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Form C-   

Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

to sell NVDRs of TQR Public Company Limited 

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

To The Offeror and THANACHART SECURITIES PCL ( Tender Offer Agent  

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

Contact Address (that can be reached via mail)..............................Soi................................Road............... .................................Tambon/Sub-district.....................................................  

Aumphur/District.................................Province..................................Postal Code.....................Country.....................................Contact Telephone......................................................  

House Registration Address same as above         different from above (Please specify)  

Soi................................Road..........................................Tambon/Sub-district......................................... Aumphur/District.....................................Province............................................ 

PostalCode.....................Country..................................Contact Telephone...............................  

I/We am/are  

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

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

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

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

Accept to sell................................................ (............................................................) of NVDRs representing ordinary shares of TQR Public Company Limited at the Offer Price of  

Baht 5.10 five baht ten satang) per share, after deducting the Tender Offer Agent  fee of  of the Offer Price and value added tax (VAT) of  of the brokerage fee. The 

Net Offer Price is 5.086358 Baht (five baht eight point six three five eight satang) per share. The Total Net Amount is Baht

 

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for 

cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 
th
 of the Offer Period which falls on 8 June 2022 during the hours of  a.m. to 

 p.m. I/We hereby appoint THANACHART SECURITIES PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary 

relevant to tender offer.  

Transfer Scripless NVDR 

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

    

    

  Total  

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account  SECURITIES PCL FOR TENDER account no.  and proof of identity in 

respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.  

Receive the Payment:  

 Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL  

 Send the cheque via registered post to the address above  

 Transfer through Automatic Transfer System to ............................... Branch .................................... Type of Account .........................   Account No.  

The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of 

the first page of the savings deposit passbook or a certified copy of the current account statement).  

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

 

Signed...................................................................................................Proxy                                               Signed............................................................................................Offeree  

 

  

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 

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

THNACHART SECURITIES PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of TQR Public Company Limited and  the Transfer of 

Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.......................................units of  NVDR from Mr. / Mrs / Miss / Company....................................................................  

       Receive the Payment: Collect the cheque by myself/ourselves at  THANACHART SECURITIES PCL         Send the cheque via registered post to the address above        

       Transfer through Automatic Transfer System to  Branch........................................Type of Account .................................Account No................................................  

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

 



Form C-4  

Power of Attorney 

 

 

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

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

 

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

Nationality........................... Address................................................................ ........................................................................  

ID Number...............................Tel......................... hold (s)............... NVDRs TQR Public Company Limited  

Hereby authorize ......................................................................................................................Age ................................years 

Nationality...................................Address........... ................................................................................ .....................................  

ID Number............................ Tel...................... (the Proxy to act for and on my/our behalf to:   

 

 Sell, transfer and submit the NVDRs representing ordinary shares of  TQR Public Company Limited  

 Collect the proceeds from the sale of NVDRs of  TQR Public Company Limited  

 

All acts will be operated through THANACHART SECURITIES PCL Any act performed by the Attorney within the 

scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/We performed that act by myself/ourselves.  

  

    Signed ................................................. Grantor                               Signed ................................................. Proxy  

             (                                                         (    

 

    Signed ................................................ Witness           Signed................................................Witness      

             ( (  

  

Note:    1.  Stamp duty  

a. THB10 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer and deliver the NVDR  

b. THB30 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer, deliver the NVDR and receive the payment thereof, including 

to cancel the intention to sell the NVDR   

2.  The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):  

a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or  

b. Certified true copies of registered company or certificate of Incorporation (Thai Juristic Person)  

3.  The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):  

a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or  

b. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)  

4.  In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of registered company, certificate of Incorporation, passport or alien        

certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the docume nts were prepared not more than 

6 months prior to the last day of the tender offer period. 

 

 

Stamp 

Duty 



 
 
 
 
 

คำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
(แบบ 247-4) 

 
 

 
ของ 

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 

โดย 
 
 

ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 
 



A Thanachart Group Company 

  

                              (     ) 
Thanachart Securities Public Company Limited 

444                             18-19                                          10330 
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND 
Tel. (662) 779-9000 Fax: (662) 217-9642 www.thanachartsec.com               0107547000591  

  

   
วนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 

เร่ือง  ขอน าส่งค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน)  

เรียน  เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) 
  ผู้ถือหุ้น บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) 

 ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นปี 2565 ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้” 
หรือ “บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“กิจการ” หรือ “TQR”) รวมจ านวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท  จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และ
นางนภสันนัท์ พรรณนิภา ทัง้นี ้ก่อนธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ TQR  ผู้ท าค าเสนอซือ้ถือหุ้นของ TQR จ านวน 190,000 หุ้นซึ่ง
เป็นหุ้นสามญัที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จองซือ้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ของกิจการส่งผลให้ภายหลังธุรกรรม
การซือ้หุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะถือหุ้นของ TQR รวมเป็น 102,190,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้ ขอน าส่งค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ 
และผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้นี ้

 

ขอเสดงความนบัถือ 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้ 
 

 



คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) แบบ 247-4 

 

คำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

สารบัญ 
  หน้า 
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ส่วนท่ี 1 หน้า 1 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์  
 1.  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ส่วนท่ี 2 หน้า 1 
 2.  ข้อมูลเก่ียวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ส่วนท่ี 2 หน้า 9 
 3.  ข้อมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาอื่น ส่วนท่ี 2 หน้า 10 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

กรรมการของกิจการ 
ส่วนท่ี 2 หน้า 10 

 5.  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ ส่วนท่ี 2 หน้า 12 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ  
 1.  ข้อมูลเก่ียวกับกิจการ ส่วนท่ี 3 หน้า 1 
 2.  แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ ส่วนท่ี 3 หน้า 5 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์  
 1.  วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 2.  วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์ ส่วนท่ี 4 หน้า 7 
 3.  วิธีการชำระราคา ส่วนท่ี 4 หน้า 7 
 4.  สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว ส่วนท่ี 4 หน้า 9 
 5.  เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ส่วนท่ี 4 หน้า 9 
 6.  วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีท่ีมีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ส่วนท่ี 4 หน้า 13 
 7.  การกำหนดราคาเสนอซื้อ ส่วนท่ี 4 หน้า 14 
 8.  การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ ส่วนท่ี 4 หน้า 14 

