
เดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 
2564 

ส าหรับงวด 3 
เดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 

ความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ
ระหว่างกัน 

บริษทั สหพฒันำ

อินเตอร์โฮลดิ้ง 

จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัถือหุ้น/

บริษทัมี

รำยกำรซ้ือ

ขำยระหว่ำง

กนั 

ค่ำลิขสิทธ์ิ

จ่ำย 
16,660 5,256 รำคำตำมสัญญำ 

เงินปันผล

จ่ำย/1 
2,094 - 

ตำมอตัรำท่ี
ประกำศจ่ำย 

ค่ำเช่ำและ

บริกำรจ่ำย 
1,535 390 รำคำตำมสัญญำ 

รำยจ่ำยอื่น 2,244 547 
รำคำตำมสัญญำ
หรือรำคำท่ีตกลง

ร่วมกนั 
หมำยเหตุ: 1/ทั้งน้ี นอกเหนือไปจำกขอ้มูลขำ้งตน้ กิจกำรมีเงินปันผลคำ้งจ่ำยให้แก่ผูท้  ำค ำเสนอซ้ือในอตัรำหุ้นละ 0.5 บำท ซ่ึงเป็นเงิน 

ปันผลท่ีกิจกำรจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรำยในอตัรำเดียวกนัตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2565 โดยไดม้ีกำรก ำหนดรำยช่ือ

ผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565 และมีวนัก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2565 

อย่ำงไรก็ดี ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและบุคคล

ตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์อำจมีกำรท ำธุรกรรมกบักิจกำรและบริษทัยอ่ย

ของกิจกำรซ่ึงเป็นทั้งรำยกำรธุรกิจปกติเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร และ/หรือ เป็นกำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกนัอื่นกบักิจกำรและบริษทัย่อยของกิจกำรโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของ

รำยกำรเป็นส ำคญัภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซ้ือหุ้น ซ่ึงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะด ำเนินกำรให้กิจกำรและบริษทัย่อยของ

กิจกำรปฏิบัติตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยง  

กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้งกฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั 

หรือระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจำกน้ีในอนำคตภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซ้ือ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและ
กิจกำรอำจจะด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำง และ/หรือ จดักำรกำรลงทุนหรือทรัพยสิ์นของกิจกำรตำมควำมเหมำะสม
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผูถื้อหุ้นของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและกิจกำรต่อไป ทั้งน้ี จะขึ้นอยู่กบักำร
พิจำรณำของผูบ้ริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรของกิจกำรโดยไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร รวมถึงจะตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) อีกดว้ย  
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ส่วนที่ 4  

รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
1. วิธีตอบรับค าเสนอซ้ือ  

ในกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือ ให้ผูแ้สดงเจตนำขำยปฏิบติัตำม เอกสำรแนบ 2 (1) หรือ เอกสำรแนบ 4 (1) แลว้แต่กรณี โดย
มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.1 กรอกรำยละเอียดใน “แบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้
ถูกตอ้งครบถว้น และชดัเจนพร้อมลงลำยมือช่ือผูแ้สดงเจตนำขำย  

1.1.1 กรณีแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริษทั ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับค าเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)” ตำมเอกสำรแนบ 2 (2) 

1.1.2 กรณีแสดงเจตนำขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช ้
“แบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)” ตำมเอกสำร
แนบ 4 (2) 

หมำยเหตุ: 1. ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งแปลงหลกัทรัพยใ์ห้ตรงกบัสัญชำติของผู ้แสดงเจตนำขำยก่อนจึงจะ
น ำมำแสดงเจตนำขำยกบัตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์โดยตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่รับซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ำกผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีมีสัญชำติไม่ตรงกัน 2. ในกรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูมี้บัญชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถแสดงเจตนำเสนอขำย
ผ่ำนระบบ Online และผ่ำนระบบโทรศพัท์บนัทึกเทปกบัเจ้ำหน้ำท่ีผูแ้นะน ำกำรลงทุน (IC) ทั้งน้ีรวมถึงผู ้
แสดงเจตนำขำยท่ีมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัสมำชิกอ่ืนท่ีย่ืนเสนอขำยหลกัทรัพยผ์่ำนระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถแสดงเจตนำขำยผ่ำนระบบ Online ภำยในวนัเวลำตำมวิธีกำรและ
เง่ือนไขท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนด 

1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำเสนอขำย ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 กรณีท่ีเป็นใบหุ้น (1) ให้ลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือช่ือผูโ้อน” ในดำ้นหลงัของ
ใบหุ้น (ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะรับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นท่ีมีช่ือตรงกบัผูแ้สดงเจตนำขำยหรือผูถื้อหุ้น
ท่ีปรำกฏช่ือบนใบหุ้นไดส้ลกัหลงัโอนใบหุ้นและมีเอกสำรประกอบกำรโอนท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของผูแ้สดง
เจตนำขำยแลว้เท่ำนั้น) และ (2) น ำส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี ไดท้ีต่ัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์  

(ก) แบบตอบรับตำมขอ้ 1.1 

(ข) หลกัฐำนของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี จ ำนวน 2 ฉบบั และ 

(ค) ส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน ท่ีระบุ ช่ือ
รำยละเอียดช่ือบญัชี อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง เพื่อใชส้ ำหรับกำร
รับช ำระค่ำขำยหลกัทรัพย ์ 
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(ง) กรณีท่ีค ำน ำหนำ้ช่ือ หรือช่ือ หรือนำมสกุลของผูแ้สดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรง
กบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ให้กรอก “แบบค า
ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์”) (ตำมเอกสำรแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสำรประกอบกำรแกไ้ขของทำงรำชกำร โดย
ข้อมูลใหม่ตอ้งระบุให้ตรงกับบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ 

▪ ในกรณีท่ีเป็นผู้จัดการมรดก ตอ้งย่ืนส ำเนำค ำส่ังศำลท่ีแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดักำรมรดกท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปี นบั
จนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ ส ำเนำใบมรณบตัร ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นของผูจ้ดักำรมรดก ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งและสลกัหลงัใบหุ้นโดยผูจ้ดักำรมรดก 

▪ ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผูป้กครอง (บิดำและมำรดำ) ตอ้งลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น  และ
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครอง และผูเ้ยำว์ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีถือใบหุ้นมำยื่นเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำกำรเสนอขำย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ เน่ืองจำกตวัแทน
ในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งน ำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝำกไวก้บั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นนำย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เม่ือใบหุ้นไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบและรับ
ฝำกโดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น หำกใบหุ้นไดรั้บกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพย ์ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือของผูแ้สดง
เจตนำขำยและตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนำขำยติดต่อรับใบหุ้นคืน 

1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัท
หลักทรัพย์ท่ีผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตน เพ่ือแจง้ควำมประสงค์
ในกำรแสดงเจตนำขำย และผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถน ำส่งเอกสำร ดงัต่อไปน้ี ไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดง
เจตนำขำยมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู ่โดยบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นผูใ้ห้บริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบ
รับดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์่อไป 

(ก) แบบตอบรับตำมขอ้ 1.1 

(ข) เอกสำรประกอบตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี และ 

(ค) ส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน ท่ีระบุ ช่ือ
รำยละเอียดช่ือบญัชี อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง เพื่อใชส้ ำหรับกำร
รับช ำระค่ำขำยหลกัทรัพย ์
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และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชี ดังนี ้

▪ ส ำหรับผูถื้อหลกัทรัพยสั์ญชำติไทย (Local Securities) 
 “บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือค ำเสนอซ้ือ”  

เลขท่ีบญัชี 224-000000036-0 

▪ ส ำหรับผูถื้อหลกัทรัพยสั์ญชำติต่ำงดำ้ว (Foreign Securities) 
 “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”  