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนท่ี 5 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม  
เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม  
เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR   
เอกสารแนบ 4 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 5 แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  

กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 
 

เอกสารแนบ 6 แผนท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  
เอกสารแนบ 7 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ  
   



 

- ส่วนที ่1 หน้าที่ 1 - 

คำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกดั (มหาชน) 

(ข้อเสนอซ้ือและระยะเวลารับซ้ือนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก  
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8) 

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ( “TQR” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
สาระสำคัญของคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

1. วันที่ย่ืนคำเสนอซ้ือ 

5 พฤษภาคม 2565 

2. ช่ือผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

3. ช่ือผู้จัดเตรียมคำเสนอซ้ือ 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซ้ือ”) 

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซ้ือ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2565 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2565 อนุมัติให้เข้าลงทุนในหุ้น
สามัญของ TQR รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิด
เป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท  จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย
หุ้นสามัญของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR”) การลงทุน
ดังกล่าว เป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการกระจายการลงทุน (Diversified Portfolio) ของบริษัทฯ ตาม
แผนกลยุทธ์ปี 2563 – 2569 ของบริษัทฯ โดยลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Re-insurance Broker) ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Backward Integration) เพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจร อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าและลูกค้า (Value Chain Creation) จากการนำเสนอการให้บริการแบบครบ
วงจร (Total Solution) ให้กับบริษัทประกันภัย 

ทั้งนี้ ก่อนธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR  ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของ TQR จำนวน 190,000 หุ้นซึ่ง
เป็นหุ ้นสามัญที่ผู ้ทำคำเสนอซื้อจองซื ้อจากการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนทั ่วไปครั้งแรก (IPO) ของกิจการ               
ส่งผลให้ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะถือหุ้นของ TQR รวมเป็น 102,190,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
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สิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ
กิจการ (Mandatory Tender Offer) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.  12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดที่มิได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ 
จำนวน 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดแล้วของกิจการ และ
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซ้ือ 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียวของกิจการ โดยกิจการ มีหุ้น
สามัญทีอ่อกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นสามัญของ
กิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 102,190,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 127,810,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจการ 

6. ราคาเสนอซ้ือ 
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น (“ราคาเสนอซ้ือ”) โดยผู้

ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตรา
ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น 
ราคาสุทธิท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 5.086358 บาท (ห้าบาทจุดศูนย์แปดหกสามห้าแปดบาท)  

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็น
หน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการ
ปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว 

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8) 

(     ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้ 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญา
ภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการ           
ในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนา
ขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญา
ภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนา
ขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่าง
ระหว่างราคาเสนอซื้อ และต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมา
เสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสาร  
แนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3)  สำหรับหุ ้นสามัญและในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3)  สำหรับ  Non-Voting 
Depository Receipt (“NVDR”) ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อ
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หลักทรัพย์ทราบหรือไม่ได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับท้ังจำนวน 

หมายเหตุ:  ผู้แสดงเจตนาขายท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมใน
การเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)         
ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ 

7. ระยะเวลารับซ้ือ 

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลารวมทั ้งสิ ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา     
16.00 น. โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (“ระยะเวลารับซ้ือ”) ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวเป็น 
(✓) ระยะเวลารับซื ้อสุดท้ายที ่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื ้ออีก (final period) (เว ้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตาม        

ส่วนที่ 1 ข้อ 8) 
(     ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ 
 ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยาย

ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศที ่ทจ. 12/2554 

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำเสนอซ้ือ 

(     ) ไม่มีเง่ือนไข 
(✓) มีเง่ือนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้ 

(✓) ผู ้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์
ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ 

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น
นั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ 

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซ้ือ 
ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ผู ้ทำคำเสนอซื ้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อัน
เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์
หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้อง
รับผิดชอบ หรือ 

(2) กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที ่ผ ู ้ทำคำเสนอซื ้อได้ย ื ่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ  
ยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ 

(3) กิจการกระทำการใด ๆ ที ่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื ้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่          
ทจ. 14/2554 เรื ่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประกาศที ่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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10. ระยะเวลารับซ้ือที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ โดยยื่นแบบคำขอยกเลิก
การแสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการร ับซื้อ
หลักทรัพย์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่  10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 8 
มิถุนายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 20 วันทำการนับจากวันที่เริ่มทำการรับซื้อ 

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู ้ถือหลักทรัพย์ ที่แสดงเจตนาขาย
สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื ่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ ่งเป็นไป             
ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 

11. การจัดสรรการรับซ้ือกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอซ้ือหุ้น
บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554) 

ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซ้ือ 

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการอื่น
ทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอ
ซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 127,810,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบ
สตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ   ในครั้งนี้ทั้งสิ้น
จำนวน 651,831,000 บาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาท) 

ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดเงินฝากเท่ากับ 
834,207,974.68 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาก่อนทำ
คำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 651,831,000 บาท ดังกล่าวจะถูกคงไว้
เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้น และชำระ
ค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้  สำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพรวมทั้ง
หนังสือที่ออกโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในการรับรองการรักษาเงินทุน ได้รวมอยู่ในเอกสารแนบ 7 

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ประกอบกับหนังสือรับรองการรักษา
เงินทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อใน
ครั้งนี้ 

13. ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ์ช้ัน 18-19 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ผู้ติดต่อ : กลุ่มปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
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1. นางสาวศศิธร วนิชจินดา   เบอร์ติดต่อ 02-779-9266 
2. นางภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข เบอร์ติดต่อ 02-779-9268 
3. นางสาวมาชินี ภาคภูมิ   เบอร์ติดต่อ 02-779-9271 
4. นางสาวระพีพร ดอนเหลือม   เบอร์ติดต่อ 02-483-8441 

โทรศัพท์ : 02-779-9000 
โทรสาร : 02-217-8861 

14. วันชำระราคา 

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นสุทธิของ TQR ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
ที ่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที ่กำหนดในส่วนที ่ 1 ข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี ้ หากแบบตอบรับคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และได้มีการ
โอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

1.1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10230 
โทรศัพท์ : 02-119-8888 
โทรสาร : 02-119-9000 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107561000307 
เว็บไซต์ : www.tqmcorp.co.th 
ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน 
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื ่น ( Holding Conpany) ที่

ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย  (Insurance Broker) 
นายหน้าประกันภัยต่อ  (Reinsurance Broker)รวมทั ้งถ ือหุ ้นในธุรก ิจที่
สนับสนุนการให้บริการนายหน้าประกันภัย 

2 
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1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอ่ืน ๆ 

1.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการ
ให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต และให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) รวมทั้งถือหุ้นในธุรกิจที่สนับสนุนการ
ให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ธุรกิจลงทุน
ในต่างประเทศ ธุรกิจที่ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ธุรกิจด้านการให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal 
Loan) และธุรกิจทางด้านสินไหมทดแทนและเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ รวมเรียกว่า “กลุ่ มบริษัท” ณ วันที่ 30 
เมษายน 2565 บริษัทมีบริษัทย่อย 11 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้ 

 
(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ภายใต้การดำเนินงานของ TQM Broker, TJN Broker 
และ True Extra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
ทั ้งนี ้ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทุกรูปแบบที ่จำหน่าย จำเป็นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แล้วทั้งสิ้น โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันภัย
ในประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทมาอย่างยาวนานที่มีรูปแบบกรมธรรม์เหมาะสมกับลูกค้า และมี
ความน่าเชื่อถือ ทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เสนอขายมีความหลากหลาย น่าเชื่อถือ มีรูปแบบที่
น่าสนใจ และไม่ซับซ้อน เพื่อเสนอขายประกันวินาศภัยที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด 

ทั้งนี ้ในส่วนของ TQM Broker, TJN Broker, True Extra และบริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด  นำเสนอ
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทั้ง 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 
1.1) กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
1.2) กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

2) การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
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3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
4) การประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ประกันภัย

การเดินทาง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น 

(2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตผ่าน TQM Life และ True Life โดยจำหน่ายประกันชีวิต
ทั้งสิ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตทุกรูปแบบที่ TQM Life และ True Life จำหน่ายนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต
ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. แล้วทั้งสิ้น โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีว ิตชั้นนำของ
ประเทศไทยที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทมาอย่างยาวนาน  

1) ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล  
2) ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม  

(3) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ  

กลุ ่มบริษัทฯ ดำเนินธรุกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ( Reinsurance Broker) ผ่าน TQR โดยเป็นการ
ให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย ่างครบวงจร ( Integrated Reinsurance Solution Provider) โดย
ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา 
(Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) โดยบริษัทฯ จะ
ทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญในเบื้องต้น อันได้แก่ คำเสนอขอเอา
ประกันภัยต่อ (offer)  ประเภทของงาน เง่ือนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ และ
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัท
รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่
ร่วมกับคู่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมา
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ ให้สามารถ
ตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อยา่ง
สมบูรณ์ 

(4) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ 

กลุ ่มบริษัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ผ่าน Casmatt เพื ่อใช้ในการ
สนับสนุนธุรกิจ ด้านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยการให้บริการของ Casmatt สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Solution)  
2) ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิตอล โดยมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว เข้าถึง และเข้าใจลูกค้า

เฉพาะกลุ่ม โดยการให้บริการครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน Social Platforms ที่เป็น
ที่นิยม 

3) ให้คำปรึกษาด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูล
ที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ (Business Intelligence)  

4) ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดต้ังระบบปฏิบัติงานและการติดต้ังระบบศูนย์ข้อมูล 
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(5) ธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย 

กลุ่มบริษัท ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการ
ให้บริการ ผ่านบริษัท ทีคิวดี จำกัด (“TQD”) โดยได้ดำเนินธุรกิจโดยการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การบริการในส่วนของรับจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งมีการรับพัฒนาระบบนายหน้าประกันภัยให้กับ
ลูกค้า จำนวน 2 ราย โดยรายละเอียดการพัฒนาเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่รองรับการขยายตัวของ
ตลาดประกันในยุคดิจ ิทัล ซึ ่งทำให้ลูกค้าสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางการขาย ตลอดจน
กระบวนการขาย รับจ้างพัฒนา และดูแลระบบ ในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือ จำนวน 2 ราย 
จุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารของลูกค้า 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ได้แก่ แอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับตัวแทนประกันภัย 
ช่ือการค้า Friday ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการทำงานของกลุ่มตัวแทนประกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านประกัน
ชีวิต และประกันวินาศภัย ให้สามารถเข้าถึงบริการ , ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการ
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยได้เปิดตัว เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 3 สร้าง Insurance Community ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Website ช่ือ Noon ซึ่งสามารถทำให้มีผู้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน 399,000 ครั้ง สำหรับปี 2564 และเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้จากการสร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้า (Lead Generation)  

(6) ธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในกิจการบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (“ทีโอ 2020”) 
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุน ( JV) กับกลุ่มบริษัท 
Asia Investment and Financial Services Co., Ltd. (AIF) ในนามบริษัท BIC Insurance จำกัด เพื ่อทำการ
ขยายตลาดประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นตลาดที่มี
อัตราการเติบโตสูง ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และโอนหุ้นทั้งหมดได้ภายในปี 2563 โดยจะเริ่มดำเนินธุรกิจ
ตามแผนงานที่ได้ลงนามตาม MOU ต่อไป ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ มีความสำคัญในการก้าวสู่การเป็น 
โบรคเกอร์ประกันแบบดิจิทัลอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเติบโตที่โดดเด่น
ต่อเนื่องผลักดันเบี้ยประกันภัยแตะ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ตามเป้าหมาย 

โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ พร้อมประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ ด้านการขายช่วยในการขยายตลาดทั้ง ลูกค้าองค์กร (B2B) และลูกค้ารายย่อย (B2C) ต่อไป
โดยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นกำลังดำเนินการเตรียมการต่าง ๆ สำหรับเปิดกิจการที่
ประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 พร้อมดำเนินการขออนุมัติผลิตภัณฑ์หลักคือ ประกันภัยรถยนต์ 
และประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลจากหน่วยงาน Insurance Regulator of Cambodia (IRC) บริษัทคาดว่าจะ
ดำเนินการขายได้เต็มรูปแบบในเดือน เมษายน 2565 
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(7)  ธุรกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 

บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จํากัด (“อีซี่ เลนดิ้ง”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) หรือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” หรือ “ Personal 
Lending” แก่ประชาชนทั่วไป 

(8) ธุรกิจให้บริการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้คำปรึกษาวินิจฉัยการเรียกร้อง
สินไหมของลูกค้าแก่บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต 

บริษัท ทีคิวซี จำกัด (“TQC”) ให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน กลุ่มบริษัทให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน ซึ่งดำเนินงานโดย TQC เพื่อใช้ในการสนับสนุน
ธุรกิจ ด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนแบบครบวงจร โดยการให้บริการของ TQC สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประ กันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันชีวิตของลูกค้า องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและราชการ บริษัทประกันวินาศภัย
และบริษัทประกันชีวิต 

2) ให้บริการสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการสินไหมทดแทน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแท น รวมไปถึงให้คำปรึกษา 
คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แก่ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต 
องค์กร บริษัทต่าง ๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะต้ังอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

3) เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมบริการสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

(9) ธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ในปี 2564 บริษัทฯได้เข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด (ชัวร์ครับ) ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดการ
แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่าน TQM Broker ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท 

ชัวร์ครับ ได้ถูกก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการให้บริการทำธุรกิจนายหน้าประกันให้กับ
กลุ่มลูกค้ารายย่อย และลูกค้านิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก 

ซึ่ง ชัวร์ครับ จะพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และจะมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อ
เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเป็นช่องทางการขาย และการให้บริการลูกค้าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เปรียบเทียบได้ และตอบโจทย์ความต้องการสำหรับยุคดิจิทัล 

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทปรากฎตามเว็บไซต์บริษัท www.tqmcorp.co.th 
และรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2564 
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1.2.2. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
(ห้าสิบสตางค์) และมีทุนที่ออกและชำแล้ว 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) 

1.2.3. รายช่ือผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก อ้างอิงรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร 
(แบบ 59) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 

ลำดับที่ ช่ือ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 1/ 306,892,800 51.15 
2. นายอัญชลิน พรรณนิภา 2/ 22,510,000 3.75 
3. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,500,000 3.25 
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19,059,300 3.18 
5. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา 18,596,400 3.10 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,954,813 2.99 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED  17,712,255 2.95 
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14,910,900 2.49 
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  10,034,200 1.67 
10. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  7,422,200 1.24 

หมายเหตุ : 1/ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่              
31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,350,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1 นายอัญชลิน พรรณนิภา 899,850  66.6556 
2 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา              449,850  33.3222 
3 นายศรศักดิ์  ถานบุร ี              100  0.0074 
4 นางสาวสุลลิตา  ถานบุร ี 100 0.0074 
5 นางสาวรัตนา  พรรณนิภา 100 0.0074 

รวมทั้งหมด 1,350,000  100.0000 
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 2/ ตามรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอัญชลิน พรรณนิภา 
ถือหุ ้นจำนวน 22,390,000 หุ้น และปรากฎข้อมูลตามแบบ 59 เมื ่อวันที ่ 30 มีนาคม 2565        
นายอัญชลิน พรรณนิภา ได้ซื ้อหุ ้นจำนวน 120,000 หุ้น ส่งผลให้มีห ุ ้นทั ้งหมดจำนวน 
22,510,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

1.2.4. รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ช่ือ ตำแหน่ง 

1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท  
2. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร / กรรมการ  
3. นาย อำพน อ้นเอี่ยม กรรมการ  
4. น.ส. รัตนา พรรณนิภา กรรมการ  
5. น.ส. สมพร อำไพสุทธิพงษ ์ กรรมการ  
6. นาย มารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ 
10. นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

1.2.5. รายช่ือคณะผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน   พรรณนิภา ประธานบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร (CEO) 
3. นางสาวสมพร  อำไพสุทธิพงษ ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
4. นางสาวรัตนา  พรรณนิภา ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) 
5. นายอำพน  อ้นเอี่ยม ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) 
6. นายปฏิญญาสัก ตันติชุติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 
7. นางสาวกาญจนี   กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 

1.2.6. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีบัญชีสินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
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งบการเงินรวม 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์รวม 4,256.96 4,953.91 4,436.40 
หนี้สินรวม 1,906.70 2,554.26 1,425.81 
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,350.26 2,399.65 2,676.37 
งบกำไรขาดทุน    
รายได้รวม 1/ 2,783.83 3,3136.08 3,363.20 
ค่าใช้จ่ายรวม 2/ (2,276.6) (2,614.08) (2,472.77) 
กำไรสุทธิ 507.23 702.00 890.43 
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) 3/ 1.69 2.34 1.48 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.40 7.31 7.73 

ท่ีมา:  ข้อมูลงบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้ออ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
หมายเหตุ: 
1/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า รายได้เงินปันผล กำไรจากการซื้อในราคาท่ีต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม รายได้อื่น 

รายได้ทางการเงิน 
2/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ต้นทุน

ทางการเงิน และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
3/ กำไรต่อหุ้นพ้ืนฐาน(บาท) ปี2564 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (Par value) จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น 