เลขท่ีบญัชี 224-000000036-0 

1.2.3 กรณี NVDR (1) ให้น ำใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR ท่ีแสดงเจตนำขำยท่ีมีอยู่กบัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เพื่อ
เขำ้บญัชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ีบญัชี 224-000000036-0 ทั้งน้ี 
ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR ท่ีแสดง
เจตนำขำยดงักล่ำว มำยื่นหลกัฐำนกำรโอน NVDR และ (2) น ำส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี ไดท้ี่ตัวแทนในการรับซ้ือ
หลักทรัพย์ 

(ก) แบบตอบรับตำมขอ้ 1.1 

(ข) เอกสำรประกอบตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี และ 

(ค) ส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน ท่ีระบุ ช่ือ
รำยละเอียดช่ือบญัชี อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง เพื่อใชส้ ำหรับกำร
รับช ำระค่ำขำยหลกัทรัพย ์

ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำย่ืนเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำกำร
เสนอขำย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ เน่ืองจำกมีขั้นตอนท่ีตวัแทนใน
กำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งด ำเนินกำรโอนหุ้นสำมญัและ NVDR กบับริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือต่อไป 

1.2.4 เอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำย 

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจท่ียงัไม่
หมดอำย ุ(ในกรณีท่ีใชบ้ตัรขำ้รำชกำร หรือ บตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบำ้น
หนำ้ท่ีแสดงเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นท่ีมีเลขประจ ำตวั
ประชำชน 13 หลกั) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำวจ์ะตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครอง และผูเ้ยำว ์
พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: 

(1) ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย: 

(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทัที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยฉ์บบัที่มีขอ้มูลล่ำสุด และมีอำยุไม่เกิน 1 
ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พร้อมแนบ 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจของผูมี้อ ำนำจลงนำม 
(ในกรณีท่ีเป็นบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นดว้ย) 
กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง
ของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนงัสือรับรองขำ้งตน้ พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 ก. หรือ ข. แลว้แต่กรณี 

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: 

(1) ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษทั หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล และ
หนังสือรับรองท่ีออกโดยเจ้ำหน้ำท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติบุคคลมี
ภูมิล ำเนำ ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส ำนักงำน
ใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบุคคล โดยตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นบั
จนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ บญัชีรำยช่ือของผูมี้อ ำนำจลงนำม ตวัอย่ำงลำยมือช่ือ และหนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถำ้มี) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น 
พร้อมแนบ 

(2) เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนังสือรับรองขำ้งตน้ 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 ก. หรือ ข. แลว้แต่กรณี 

ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดย
เจำ้หน้ำท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีมีอ ำนำจในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรับรอง
ควำมถูกต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผูจ้ดัท ำหรือผูใ้ห้ค  ำรับรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และให้
เจำ้หน้ำท่ีของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสำรไดจ้ดัท ำหรือรับรองควำมถูกต้อง ท ำกำร
รับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจำ้หน้ำท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้ ำเนินกำรขำ้งตน้ 
ซ่ึงตอ้งมีอำยไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 

ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใชสิ้ทธิแทน ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจให้ 
Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสำรตำมขอ้ 1.1 และ 1.2 ขำ้งตน้จะลงนำมโดย Custodian 
และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุช่ือผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ียงั
ไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำมนั้นอีก 1 ฉบบั 
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ส ำหรับนิติบุคคลสัญชำติต่ำงดำ้วท่ีมิไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มี
อนุสัญญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอนุสัญญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่
อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นไม่ไดมี้กำรยกเวน้ในเร่ืองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยท่ีจดัเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้น
ในประเทศไทย 

▪ ผูแ้สดงเจตนำขำย ตอ้งกรอกรำยละเอียดของรำคำตน้ทุนของหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนำขำยใน 
“แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตำมเอกสำรแนบ 2 (4) 
ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือเอกสำรแนบ 4 (4) ส ำหรับ NVDR แลว้แต่กรณี และ/หรือแนบหลกัฐำน
แสดงรำคำตน้ทุนดงักล่ำว เพื่อใชใ้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

▪ ทั้งน้ี หำกผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถระบุรำคำตน้ทุนของหุ้นสำมญัหรือ NVDR ท่ีแสดงเจตนำ
ขำย แลว้แต่กรณี กำรค ำนวณภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 จะค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือคูณ
ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯ หรือ NVDR ท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทั้งหมด 

1.2.5 กรณีท่ีผูเ้สนอขำยไม่สำมำรถมำย่ืนแบบตอบรับดว้ยตนเอง 

ส าหรับหุ้นสามัญ 

ยื่นหนงัสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 2 (3) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบ
อ ำนำจ และผูรั้บมอบอ ำนำจตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง 

ส าหรับ NVDR 

ยื่นหนงัสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 4 (3) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบ
อ ำนำจ และผูรั้บมอบอ ำนำจตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง 

1.2.6 เอกสำรอ่ืนใดตำมแต่ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ และ/หรือตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะร้องขอ 

หำกมีขอ้สงสัยประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรับค ำเสนอซ้ือ กรุณำติดต่อตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์ำมท่ีอยู่ท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1  

1.3 กำรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซ้ือ 

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น  

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ไดร้ะหว่ำงเวลำ 9.00 
น. ถึง 16.00 น. ระหว่ำงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ของทุกวนัท ำกำรของตวัแทนใน
กำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำย่ืนแบบตอบ
รับพร้อมเอกสำรประกอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้าย
ของระยะเวลารับซ้ือ เน่ืองจำกตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งน ำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝำกไวก้บั
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ หำกใบหุ้นไดรั้บกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือของผูแ้สดง
เจตนำขำยและตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนำขำยติดต่อรับใบหุ้นคืน 
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ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถย่ืนแบบตอบรับไดท่ี้ส ำนกังำนตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี  

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
คุณฐำนมำศ พ่ึงโพธ์ิ คุณมำลี วิริยะหิรัญไพบูลย ์คุณเบญจวรรณ ผำสุข คุณจำรุภำ แซ่จงั   
คุณสุวำลี ศิลำอ่อน คุณมำนิสำ วำรักดี คุณปิยพร แควน้นอ้ย และ คุณกิตติมำ ลำยหมอ้ 
ฝ่ำยปฏิบติักำร 
ชั้น 23 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท:์ 0-2618-1141-43, 1146-1147 หรือ 0-2618-1122, 1133 และ 1129 
โทรสำร: 0-2618-1120 

ทั้งนี ้ผู้ท าค าเสนอซ้ือและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการท าค าเสนอซ้ือทางไปรษณีย์ 

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยมีหลกัทรัพยฝ์ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่ำน
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์วน้ั้น ผูแ้สดง
เจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำว 
ภำยในวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งได้ก ำหนด เพ่ือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะไดร้วบรวมและน ำส่งให้กับ
ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้ทนัภำยในระยะเวลำรับซ้ือ  

1.3.3 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถย่ืนแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียด
ใน “แบบค าขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตำม
เอกสำรแนบ 2 (6)) เพ่ิมเติมให้ครบถว้น ถูกตอ้ง ไดท่ี้ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์

โดยตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบค ำขอโอน/รับโอนหลกัทรัพยร์ะหว่ำงบญัชีบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพยก์บัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรัพย ์และเอกสำรประกอบไปยงัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เพื่อด ำเนินกำร
ตรวจสอบและโอนหลกัทรัพยข์องผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีฝำกไวใ้นบัญชีของผูอ้อกหลกัทรัพยม์ำยงับญัชีของ
ตัวแทนในกำรรับซ้ือหลักทรัพย์ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ของผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีจะเสนอขำยหุ้นได้ภำยใน
ระยะเวลำกำรรับซ้ือ ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำย่ืนแบบตอบรับ
พร้อมเอกสำรประกอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซ้ือ เพ่ือให้มีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีหำกแบบค ำขอ
โอน/รับโอนหลกัทรัพยร์ะหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก์บัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรัพย ์ไดรั้บกำรปฏิเสธจำก
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือของ
ผูแ้สดงเจตนำขำย 
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1.3.4 กรณี NVDR 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยส์ ำหรับ NVDR ตำมเอกสำร
แนบ 4 (1) ทั้งน้ี ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อควำมร่วมมือให้ผูถื้อ NVDR มำยื่นแบบตอบรับตำมพร้อม
แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ เน่ืองจำกตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยมี์ขั้นตอนท่ีตอ้งด ำเนินกำรโอน 
NVDR กบับริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั เพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือต่อไป   

1.4 กรณีผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือตอ้งกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีติดจ ำน ำหรือภำระผกูพนั 
ผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือจะตอ้งด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผกูพนัก่อนท่ีจะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือ 

1.5 กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบติัตำมวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยไ์ม่ครบถว้น ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรตอบรับค ำ
เสนอซ้ือตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือฉบับน้ีตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินกำร ทั้งน้ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม โดยค ำตดัสินของตวัแทนในกำรรับซ้ือ
หลกัทรัพยไ์ม่ว่ำในกรณีใดๆ ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยผูแ้สดงเจตนำขำยไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ หรือเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือ
เรียกร้องให้บริษทัฯ หรือตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดจำกกำร
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

2. วิธีการรับซ้ือหลักทรัพย์ 

ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะรับซ้ือหุ้นสำมญัท่ีเหลือทั้งหมดของกิจกำรท่ีมีผูเ้สนอขำยภำยใตค้  ำเสนอขำยในคร้ังน้ี ยกเวน้ในกรณี
ท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ยกเลิกค ำเสนอซ้ือตำมเง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ ท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 

3. การช าระราคา  

3.1 วนัช ำระรำคำ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดรั้บช ำระค่ำหลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลำรับซ้ือ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี  
6 กรกฎาคม 2565 โดยแบบตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ย่ืนตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ และกำร
ด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพยเ์สร็จส้ินและมีผลสมบูรณ์ 

กรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เม่ือใบหุ้นไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น หำกใบหุ้นไดรั้บกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ตวัแทนใน
กำรซ้ือหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน 

3.2 วิธีกำรช ำระรำคำ 

กำรโอนเงินเขำ้บญัชีของธนำคำร ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธ์ิในกำรช ำระรำคำหุ้นดว้ยวิธีกำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูแ้สดงเจตนำขำยเท่ำนั้น  

ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะโอนเงินค่ำหุ้นเขำ้บญัชีออมทรัพย ์หรือบญัชีกระแสรำยวนัของผูแ้สดงเจตนำขำยท่ี
เปิดไวก้บั 8 ธนำคำร ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“BBL”)  และ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (“KTB”) 
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ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) (“BAY”) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“KBANK”) ธนำคำรซีไอเอ็มบี
ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“CIMBT”) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (“TTB”) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
(มหำชน) (“SCB”) และ ธนำคำรยูโอบี จ ำกดั (มหำชน) (“UOB”) ทั้งน้ี ช่ือบญัชีผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผู ้
แสดงเจตนำขำยตำมท่ีได้ระบุในใบตอบรับเท่ำนั้น พร้อมแนบส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ 
Statement บญัชีกระแสรำยวนั ท่ีระบุช่ือรำยละเอียดช่ือบญัชี อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดรั้บกำรโอนเงินเขำ้บญัชีภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท ำกำรท่ี 2 
ถดัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรับซ้ือ 

ทั้งน้ี กรณีตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยไ์ม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของผูแ้สดงเจตนำขำยไดน้ั้น กำรช ำระเงินค่ำ
หลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรโดยกำรจ่ำยเป็นเช็คธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ ลงวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2565 
ขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผูแ้สดงเจตนำขำยและส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบตอบรับ 
โดยจดัส่งให้กบัผูแ้สดงเจตนำขำยหรือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำรับเช็คในวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท ำกำรท่ี 4 
ถดัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรับซ้ือ ซ่ึงอำจส่งผลให้ผูแ้สดงเจตนำขำยไดรั้บเงินภำยหลงักำรช ำระเงินโดยวิธีกำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำร 

ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยเสนอขำยดว้ยใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะช ำระเงินค่ำหลกัทรัพยใ์ห้กบัผูแ้สดง
เจตนำขำยก็ต่อเม่ือใบหุ้นนั้นไดผ้่ำนกำรตรวจสอบ และรับฝำกโดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หำกใบ
หุ้นนั้นไดรั้บกำรปฏิเสธจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยห์รือผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะไม่ช ำระค่ำ
หลกัทรัพย ์และจะแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนำขำยมำรับเอกสำรทั้งหมดคืนจำกตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยต์ำมท่ีอยูท่ี่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 1.3.1  

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะช ำระเงินค่ำหุ้นให้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยผำ่นตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำก
วนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรับซ้ือ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ตำมวิธีกำรช ำระรำคำท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยแสดงควำม
ประสงคไ์วต้ำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ 

หำกมีเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในรำคำเสนอซ้ือตำมท่ีก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 8 ผูท้  ำค ำเสนอ
ซ้ือจะด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1) ในกรณี ท่ี มีกำรปรับรำคำ เสนอซ้ือลดลง ผู ้ท  ำค  ำ เสนอซ้ือจะช ำระรำคำหุ้นตำมรำคำท่ีลดลงนั้ นแก่ 
ผูแ้สดงเจตนำขำยทุกรำย เวน้แต่หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงเจตนำขำยไวก่้อนวนัท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ
ประกำศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะช ำระรำคำหลกัทรัพย์จ ำนวน
ดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซ้ือเดิมก่อนกำรแกไ้ข    

(2) ในกรณีท่ีมีกำรปรับรำคำเสนอซ้ือสูงขึ้น ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะช ำระรำคำหุ้นตำมรำคำท่ีสูงขึ้นนั้นแก่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยทุกรำย 
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5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ส ำหรับผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของกิจกำร ให้
ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

5.1 วนัสุดทำ้ยท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพยไ์ดต้ลอดระยะเวลำในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 รวมทั้งส้ิน  
20 วนัท ำกำร 

5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยท่ีมีควำมประสงคจ์ะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ให้ปฏิบติัตำมขั้นตอนในเอกสำรแนบ 3 (1) ดงัน้ี 

5.2.1 กรอกขอ้ควำมใน “แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)” 
(“แบบค าขอยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ 3 (2) เพ่ิมเติมให้ครบถว้น ถูกตอ้งและชัดเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู ้
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปน้ี 

5.2.2.1 หลกัฐำนกำรรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่ำนศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์หรือใบส ำคญัแสดงกำร
โอน NVDR และแบบตอบรับ 

5.2.2.2 กรณีท่ีค ำน ำหน้ำช่ือ หรือช่ือ หรือนำมสกุลของผูแ้สดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกด
ไม่ตรงกบับตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้
กรอก “แบบค ำขอแกไ้ขขอ้มูลผูถื้อหลกัทรัพย”์ ของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ตำมเอกสำรแนบ 
2 (5)) พร้อมส ำเนำเอกสำรประกอบกำรแกไ้ขของทำงรำชกำรท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตร
พนกังำนรัฐวิสำหกิจแลว้แต่กรณี 

5.2.2.3 กรณีผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือท่ีประสงคจ์ะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็น 

ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจท่ียงัไม่

หมดอำยุ (ในกรณีท่ีใช้บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำ

ทะเบียนบำ้นหนำ้ท่ีแสดงเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำร

อื่นท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัอยู่ตำมทะเบียนบำ้นและหน้ำท่ีแสดงช่ือผูแ้สดง

เจตนำขำยดว้ย) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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(2) ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำและ

มำรดำ) และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้น

ของผูป้กครอง และผูเ้ยำว ์พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

(1) ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง 

ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย 

(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยฉ์บบัท่ีมีขอ้มูลล่ำสุด และมีอำยุ

ไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลิก พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย

ผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อม

แนบ  

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจของผูมี้อ ำนำจลง

นำม (ในกรณีท่ีเป็นบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบียน

บำ้นดว้ย) กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำ

หนังสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนังสือรับรอง

ข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้อง ตำมท่ีระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) 

แลว้แต่กรณี 

ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 

(1) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดย

เจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซ่ึงรับรองถึง

ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจ

หรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคล โดยตอ้งมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนั

ยื่นแบบค ำขอยกเลิก พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติ

บุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรอง

ส ำเนำหนังสือรับรองขำ้งตน้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุในขอ้ 

5.2.2.3 ก) หรือ ข) แลว้แต่กรณี 

ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือโดย
เจำ้หน้ำท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีมีอ ำนำจในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผูจ้ ัดท ำหรือผูใ้ห้ค  ำรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำร และให้เจำ้หนำ้ท่ีของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสำรไดจ้ดัท ำหรือรับรอง



ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)                        แบบ 247-4 

 

ส่วนท่ี 4 หนำ้ 11 

ควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจำ้หน้ำท่ี Notary Public หรือหน่วยงำน
อื่นใดท่ีไดด้ ำเนินกำรขำ้งตน้ ซ่ึงตอ้งมีอำยไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลิก  

กรณีท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำดว้ยตนเอง 

ยื่นหนงัสือมอบอ ำนำจส ำหรับยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ 3 (3) พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจตำมท่ีระบุ
ในขอ้ 5.2.2.3 แลว้แต่กรณี พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง 

ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งมีหนงัสือมอบ
อ ำนำจให้ Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสำรตำมขอ้ 1.1 และ 1.2 ขำ้งตน้จะลงนำม
โดย Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุช่ือผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำมนั้นอีก 1 ฉบบั 

5.3 ยื่น “แบบค าขอยกเลิก” ซ่ึงกรอกขอ้ควำมให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย โดยย่ืนไดท่ี้ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

ทั้งนี้ ผู้ท าค าเสนอซ้ือหรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ทางไปรษณีย์ 

5.4 เม่ือตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมขอ้ 5.2 ครบถว้นถูกตอ้ง ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

▪ ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูรั้บมอบอ ำนำจตอ้งแนบแบบค ำขอถอนหลกัทรัพย์
ของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยพ์ร้อมเอกสำรแสดงตนและช ำระค่ำธรรมเนียม 100 บำทต่อตัวแทนในกำรรับซ้ือ
หลกัทรัพย ์โดยตัวแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะน ำใบหุ้นคืนแก่ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูรั้บมอบ
อ ำนำจ ภำยใน 30 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูรั้บมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขอถอนหลกัทรัพยมี์ควำมครบถว้นสมบูรณ์ โดยผูย้กเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรือผูรั้บมอบอ ำนำจสำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้นคืนได ้ท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์
ตำมท่ีอยูใ่นขอ้ 1.3.1 

▪ ในกรณีขอรับคืนผำ่นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยมีบญัชี
อยู่) ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100 บำท โดยตวัแทนในกำรรับ
ซ้ือหลกัทรัพยจ์ะโอนหุ้นคืนผ่ำนศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เขำ้บญัชีฝำกหลกัทรัพยต์ำมท่ีระบุไวใ้นแบบยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูรั้บมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

▪ ในกรณีขอรับคืนผำ่นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600) ผู ้
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะตอ้งแนบค ำขอถอนหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยพ์ร้อมเอกสำรแสดงตน
และช ำระค่ำธรรมเนียม 100 บำทต่อตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์โดยตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะโอน
หลกัทรัพยค์ืนผำ่นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เขำ้บญัชีฝำกหลกัทรัพยต์ำมท่ีระบุไวใ้นแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
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ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูรั้บมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำย 

▪ ส ำหรับผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือท่ีไดแ้สดงเจตนำขำย NVDR จะไดรั้บคืนหลกัทรัพย ์NVDR ท่ีแสดงเจตนำขำยไว ้
ผำ่นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยบริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย ผู้แสดง
เจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้ 

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีท่ีมีการยกเลิกค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

ในกรณีท่ีมีกำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขในส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะส่งหนงัสือแจง้กำรยกเลิก
ค ำเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกรำยท่ีมีช่ือปรำกฏตำมรำยช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุด ภำยในวนั
ท ำกำรหลงัพน้ก ำหนดท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจง้ทกัทว้งเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ (ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
สำมำรถแจง้ทกัทว้งเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ไดภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต.ไดรั้บ
แจง้เหตุ) และผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือจะแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลผ่ำนตลำดหลกัทรัพยฯ์ อีกช่องทำงหน่ึง โดย
ผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือท่ีไม่มีรำยช่ือปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นล่ำสุด สำมำรถติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวผ่ำนตลำด
หลกัทรัพยฯ์ 

จำกนั้นให้ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยด์ ำเนินกำรต่อผูแ้สดงเจตนำขำยท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระรำคำหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1) กรณีท่ีเป็นใบหุ้น: ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะคืนใบหุ้นแก่ผูแ้สดงเจตนำขำย ภำยหลงัจำกให้ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยกรอก “แบบค าขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตำมเอกสำรแนบ 3 (5)) เพ่ิมเติมให้
ครบถว้น ถูกตอ้งและน ำส่งแบบตอบรับดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถ
มำติดต่อรับใบหุ้นคืนท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยใน 30 วนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

2) กรณีไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) หรือ น ำฝำกเขำ้บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 ตวัแทนในกำรรับซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรคืนหลกัทรัพยผ์ำ่นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยมีบญัชีอยู่ ตำมท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยระบุไวใ้นแบบตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หรือบญัชีของบริษทัผูอ้อก
หลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 แลว้แต่กรณี ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีด ำเนินกำรคืนหลกัทรัพยผ์่ำนบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 ให้ผู ้
แสดงเจตนำขำยกรอก “แบบค าขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝาก
หลักทรัพย์” (ตำมเอกสำรแนบ 3 (4)) เพ่ิมเติมให้ครบถว้น ถูกตอ้งและน ำส่งแบบตอบรับดงักล่ำวแก่ตวัแทนใน
กำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์

      3)      ส ำหรับผูต้อบรับค ำเสนอซ้ือท่ีไดแ้สดงเจตนำขำย NVDR จะไดรั้บคืนหลกัทรัพย ์NVDR ท่ีแสดงเจตนำขำยไว ้ผำ่น
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยบริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย ผู้แสดง
เจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้ 
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7. การก าหนดราคาเสนอซ้ือ 

7.1 ท่ีมำของรำคำเสนอซ้ือ  

รำคำเสนอซ้ือหุ้นสำมญัของกิจกำรท่ีรำคำหุ้นละ 21.10 บำท (ยี่สิบเอ็ดบำทสิบสตำงค์) เป็นรำคำเดียวกนักบัท่ีผูท้  ำค  ำ
เสนอซ้ือ ไดม้ำซ่ึงหุ้นสำมญัของกิจกำรจำกผูข้ำยตำมธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นท่ีซ้ือขำยเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ตำม
สัญญำซ้ือขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรลงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ระหว่ำงผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือกบัผูถื้อหุ้นบำงรำยของกิจกำร
รวมทั้งส้ิน 7 รำย ซ่ึงเป็นผลท ำให้ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender 
Offer) ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรเขำ้ถือครองหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (รวมท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย
รำคำเสนอซ้ือดงักล่ำว เป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ
ไดหุ้้นของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัย่ืนค ำเสนอซ้ือต่อส ำนกังำน ก.ล.ต.  