1.2.7. ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ 

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่าย
ตามที่เห็นสมควร 

- ไม่มี – 

2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา 

- ไม่มี - 

3) ยอดรวมมูลหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,425.81 ล้านบาท หนี้สินส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื ่น ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า และ
หนี้สินตามสัญญเช่า ซึ่งมีมูลค่า 422.59 ล้านบาท 81.24 ล้านบาท และ 499.79 ล้านบาทตามลำดับ 
ทั้งนี้ เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น ได้แค่ ค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าที่
ซื้อประกันเม่ือกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ โดยกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำส่งค่าเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่
บริษัทประกัน เนื่องจากยังไม่ครบรอบการส่งค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน โดยกลุ่มบริษัท
จะนำส่งค่าเบี้ยประกันในแต่ละรอบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งเป็นไปตาม
เครดิตเทอมที่ได้รับจากบริษัทประกันซึ่งอยู่ที่ 15 – 30 วัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 218.39 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า 
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น 
พร้อมทั้งค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้าเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น และในปี 2564 บริษัทฯ มี
ส่วนหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ True Life และ True 
Extra จำนวน 181.02 ล้านบาท 

4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีคดีความที่บุคคลธรรมดาฟ้องร้อง บริษัท
ย่อยเป็นจำเลยร่วมและคดีความที่บริษัทมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
เรื่องผิดสัญญานายหน้าประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องจำนวน 5.5 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับ
โจทก ์

อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหารของบริษัทย่อยเชื ่อว่าผลของคดีความดังกล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดี
ความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ทำประกันภัยความรับผิดกับบริษัทประกันภัย
รายหนึ่งและได้ทำเรื่องเรียกร้องชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวแล้ว 

1.2.8. ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา 

ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการ และผู้บรหิารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว้แต่อย่างใด 

1.2.9. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ส้ินสุด 

ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ทางกฎหมายอันอาจที่จะ
ส่งผลกระทบบริษัทและบริษัทในเครือ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ  
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ อย่างมีนัยสำคัญ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมคำเสนอซ้ือ 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ์ช้ัน 18-19 



 
 

- ส่วนที ่2 หน้าที่ 10 - 
 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 02-779-9000 
โทรสาร : 02-217-8861 

 

3. ข้อมูลเก่ียวกับที่ปรึกษาอ่ืน (ถ้ามี) 

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

ช่ือ : บริษัท วัน ลอว ์ออฟฟิศ จำกัด 
ที่อยู่ : 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ช้ัน 12 ห้องเลขที่ 1204 – 1205 ถนน

พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 02-219-2111 
โทรสาร : 02-219-1653 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซ้ือกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที ่ผู ้ทำคำเสนอซื ้อกระทำขึ ้นก่อนการย่ืน  
คำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ 

สัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญของ TQR 

วันที่ลงนามสัญญา 8 มีนาคม 2565 
คู่สัญญา นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (“ผู้ขาย

หุ้นสามัญของ TQR”) และบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (“ผู้ถือหุ้น”) 

หุ้นสามัญเพิ ่มทุนที่ออกและ
เสนอขาย 

102,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ราคาซื้อขายหุ้น 5.10 บาทต่อหุ้น  
ช่ือที่ปรึกษาในการทำสัญญา บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 
เง่ือนไขบังคับก่อนที่สำคัญ 1. ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยสำคัญเกิดข้ึนต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไรหรือขาดทุน 
ห น ี ้ ส ิ น  ก า ร จ ั ดก า ร  ส ถ า น ะ ท า งก ฎห มา ย  เ ง ื ่ อ น ไข  
(ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน หรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
ของ TQR 

2. ธุรกรรมการซื ้อหุ ้นสามัญของ TQR ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
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สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ มี
ส่วนได้เสีย 

3. ผู้ขายตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผ ู ้ซื้อ
กำหนดได้รับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มี
อำนาจผูกพันบริษัท ใน TQR จำนวน 2 ท่าน โดยบุคคลผู้ที่
จะได้รับการแต่งต้ัง จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย รวมทั ้งตามหลักเกณฑ์ตามที ่ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ตลากหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้รับการแต่งต้ังจากผู้ซื้อ 

4.2. การถือหุ ้นไม่ว ่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู ้ทำคำเสนอซื ้อหรือผู ้ม ีอำนาจกระทำการผูกพัน  
ผู ้ทำคำเสนอซื ้อ (กรณีผู ้ทำคำเสนอซื ้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของกิจการ  
(กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล) 

4.2.1. การถือหุ้นในกิจการ 

ณ วันที่ยื ่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือ
หุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 102,190,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 

4.2.2. การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ คือบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้แก่ นายอัญชลิน พรรณนิภา 
และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้นจำนวน 347,999,400 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 58.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ 

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการใน  
ผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

4.3.1. การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

- ไม่มี -  

4.3.2. การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2565  กรรมการของกิจการ ได้แก่ นาย กฤษณ์ สุจเร ถือหุ้นสามัญในผู้ทำคำเสนอซื้อ  ทั้งสิ้น
จำนวน 27,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำ
เสนอซื้อ และสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
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4.4. ความสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

4.4.1. การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ที่คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
แต่งต้ังให้เป็นผู้แทนในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของกิจการ 
โดยทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการจะอนุมัติต่อไป 

4.4.2. การทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

-ไม่มี- 

5. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ 

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซ้ือที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

5.1.1. หุ้นสามัญ 

ช่ือ 
ประเภท

หุ้น 
จำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจำนวนหุ้นที ่
จำหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดของ
กิจการ1 

ร้อยละเม่ือ
เทียบกับสิทธิ

ออกเสียง 
ทั้งหมดของ

กิจการ 
I.  ผู้ทำคำเสนอซื้อ 

 
   

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) หุ้นสามัญ 102,190,000 44.43 44.43 
II.  บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ หุ้นสามัญ - - - 
III.  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II  หุ้นสามัญ - - - 
 รวม 102,190,000 44.43 44.43 

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

- ไม่มี - 

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซ้ือใช้ในการเข้าซ้ือกิจการ 

สำหรับเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการ
อื่นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการต่อผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำ
เสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญของกิจการรวมทั้งสิ้น 127,810,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่
ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ 5.10 บาท (ห้า

 
1 จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้นท่ีกิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้น

เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 
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บาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ  ในครั้ง
นี้ทั้งสิ้นจำนวน 651,831,000 บาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาท) 

ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดเงินฝากเท่ากับ 
834,207,974.68 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาก่อน
ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าเงินสดในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 651,831,000 บาท ดังกล่าวจะถูก
คงไว้เพื่อชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น จนกว่ากา รทำคำเสนอซื้อจะเสรจ็สิ้น 
และชำระค่าหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้  สำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร
กรุงเทพรวมทั้งหนังสือที่ออกโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในการรับรองการรักษาเงินทุน ได้รวมอยู่ในเอกสารแนบ 7 

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ประกอบกับหนังสือรับรองการ
รักษาเงินทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอ
ซื้อในครั้งนี้ 

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ  

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ จะได้มาจากการทำคำ
เสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีที่เป็น
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หรือขาย/โอนหุ้นให้แก่บุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ
อาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลใด ๆ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจร่วมลงทุนในกิจการ และการ
ขายหรือโอนหุ้นของกิจการดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเง่ือนไขบังคับของคู่สัญญา  

5.4. ข้อมูลจำเป็นอ่ืน 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของกิจการ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับกิจการ 

1.1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ  : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่  : 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 
หมายเลขโทรศัพท์  : 02-150-8560 
หมายเลขโทรสาร  : 02-150-8563 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท  : 0107563000274 

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของกิจการ)  

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ใน
การให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) โดยให้บริการ
ตั ้งแต่การให้คำปร ึกษาแก่บร ิษัทประกันภัย ( Cedant) เพ ื ่อจ ัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา ( Treaty 
Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณา
องค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญในเบื้องต้น อันได้แก่ คำเสนอขอเอาประกันภัยต่อ ( offer)  ประเภท
ของงาน เง่ือนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา
สัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจากนั้นบริษัท
ฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและ
ประสานงานให้คู ่ค้าของบริษัทฯ ให้สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นนายหน้าประกันภัยต่อประเภทประกันวินาศภัย โดยได้รับความไว้วางใจในการใช้
บริการจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)  

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภยัต่อ 
โดยดำเนินการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัย
ต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) สำหรับประกันภัยทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัย
ต่อกลุ ่มประกันภัยรถยนต์ สัญญาประกันภัยต่อกลุ ่มประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ( Property 
Insurance) และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 
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2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) 

บริษัทฯ เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดหา
สัญญาประกันภัยต่อ ทั ้งแบบสัญญาและสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เช่นเดียวกับ 
Traditional Business ตามที่กล่าวข้างต้น โดยที่กลุ่มธุรกิจ Alternative Business นั้นบริษัทฯ ดำเนิน
ธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่ว มวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยร่วมกับคู ่ค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จาก
ต่างประเทศ และประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภัยเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น 

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 
2562 ปี 2563 และปี 2564  

งบเฉพาะกิจการ 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์รวม 126.88 212.98 547.36 
หนี้สินรวม 72.40 111.49 88.15 
ทุนจดทะเบียน 7.50 115.00 115.00 
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 7.50 85.00 115.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 56.27 101.46 459.21 
งบกำไรขาดทุน    
รายได้รวม 132.47 196.04 256.37 
ค่าใช้จ่ายรวม (88.43) (121.98) (158.91) 
กำไรสุทธิ 44.04 74.06 97.46 
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น) 75,000 115,000,000 230,000,000 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 587.14 1.31 0.44 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 750.27 0.60 1.99 

ท่ีมา:  ข้อมูลงบการเงินของกิจการอ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
หมายเหตุ: 
 1/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่น 
 2/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ต้นทุนทางการเงิน และ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
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1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ 

1.4.1. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซ้ือ  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 9 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู ้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 17 
มีนาคม 2565 ปรับปรุงรายช่ือผู้ถือหุ้น ตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ TQR เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 
(วันที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการซื้อขายหุ้น) และแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 246-2) ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 

ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ปรับปรุงรายช่ือผู้ถือหุ้น ตาม
ธุรกรรมการซ้ือขายหุ้นสามัญ TQR 

จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออก
เสียงทั้งหมด
ของกิจการ 

1.    บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 102,190,000 44.43 44.43 
2.  นางยุพเรศ พิริยะพันธุ ์ 30,600,000 13.30 13.30 
3.  นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน ์ 20,400,000 8.87 8.87 
4.  นายกฤษณ์ สจุเร 17,000,000 7.39 7.39 
5.   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,010,100 0.87 0.87 
6.   นาย นฤทธิ์ เนาวรัตนว์ัฒนา 1,985,400 0.86 0.86 
7.  น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์ 1,725,500 0.75 0.75 
8.   นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 1,490,000 0.65 0.65 
9.  น.ส. สุลลิตา ถานบุรี  1,211,400 0.53 0.53 
ผู้ถือหุ้นอื่น 51,387,600 22.34 22.34 

รวม 230,000,000 100.00 100.00 
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1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซ้ือ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการเดิมทุกราย ตอบรับคำเสนอซื้อ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ 

ช่ือ จำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของ
กิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออก
เสียงทั้งหมด
ของกิจการ 

1. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 230,000,000 100.00 100.00 
รวม 230,000,000 100.00 100.00 

1.5. รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และคาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซ้ือ 
1.5.1. รายช่ือคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซ้ือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการของกิจการ 

ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นางยุพเรศ พิริยะพันธุ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

ลงทุน 
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายกฤษณ์ สจุเร กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการลงทุน 
6. น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
7. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการลงทุน 
8. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
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1.5.2. รายช่ือคณะกรรมการของกิจการภายหลังเสร็จส้ินการทำคำเสนอซ้ือ  

ก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ขายหุ้นสามัญของ 
TQR ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาเป็นไปตาม ส่วนที่ 2 
ข้อ 4.1) โดยผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนด 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทในกิจการ จำนวน 2 ท่าน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่งต้ังให้นายอัญชลิน พรรณนิภา และนาง นภัสนันท์ 
พรรณนิภา เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของกิจการ โดยทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและ/
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ จะอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การแต่งต้ังดังกล่าวคาดว่า
จะดำเนินการแล้วเสร็จภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ 

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนใน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งต้ังกรรมการและ/หรือ
ผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป  ครบวาระ 
หรือเนื ่องจากเหตุอื ่นใด ผู ้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั ้งกรรมการ  
และ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (กิจการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ mai ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) 
ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด 

2564 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 15.3 24.8 
 เมษายน – มิถุนายน 16.9 22.6 
 กรกฎาคม – กันยายน 13.8 17.6 
 ตุลาคม – ธันวาคม 13.9 15.8 

2565 มกราคม – มีนาคม 10.8 17.1 
ท่ีมา: SETSMART 

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ  

2.1. สถานภาพของกิจการ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะ 
เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำ
เสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

อนึ่ง ภายหลังการทำคำเสนอซื้ออาจส่งผลให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 
15 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการ
เกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิ จการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด mai  
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2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

ในระยะเวลา 12 เดือนจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ 

2.2.2. แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ  

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้การสนับสนุนและบริหารจัดการผ่านการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการ
ของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
ภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรในภายหลัง 
โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ 
และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.3. แผนการขยายการลงทุน 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมี
นัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายธุรกิจตามธุรกิจปกติ และการลงทุนตามปกติของกิจการ อย่างไรก็
ดี ในระยะเวลา 12 เดือนจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณา
ขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน  

ก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR 
ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาเป็นไปตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) 
โดยผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ  ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนด ได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทในกิจการ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งการแต่งต้ัง
ดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารอื่นใด
นอกเหนือจากเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 
12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี หา กกิจการมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร หรือการจ้างงาน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่าง
ถูกต้องตามอำนาจอนุมัติของกิจการ และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.5. แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก 

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์หลักใด ๆ  ของกิจการภา ยใน 12 เดือนหลังจาก
สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะถือว่าการจำหน่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติและได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโบยายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
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เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณี
ที่บังคับใช้) 

2.2.6. แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน 

ณ วันที่ยื่นคําเสนอซื้อ ผู้ทําคําเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
อย่างมีนัยสําคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ ทั้งนี้หากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ การทําธุรกรรม ดังกล่าวตอ้ง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) 
อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) 

2.2.7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากปัจจุบันที่กิจการมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยกิจการจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการ
จ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการ
เงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท   

2.3. รายการระหว่างกัน 

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้อ
และกิจการอาจมีการพิจารณาทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากรายการดังกล่าวมีความจำเป็น
เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ
กิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. 

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ทําคําเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำรายการ
ระหว่างกันของกิจการ
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

1. วิธีตอบรับคำเสนอซ้ือ 

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบ
รับคำเสนอซ้ือ”) ตามเอกสารแนบ 1 สำหรับหุ้นสามัญ หรือตามเอกสารแนบ 2  สำหรับ NVDR แล้วแต่
กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้แสดงเจตนาขาย  

หมายเหต:ุ  ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมา
แสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน 

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip) ให้ลงลายมือช่ือสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง 
“ลงลายมือช่ือผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดง
เจตนาขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที ่มีชื ่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู ้ถือหลักทรัพ ย์ที่
ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่
ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรพัย์  
และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือช่ือเดียวกัน ในการนี้ 
ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนา
ขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์
ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝาก
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนา
ขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน 
- กรณีที่ช่ือ คำนำหน้าช่ือหรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือ

สะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (ศรท-301)” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 4 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่าง
ด้าวหรือหนังสือเดินทาง 
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- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
มรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก 

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือช่ือสลักหลัง
ใบหลักทรัพย์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนา
ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่  เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่มาเสนอขายผ ่านตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ แต่เนื ่องจากขั ้นตอน  
ในการออกใบหลักทรัพย์ใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ ดังนั้น  
ผู้แสดงเจตนาขายควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้า
ก่อนวันที่ประสงค์จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 

หมายเหตุ:  การแสดงเจตนาขายในกรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยจ์ะ
สมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขาย
ติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน 

1.2.2 กรณีที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ให้ 
ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ของกิจการที่
จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนา
ขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหลักทรัพย์ของ
กิจการเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้ 
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) 

บัญชีช่ือ : “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำคำเสนอซื้อ” 

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4 

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างชาติ (Foreign Securities) 

บัญชีช่ือ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer” 

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการ
เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับ
ดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป 
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1.2.3 กรณี NVDR ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR 
ของกิจการที่จะเสนอขายไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการ
แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอน
หลักทรัพย์ของกิจการ เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ 

- สำหรับผู้ถือ NVDR 

บัญชีช่ือ : “Thanachart Securities Public Company Limited for Tender Offer” 

เลขที่บัญชี : 016-000000019-4 

ผู้ถือ NVDR ต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบการ
แสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่เป็น 
NVDR จะต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถ
ดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์สามัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้ทันภายใน
ระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

1.2.4 เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลข
ประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนา
ทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น
ผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง) โดยลายมือช่ือนั้นจะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ 

- บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนั้นจะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ 

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ
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บริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐว ิสาหกิจของกรรมการผู ้ม ีอำนาจลงนาม (ในกรณีที ่เป ็นบัตรข้าราชการ หรือ  
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี 

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดต้ังบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่
นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อของนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ที่ต้ังสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 
และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื ่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อ บัญชีรายชื ่อของ 
ผู้มีอำนาจลงนามตัวอย่างลายมือชื่อและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สำคัญของบริษัท (ถ ้ามี) พร ้อมแนบเอกสารหลักฐานของผ ู ้ม ีอำนาจลงนามที ่ได้  
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง
ในเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี 

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จ ัดทำหรือร ับรองความถูกต้อง ทำการร ับรองลายมือชื ่อของ  
ผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถาน ฑูตไทย
หรือกงสุลไทยในประเทศที ่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรอง
ลายมือชื ่อและตราประทับของเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่วยงานอื ่นใดที ่ได้
ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมี
หนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ
1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือ  
ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้น อีก 
1 ฉบับ 