7.2 รำคำสูงสุดท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือหรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ไดม้ำในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัย่ืนค ำเสนอซ้ือต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

รำคำเสนอซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน)  ท่ีรำคำหุ้นละ 21.10  บำท (ยี่สิบเอด็บำทสิบสตำงค)์ เป็น
รำคำสูงสุดท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ ไดม้ำซ่ึงหุ้นของกิจกำรภำยในระยะเวลำ 
90 วนั ก่อนวนัย่ืนค ำเสนอซ้ือต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยรำคำดงักล่ำว คือรำคำหุ้นท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือไดม้ำซ่ึงหุ้นสำมญั
ของกิจกำรจำกผูข้ำยตำมธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นท่ีซ้ือขำยเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 

8. การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554) 

-ไม่บงัคบัใชก้บักรณีน้ี- 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
วธีิตอบรับค าเสนอซ้ือและแบบฟอร์ม 



 

 

 

กรณีโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 
 

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ดงัน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื  
- ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีแ่สดงเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาวจ์ะต้องแนบค ายนิยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครองที่ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องและส าเนาทะเบยีนบ้าน
ของผูเ้ยาวแ์ละผูป้กครอง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
กรณีทีค่ าน าหน้าชื่อ หรอืชื่อ หรอืนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลกัทรพัยไ์ม่ตรงหรอืสะกดไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ให้กรอก “แบบค าขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรพัย์” ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยขอ้มูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร
ขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ แลว้แต่กรณี 

2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย 
- ส าเนาใบต่างดา้ว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง 

3) นิตบิุคคลสญัชาตไิทย 
 3.1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีขอ้มูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบั พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม 

           ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี 
3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้อี านาจลงนามรบัรองทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

ผูแ้สดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสญัชาติไทยมหีน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรพัย์ และออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ให้กบั
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์

4) นิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย 
4.1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท หรอืหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนของนิตบิุคคล และหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยเจา้หน้าที่ของนิตบิุคคล หรอืหน่วยงานของประเทศทีนิ่ติบุคคลมภีมูลิ าเนา ซึ่งรบัรอง

ถงึชื่อนิตบิุคคล ชื่อผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคล ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรอืเงื่อนไขในการลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคล โดยตอ้งมอีายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถงึวนัยื่นแบบตอบรบั บญัชี
รายชื่อของผูม้อี านาจลงนาม ตวัอย่างลายมอืชื่อ และหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ 

4.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื ขอ้ 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามข้อ 4.1) 
เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอื
ชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยื่นแบบตอบรบั 

 กรณีนิตบิุคคลสญัชาติต่างดา้วที่มไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย และมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศทีไ่ม่มอีนุสญัญาภาษซ้ีอนกบัประเทศไทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซ้ีอนกบัประเทศไทย แต่
อนุสญัญาภาษีซ้อนนัน้ไม่ได้มกีารยกเวน้ในเรื่องการหกัภาษี ณ ที่จ่ายที่จดัเก็บจากผลก าไรจากการขายหลกัทรพัย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทุนของหลกัทรพัย์ที่
น ามาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัย์ท่ีแสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 2 (4) ส าหรบัหลกัทรพัย์ และหรอืเอกสารแนบ 4 (4) ส าหรบั NVDR และ/หรอืแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทุน
ดงักล่าว เพื่อใช้ในการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ทัง้น้ี หากผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาตน้ทุนของหลกัทรพัย์ หรอื NVDR ทีแ่สดงเจตนาขาย แลว้แต่กรณี การค านวณภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ในอตัรารอ้ยละ 15 
จะค านวณจากราคาเสนอซื้อคูณดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ หรอื NVDR ทีผู่แ้สดงเจตนาขายน ามาเสนอขายทัง้หมด 

5)  ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก หรอื Statement บญัชกีระแสรายวนั ทีร่ะบุรายละเอยีดของบญัชพีรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ของ 8 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรอียุธยา ธ. กสกิรไทย  
       ธ. ซไีอเอม็บไีทย ธ. ทหารไทยธนชาต ธ. ไทยพาณิชย ์และ ธ. ยูโอบ ี 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน 
1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ 2. หลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจอกี 1 ชุด ตามทีร่ะบุขา้งตน้ 

ผู้ถือหลกัทรพัยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

2. ลงลายมอืชื่อสลกัหลงัใบหลกัทรพัยเ์พื่อโอนลอย 
(ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะรบัเฉพาะใบหลกัทรพัยท์ีม่ชีื่อตรงกบัผู้
แสดงเจตนาขายหรอืผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีป่รากฏชื่อบนใบหลกัทรพัยไ์ดส้ลกั
หลงัโอนใบหลกัทรพัยแ์ละมเีอกสารประกอบการโอนทีถู่กตอ้งสมบูรณ์ของ

ผูแ้สดงเจตนาขายแลว้เท่านัน้) 
 
 

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น และชดัเจน 

กรณีส่งมอบใบหลกัทรพัย ์(Securities) 

4.  ส่งเอกสารทัง้หมดภายในวนัที ่4 กรกฎาคม 2565 ที่ 
คุณฐานมาศ พึง่โพธิ ์ คณุมาล ีวริยิะหริญัไพบูลย ์คณุเบญจวรรณ ผาสุข คณุจารุภา แซ่จงั คุณสวุาล ีศลิาออ่น คณุมานิสา วารกัด ีคณุปิยพร แควน้น้อย หรอื  

คุณกติตมิา ลายหมอ้ ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ช ์191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 
โทรศพัท ์0-2618-1141-43, 1146-1147 หรอื 0-2618-1122, 1133 และ 1129 โทรสาร 0-2618-1120 

หรอื บรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่านมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมหีลกัทรพัยท์ีจ่ะขายฝากอยู่ และ 
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
กรณี ส่งมอบใบหลกัทรพัย ์หรือเป็นผูถื้อ NVDR ผู้ถอืหลกัทรพัยจ์ะต้องน าส่งเอกสารทัง้หมด 

ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 หรือลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนัท าการกอ่นวนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซือ้  
ผู้ท าค าเสนอซือ้และตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารในการท าค าเสนอซื้อทางไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคก์บับรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่า่นมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมี
หลกัทรพัยอ์ยู่เพื่อโอนหลกัทรพัยท์ีจ่ะขายเขา้บญัช ีดงันี้ 
โอนเขา้บญัช ี “บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง เพ่ือค าเสนอซื้อ”  
เลขทีบ่ญัช ี 224-000000036-0 
ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชาตไิทย (Local Securities) หรอืผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชาตติ่างดา้ว (Foreign Securities)  

เอกสารแนบ 2 (1) 



 

 

 

 

แบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน  ผูท้ าค าเสนอซื้อ และ ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์ (“บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)”) เลขทีใ่บรบั ...................................................................... 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั).............................................................................................................................…………..……… สญัชาต ิ......................….....……...... 
ทีอ่ยู่............................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน................................................................................................... 
ต าบล.................................…………….........................อ าเภอ...…………....................................…....................จงัหวดั......................................................................……......... 
ประเทศ...............................................รหสัไปรษณีย.์.....................…….โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได…้……...........................................โทรสาร................................................................ 
 

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรข้าราชการ / บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ เลขท่ี ............................................................................................ 
  บุคคลธรรมดาต่างด้าว          ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขท่ี ............................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลสญัชาติไทย            เลขทะเบียนบริษทั เลขท่ี ……...................................................................................................................................................................... 
  นิติบุคคลต่างด้าว                  เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษทั เลขท่ี ....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอขาย 

  หุน้สามญัของบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน....................................................หุน้ (......................................................................................................................)  
ในราคาหุน้ละ 21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทสบิสตางค)์ และราคาสุทธหิลงัจากหกัค่านายหน้าและภาษมีูลค่าเพิม่ (อตัรารอ้ยละ 7 ของค่านายหน้า) หุน้ละ 21.0435575 บาท  
(ยีส่บิเอด็จุดศูนยส์ีส่ามหา้หา้เจด็หา้บาท) รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้......................................................................บาท (.............................................................................)  

ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งล่างนี้ 
รวมทัง้การรบัช าระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาค่าขายแทนขา้พเจา้ 

 กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น   กรณีโอนหุ้นผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 

ชื่อผู้ถอืหุน้สามญัตามทะเบยีน ใบหุน้สามญัเลขที ่ จ านวนหุน้สามญั 
โอนจากบรษิทัสมาชกิศูนย์ 
รบัฝากหลกัทรพัย ์หมายเลข 

เลขทีโ่อน วนัทีโ่อน จ านวนหุน้สามญั 

       
       
 รวม    รวม  
ข้าพเจ้าขอรบัเงินค่าหลกัทรพัยต์ามเง่ือนไขท่ีก าหนดในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์  
การรบัเงนิ 
โอนเงนิเขา้บญัช ี  
 ธ. กรุงเทพ       ธ. กรุงไทย       ธ. กรุงศรอียุธยา       ธ. กสกิรไทย       ธ. ซไีอเอม็บไีทย       ธ. ทหารไทยธนชาต       ธ. ไทยพาณิชย์       ธ. ยูโอบ ี

สาขา............………………................................................. ประเภทบญัช.ี............................................….....................................  เลขทีบ่ญัช ี --  
(ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผู้แสดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์รอืส าเนา Statement บญัชกีระแสรายวนั ดงักล่าวทีร่บัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
พรอ้มกนันี้ไดแ้นบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดงันี้ ใบหลกัทรพัย์ทีส่ลกัหลงัแลว้ และ/หรอื เอกสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัฐานการโอน
หลกัทรพัย์ผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัช ี“บมจ. หลกัทรพัย์ บวัหลวง เพื่อค าเสนอซื้อ” เลขที่บญัช ี224-000000036-0 ส าหรบัผู้ถือหุ้นสญัชาติไทย และต่างด้าวหรอืผู้ถือใบ
แสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ (NVDR) และหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูแ้สดงเจตนาขายตามทีร่ะบุไวใ้นค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์  
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจ าน าหรอืภาระผูกพนัใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้นี้ ขา้พเจ้าได้เสนอขายหลกัทรพัย์ในฐานะที่เป็นผู้มกีรรมสทิธิโ์ดย
ถูกต้องตามกฎหมายในหลกัทรพัย์ดงักล่าว และรบัทราบว่าแบบตอบรบัค าเสนอซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ปิดโอนหลกัทรพัย์ที่
ขา้พเจา้ไดเ้สนอขายเป็นของตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

   ลงชื่อ   .....................................................................................   ผูแ้สดงเจตนาขาย 
ลงชื่อ .................................................................................. ผูร้บัมอบอ านาจ  (........................................................................................)  
 (................................................................................)   วนัที.่.............................................................................. 

 

 

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

หลกัฐานการรบัใบหลกัทรพัย ์/ ใบโอนหลกัทรพัยผ์า่นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ 

วนัที.่............................................................. เลขทีใ่บรบั........................................................................ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
 ใบหุน้                   หลกัฐานการโอนหลกัทรพัย์ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์    จ านวน .................................................................................หุ้น 
จาก นาย, นาง, นางสาว, บรษิทั ..........................................................................................................................................................ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
โดย:    ขอรบัเงนิค่าหลกัทรพัยต์ามเงื่อนไขที่ก าหนดในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 
         โอนเงนิเขา้บญัช ี 
          ธ. กรุงเทพ     ธ. กรุงไทย     ธ. กรุงศรอียุธยา     ธ. กสกิรไทย     ธ. ซีไอเอม็บไีทย     ธ. ทหารไทยธนชาต     ธ. ไทยพาณิชย์    ธ. ยูโอบ ี
                                                                                                                          
                                                                                                                           ลงชื่อ......................................................................................................ผู้รบั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ คุณฐานมาศ พึง่โพธิ ์คุณมาล ีวริยิะหริญัไพบูลย ์คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณจารุภา แซ่จงั คุณสุวาล ีศลิาอ่อน คุณมานิสา วารกัด ีคุณปิยพร แควน้น้อย หรอื  
คุณกติติมา ลายหมอ้ ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ช ์191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

โทรศพัท ์0-2618-1141-43, 1146-1147 หรอื 0-2618-1122, 1133 และ 1129 โทรสาร 0-2618-1120

 
เอกสารแนบ 2 (2) 



 

 

 

หนังสือมอบอ านาจ 
เพื่อการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ 

 
 

เขยีนที.่.......................................................................  
วนัที.่..........................................................................  

 
โดยหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้.......................................................................................................................อายุ........................ปี 
สญัชาต.ิ.................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง................................................................ 
ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้ ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................ประเทศ............……................... 
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน........................................................................................หุน้                             
ขอมอบอ านาจให…้..................................................................................................................อายุ....……................................ปี           
สญัชาต.ิ................................. เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง............................................................... 
ทีอ่ยู่เลขที(่ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้............................................................................................................................................. 
.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................ประเทศ....................................
เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ใหม้อี านาจในการขาย โอน ส่งมอบหลกัทรพัย ์/ เอน็วดีอีาร ์ของบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยด าเนินการผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์) ตลอดจนใหม้อี านาจกระท าการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ีแทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิ้น  
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบเขตอ านาจดงักล่าว ใหถ้อืเสมอืนหนึ่งว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ย
ตนเองทุกประการ  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูม้อบอ านาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และ/หรอื หนังสอืรบัรองการจด

ทะเบยีนนิตบิุคคลของผูม้อบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนาม 
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสอืเดนิทางของผู้รบัมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

 

เอกสารแนบ 2 (3) 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 



 

 

 

 
แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขาย 

 
(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิตบิุคคลต่างประเทศ ทีไ่ม่ไดป้ระกอบกจิการในไทย และมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศทีไ่มม่ี

อนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศไทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศไทยแต่อนุสญัญาภาษซี้อน
นัน้ไม่ไดม้กีารยกเวน้ในเรื่องการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายทีจ่ดัเกบ็จากผลก าไรจากการขายหลกัทรพัยป์ระเทศไทย) 

 

 
วนัที ่........................................................ 

 
เรยีน บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย”์) 
 

 
ขา้พเจา้................................................................................................................ สญัชาต.ิ....................................... 

เลขทีป่ระจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี .......................................................................... ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทุนของหลกัทรพัย์
ของบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ทีแ่สดงเจตนาขาย (โดยมรีายละเอยีดตามหลกัฐานแนบ) ดงันี้ 
 

วนัทีโ่อน เลขทีใ่บหุน้/เลขทีใ่บโอน จ านวนหุน้สามญั ตน้ทุนต่อหน่วยของ
หุน้สามญั (บาท) 

    

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   
 

พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบ........………………………………………………….............................................………… 
รวม .............…………………... ฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยป์ระกอบการจดัเกบ็ภาษ ีณ ทีจ่่าย  

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ข้อมูลดงักล่าวขา้งต้นถกูต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 
 (.................................................................) 
 
หมายเหตุ : หากผูแ้สดงเจตนาขายซึง่เป็นนิตบิุคคลต่างประเทศไม่สามารถระบุราคาตน้ทุนหรอืมไิดแ้นบหลกัฐานแสดงราคา

ตน้ทุนมาพรอ้มกบัแบบแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ีน่ ามาเสนอขาย ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะหกัภาษ ี        
ณ  ทีจ่่าย โดยค านวณภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 จากจ านวนเงนิค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนทีผู่แ้สดงเจตนาขาย
จะไดร้บั 

เอกสารแนบ 2 (4) 



 

 

 

เอกสารแนบ 2 (5) 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบ 2 (6) 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารแนบ 3 
วธีิยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์และแบบฟอร์ม 



 

 

ขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 
 

2. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณ ีซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ดงันี้ 
1)  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื  
- ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีแ่สดงเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบค ายนิยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครองที่ผูป้กครองลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาวแ์ละผูป้กครองพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
กรณีทีค่ าน าหน้าชื่อ หรอืชื่อ หรอืนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลกัทรพัยไ์ม่ตรงหรอืสะกดไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอื
บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใหก้รอก “แบบค าขอแก้ไขขอ้มูลผูถ้อืหลกัทรพัย์” ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  (ตามเอกสารแนบ 2(5)) พรอ้มเอกสารประกอบการ
แกไ้ขของทางราชการ โดยขอ้มลูใหม่ตอ้งระบุใหต้รงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ แลว้แต่กรณ ี 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 
- ส าเนาใบต่างด้าว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ 

3) นิตบิุคคลสญัชาตไิทย 
3.1) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัทีม่ขีอ้มลูล่าสุด และมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยื่นแบบค าขอยกเลกิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้อี านาจลงนามรบัรองทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิตบิุคคลทีไ่ม่ใชส่ญัชาตไิทย 
4.1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หรอืหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนิตบิุคคล และหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน

ของประเทศทีน่ติบิุคคลมภีูมลิ าเนา ซึง่รบัรองถงึชื่อนิตบุิคคล ชื่อผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล ทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรอืเงื่อนไขใน
การลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล โดยตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยื่นแบบค าขอยกเลกิ บญัชรีายชื่อของผูม้อี านาจลงนาม ตวัอย่างลายมอืชื่อ และ
หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้ 

4.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื ขอ้ 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1)  
เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชือ่โดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
หรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสุลไทยใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ด้
ด าเนินการขา้งตน้ โดยเอกสารทัง้หมดต้องมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยืน่แบบค าขอยกเลกิ 

5) แนบเงนิสดส าหรบัช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย ์รายการละ 100 บาท หรอืค่าธรรมเนียมในการขอถอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท (แลว้แต่กรณ)ี 
 เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท)  และ   
2. หลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจอกี 1 ชุด ตามทีร่ะบุขา้งตน้ 

ผู้ถือหลกัทรพัยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 (1) 

1.  กรอกแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์และแนบแบบค าขอถอนหลกัทรพัยข์องศูนยฝ์ากหลกัทรพัย/์หลกัฐานการรบัหลกัทรพัย ์
/ใบโอนหลกัทรพัย์ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์/แบบตอบรบั 

3.  ส่งเอกสารทัง้หมดภายในวนัที ่27 มถิุนายน 2565 ที่ 
คุณฐานมาศ พึง่โพธิ ์ คุณมาล ีวริยิะหริญัไพบูลย์ คุณเบญจวรรณ ผาสุข คณุจารุภา แซ่จงั คุณสุวาล ีศลิาอ่อน คณุมานิสา วารกัด ีคุณปิยพร แควน้น้อย หรอื  

คุณกติตมิา ลายหมอ้ ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ช ์191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

โทรศพัท ์0-2618-1141-43, 1146-1147 หรอื 0-2618-1122, 1133 และ 1129 โทรสาร 0-2618-1120 
ผู้ท าค าเสนอซื้อและตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารในการท าค าเสนอซื้อทางไปรษณีย์ 



 

 

 
แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เรยีน ผูท้ าค าเสนอซื้อ และ ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์(“บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)”) เลขทีแ่บบค าขอยกเลกิ ......................... 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั)............................................................................................................สญัชาต.ิ.................................................. 

ทีอ่ยู่...............................................ซอย/อาคาร...............………………………….………………….....ถนน.............................................................. 

ต าบล............................………….................อ าเภอ...………......................................................จงัหวดั................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์..........................…….โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ได.้..................................................................โทรสาร........................................................... 
 
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ หรือ NVDR ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในค าเสนอซื้อ 
หลกัทรพัย ์จ านวน.............................................หุน้ 
ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดย้ื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)  เมื่อวนัที.่.....................................................................  
เลขทีใ่บรบั ................................................................................ 
ขา้พเจา้ขอรบัหลกัทรพัย ์หรอื NVDR คนื โดยขอรบัเป็น 
 ใบหุน้ หรอื ใบเอน็วดีอีาร์ โดยขา้พเจ้ามารบัด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัหลักทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารสลีม

คอมเพล็กซ์ (ภายใน 30 วนัท าการ นับจากวนัที่ยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัย์ โดยต้องแนบแบบค าขอถอน
หลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสารแสดงตนและช าระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์) 

 โอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ โดยโอนเขา้บญัชสีมาชกิผูฝ้าก...............................….............................................................. 
ผูฝ้ากเลขที.่....................................น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากกบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่……….................. 
..................................ชื่อบญัชี.......................................................................…..................................................................................... 
(ภายในวนัท าการถดัไป นับจากวนัที่ยื่นแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย)์ พรอ้มกนันี้ขา้พเจ้าได้แนบเงนิค่าธรรมเนียมใน
การโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท 

 โอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 
ทัง้นี้ บรษิัทหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการโอนหลักทรพัย์เข้าบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชีของบรษิัทผู้ออก
หลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีผู่ย้กเลกิการแสดงเจตนาขายหรอืผูร้บัมอบอ านาจยื่นแบบค าขอยกเลกิการแสดง
เจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละเอกสารประกอบถูกตอ้ง ครบถว้น ตามทีร่ะบุไวใ้นค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 

ขา้พเจา้ยอมรบัเงื่อนไขการยกเลกิและการรบัหลกัทรพัยค์นืขา้งตน้และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทุกประการ 
 ผูแ้สดงเจตนาขาย....................................................................................                                                                                                                                                                      

(..................................................................................) 
 วนัที ่..................................................................................... 

การส่งมอบใบหลกัทรพัย/์ใบ NVDR 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยไ์ดส้่งมอบใบหลกัทรพัยห์รอืใบ NVDR ตามรายละเอยีดขา้งตน้ใหแ้ก่ผู้
แสดงเจตนาขายทีม่คีวามประสงคจ์ะขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละผูแ้สดงเจตนาขายไดร้บัใบหลกัทรพัยห์รอืใบ NVDR คนืเรยีบรอ้ยแลว้ 

ผูส้่งมอบ.............................................................................................     ผูร้บั / ผูแ้สดงเจตนาขาย.......................................................................... 
          (.............................................................................................) (.......................................................................................)  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัฐานการรบัแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที.่...................................................................... เลขทีแ่บบค าขอยกเลกิ....................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง 
บรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้............................................หุ้น จาก  
(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั)..................................................................................................................................พร้อมกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค า
เสนอซื้อหลกัทรพัย ์เลขที ่................................... ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ โดยหลกัทรพัยท์ีท่ าการยกเลกิจะคนืกลบัโดยวธิ ี
 ใบหุน้ หรอื ใบเอน็วดีอีาร ์โดยขา้พเจา้มารบัดว้ยตนเอง ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 
 โอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยโอนเขา้บญัชสีมาชกิผูฝ้าก..................................................ผูฝ้ากเลขที.่........................................ 

น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากกบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที.่............................................................................................... 
ชื่อบญัช.ี....................................................................................................................................................................... (ภายในวนัท าการถดัไป) 

 โอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 
ลงชื่อ......................................................................................ผูร้บั / ผูแ้สดงเจตนาขาย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ คุณฐานมาศ พึง่โพธิ ์คุณมาล ีวริยิะหริญัไพพบูลย ์คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณจารุภา แซ่จงั คุณสุวาล ีศลิาอ่อน คุณมานิสา วารกัด ีคุณปิยพร แควน้น้อย หรอื  
คุณกติติมา ลายหมอ้ ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ช ์191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

โทรศพัท ์0-2618-1141-43, 1146-1147 หรอื 0-2618-1122, 1133 และ 1129 โทรสาร 0-2618-1120

เอกสารแนบ 3 (2) 



 

 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

เขยีนที.่.......................................................................  
วนัที.่..........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..............................................................................................................อายุ........................ปี 
สญัชาต.ิ................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง................................................................  
ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้ …………............................................................................................................................ 
..................................................................... รหสัไปรษณีย.์.......…….....................................ประเทศ....................................... 
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน.......................................................................................หุน้                                                          
ขอมอบอ านาจให…้……………...................................................................................................................อายุ....…................ปี 
สญัชาต.ิ.................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง...............................................................  
ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้............................................................................................................................................ 
.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......…….....................................ประเทศ....................................……...........
เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ให้มอี านาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ ของบรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีข่า้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาขาย ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์ตลอดจนให้
มอี านาจกระท าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนี้แทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
 
กิจการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทุก
ประการ 
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูม้อบอ านาจ  
 ( )  
 
 

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

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

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

หมายเหตุ โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และ/หรอื หนังสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิตบิุคคลของผู้มอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสอืเดนิทางของผู้มอี านาจลง
นาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รบัมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารแนบ 3 (3) 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 



 

 

 

เอกสารแนบ 3 (4) 



 

 

 

 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 (5) 



 

 

 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
วธีิตอบรับค าเสนอซ้ือและแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 



  
 

 

เอกสารแนบ 4 (1) 
Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Kindly submit all documents by 30 June 2022 to: 
Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Manisa Varakdee,  

Ms.Piyaporn Kwannoi or Ms. Kittima Laimor / Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited 
23rd Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 

Tel: 0-2618-1141-43, 1146-1147 or 0-2618-1122, 1133 and 1129 Facsimile: 0-2618-1120 
Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security.  

“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form within 30 June 2022 or at least 2 business days before the last date of Offer Period. 
The Offeror and the tender offer agent will not accept documents sent by post.” 

NVDR Holder of Thanulux Public Company Limited 

2) Advise the broker to transfer the Scripless NVDR ordinary shares or warrants to the following account 
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 

3) Enclose the Power of Attorney and the “Declaration for Cost of Tendered Securities” as stated in Attachment 4 (3) and 4 (4) 
(if any) 

1) Completely fill in the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

 

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

- A certified copy of valid Identification Card or 
- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of house registration which contains 13 digits of the Identification Card 
(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (father and mother), a certified true copy of his/her guardian’s Identification Card, a certified true copy  
of the guardian’s and the minor child’s the house registration) 
In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the  
State Enterprise Employee Card, the Offeree has to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record” of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a copy 
of evidence of such correction issued by the government authority, certified as true copy.  The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification  
Card or the State Enterprise Employee Card. 

4.2)  Foreign Individual 
A certified copy of valid Alien Card or Passport. 

4.3) Thai Juristic Person 
4.3.1  A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) 

of the juristic person, together with company seal (if any) 
4.3.2  Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above 

A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on brokerage fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, 
a tender offer agent. 

4.4) Foreign Juristic Person 
4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic 

person is located, certifying the name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not 
more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which 
are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person 

4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above 
 Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the Notary Public or any other authorized organization of the country in which the documents are made or certified, and the signature and 

seal of the Notary Public or any other authorized organization shall be certified by an official of the Thai Embassy or Consulate in the country in which the documents are prepared or certified, 
and all documents, which are issued, must be valid within 1 year prior to the submission date of the Acceptance Form. 

 In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double 
tax treaty with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of 
tendered securities for withholding tax purposes by completing the “Confirmation of Securities Cost Form” as the Attachment 2 (4) for securities  and Attachment 4 (4) for NVDR, whichever 
the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding 
tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale. 

4.5) A certified true copy of the first page of the savings account book or a copy of the current account statement, showing details of bank account; 
BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB and UOB 

In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and  
2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above 



 

 

 

เอกสารแนบ 4 (2) 
 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thanulux Public Company Limited 
 

To : The Offeror and the Tender Offer Agent (“Bualuang Securities Public Company Limited”) Acceptance Form No.....……....................................... 
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) …..............……............................……………………….................................................... Nationality ............................... 
Contact Address............................ ……………………............................................................................................................................................................. 
Sub District..............................……………..….. District..……………………...........................................Province.......................................................……….. 
Country……………………………… Postal Code..............………………….Contact Telephone……........................................Facsimile................................ 

 

Please specify type of seller of NVDR securities of Thanulux Public Company Limited 
  Thai Individual  ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No. ................................................................................................... 
  Foreign Individual  Alien Card / Passport ID No. ..................................................................................................................................................... 
  Thai Juristic Person  Company Registration No. ........................................................................................................................................................ 
  Foreign Juristic Person  Incorporate Document No. ............................................................................................................................................... 
 I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................... shares (…………………………………………………...................) 
of Thanulux Public Company Limited at the net price of Baht 21.0435575 (Twenty One Point Zero Four Three Five Five Seven Five Baht) per share 
being the Offer Price of Baht 21.10 (Twenty One Baht Ten Satang) per share less brokerage fee (0.25% of the offer price) and VAT (7% of the brokerage 
fee) subject to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be 
Baht…………………………………………………(...............................…………………………..…………............)     
 I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well 
as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer. 
 

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

NVDR ordinary shares    
    
    
  Total NVDR ordinary shares  

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

   Signed ………………............................................................. Tender Offeree 
Signed .................................................................................. Attorney  (................................................................................)  
 (................................................................................)   Date......................................................................  

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

 
Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 

Date.............................................................. Receipt no……................................................. 

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Thanulux 
Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer………………………………………………………………….NVDR from 
(Mr./Mrs./Miss/Company) ……………………………………………………………………….……………………………………....……............  

by: request for payment as conditions specified in the Tender Offer 

Automatic transfer to following bank A/C’s:  BBL    KTB    BAY    KBANK    CIMBT    TTB    SCB    UOB 

 
                     Signature…….....................................................................................Tender Offer Agent 

For more information please contact; Mrs. Thanamas Pungpo, Ms. Malee Viriyahiranpaiboon, Ms. Benjawan Phasuk, Ms. Jarupa Sae-Jang, Ms.  Suwalee Silaon,  
Ms.  Manisa Varakdee, Ms. Piyaporn Kwannoi, and Ms. Kittima Laimor / Operation Department / Bualuang Securities Public Company Limited 

 23rd Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. 
Tel: 0-2618-1141-43, 1146-1147, or 0-2618-1122, 1133 and 1129, Facsimile: 0-2618-1120



 

 

 เอกสารแนบ 4 (3) 
 

 

POWER OF ATTORNEY 
For Tender Offer Acceptance for NVDR 

 
 
 

Made at ………………….…………………. 
Date ….……………….…………………. 

 
I/We…..………………………….…………….…..………………Age….………...…. Nationality.……….…….……….. 
ID Card/Alien Card/Passport ID No. …………………………..Residing at (address that can be reached by mail) 
……...…………….………………….………………………………………………………………………………………. 
Postal code……………..……………………Country ……………………………… as the holder of ordinary share 
of Thanulux Public Company Limited in the number of .......................……………………… shares hereby 
authorize (Mr. / Miss / Mrs. )………………….………………..…………………………………………………………… 
Age………...………Nationality.………….…..… ID Card/Alien Card/Passport ID No. ………………….……………. 
Residing at (address that can be reached by mail) …………………………………………….………………………. 
……………………………………………Postal code……..…………….………Country……………….….……………  
to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities/NVDR of Thanulux Public Company 
Limited through Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be authorized to 
do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its 
completion.  
 
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
 
 Sign ………………………………………… Grantor 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Attorney 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Witness 
 (………………………………………..) 
 
 Sign ………………………………………… Witness 
 (………………………………………..) 
 
Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate 

of Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a 
Juristic Person and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).  

 
 

 
Stamp Duty  

30 Baht 



 

 

 
 เอกสารแนบ 4 (4) 

 
Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDR 

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

 

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

 
To: Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) 
 
 
We (Company)…………………………………………………………………….……….…….………...………….………........... 
Residing in ………………………………..… Tax Identification No. (if any) ………………...………...……….. would like to 
declare the acquisition cost of our Thanulux Public Company Limited securities to be tendered and offered for sale as 
follows: 
 

Transfer Date NVDR Certificate No./Transfer 
Slip No. 

No. of Shares/NVDR Cost per Share 
(Thai Baht) 

    
    
    
 Total   

 
We hereby attach ………………………………………………………………………………………………………………......... 
totaling …….……..………………………..……….. , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of 
withholding tax calculation.   
 
We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 
 
 
 Signature...................................................................the Offeree 
 (..............................................…................) 
 
Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of 

Tendered Securities attached with the evidence of such the cost.  If this form is submitted with proper 
evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax.  If 
the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding 
tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains. 
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