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี ่ยนหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย 
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ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย
ใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม  
A-3) สำหรับหุ้นสามัญ หรือในเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3)สำหรับ NVDR แล้วแต่
กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ผู้แสดงเจตนาขายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ในอัตรา
ร้อยละ 15 ของผลแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาทุนของหุ้นกิจการของผู้แสดง
เจตนาขายที่ถือครอง โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถคำนวณกำไรจากการขายหลักทรัพย์
จากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดง
เจตนาขาย และ (2) ต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี 
หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณเสมือนว่าราคาต้นทุนเท่ากับศูนย์ โดยการคำนวณภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย จะคำนวณในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ได้แสดง
เจตนาขายไว้ 

1.2.5 กรณีทีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง 

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือ
เอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
แนบสำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1.2.4 ตามแต่กรณี 
และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ตามที่อยู่ดังนี้ 

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ : 0-2779-9000 
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1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip) 

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ : 0-2779-9000 

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซ้ือและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ จะไม่รับการย่ืนแบบตอบรับคำเสนอ
ซ้ือทางไปรษณีย์ 

ผู ้แสดงเจตนาขายต้องมายื ่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อตาม เอกสารแนบ 1 พร้อมเอกสาร
ประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 13 
มิถุนายน 2565 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝาก
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าการยื่นแบบตอบรับคำ
เสนอซื้อไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีการรับซื้อเกิดขึ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจ์ะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนต่อไป 

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) 

ใ น ก ร ณ ี ที่ ผ ู ้ แส ดง เ จตนาข ายมี ห ล ัก ท ร ั พย์ ฝาก ไว ้ ก ับ ศ ู นย ์ร ั บ ฝาก ห ล ั กท ร ั พย ์ใน 
ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ 
ผู ้แสดงเจตนาขายเปิดบ ัญช ีซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ์ไว ้น ั ้น ให้ผ ู ้แสดงเจตนาขายต ิ ด ต่อ  
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อมายัง
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อ 
พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละ
บริษัทจะได้กำหนด เพื ่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ 
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1.3.3 กรณี NVDR 
ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ 
NVDR ตามเอกสารแนบ 3 ทั ้งน ี ้  ต ัวแทนในการร ับซื ้อหลักทร ัพย์ขอความร ่วมมือให้  
ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบการแสดง
เจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน
หลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ  
การตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป  

1.3.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน 
ผู ้ตอบรับคำเสนอซื ้อ จะต้องดำเนินการ เพิกถอนจำนำหรือปลดภาระผูกพัน ก่อนที ่จะ
ดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ 

1.3.5 กรณีผ ู ้แสดงเจตนาขายไม่ปฏ ิบ ัต ิตามว ิธ ีการตอบรับคำเสนอซื ้อ หร ือพบว ่าเอกสาร
ประกอบการตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์  
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื ้อตามที ่ระบุไว้              
ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที ่ เก ิดปัญหา อ ุปสรรค หร ือข้อจำกัด  
ในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม 

2. วิธีการรับซ้ือหลักทรัพย์ 

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่
กำหนดในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเง่ือนไขในการยกเลิกคำเสนอซือ้
ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 และส่วนที่ 4 ข้อ 5 

3. วิธกีารชำระราคา 

เม่ือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอ
ซื้อตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระราคา        
ค่าหลักทรัพย์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

3.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ดังนี้ 
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) 
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) 
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) 
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ (CITI)  
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT) 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด (มหาชน) (LHBANK) 
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ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
ของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้ร ับโอน
จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายต้อง
แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและ
เลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิท่ีจะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือ จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2 

3.2 การรับการชำระเป็นเช็ค 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คขีดคร่อมของธนาคารทหารไทยธนชาต 
จำกัด (มหาชน) สาขามาบุญครอง สั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผ ู้แสดงเจตนาขายอยู่ ใน
ต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขาย
สามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ 

ก. รับเช็คด้วยตัวเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ทำการ
ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.3.1 

ในกรณีที ่ผ ู ้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บ ุคคลอื่ นมาร ับเช็คค่าหลักทร ัพย์แทน  
ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่น
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุ
ในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย 
ไม่มารับเช็คค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ (วันที่ 17 มิถุนายน 2565) 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ 
โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป 

ข. จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ 

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 
3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหรือวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจ
ถูกหักสำหรับค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงินจากธนาคาร 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระ
เงินค่าหลักทรัพย์ ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเม่ือใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และ
รับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฎิเสธ
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จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้ง
ให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้
ระบุไว้ข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว 
ให้ถือว่า ผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบและผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

หากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเง่ือนไขที่ระบุในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้
ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วโดยถูกต้องตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ และไม่ได้
ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะได้รับชำระราคาตามวิธีการชำระราคาที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3 ข้างต้น 

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเง่ือนไขของส่วนที่ 1 ข้อ 9 และ
ส่วนที่ 4 ข้อ 5 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดไปนับจากวนัที่
ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ 

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคาเสนอซื้อตามที ่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ส่วนที ่ 1 ข้อ 8  
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อ
ที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศ
แก้ไขข้อเสนอนั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวน
ดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข 

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้น
แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย 

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ 

วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ คือวันที่ 8 มิถุนายน 
2565 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดง
เจตนาขายได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวัน
ทำการ ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จนถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ 
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5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 
2 ดังนี้  

5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด 
(มหาชน) ตามเอกสารแนบ 2 ให้ถ ูกต้องครบถ ้วนและชัดเจน พร ้อมลงลายม ื อ ช่ือ  
ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้ 

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ 

กรณีที ่ชื ่อคำนำหน้าชื ่อ  หรือชื ่อ หรือนามสกุลของผู ้แสดงเจตนาขายบนใบ
หลักทร ัพย ์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
แก้ไขของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรง
กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
แล้วแต่กรณี 

5.2.2.2 กรณีผู้ที่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น 

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ถ้าไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจำตัว
ประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านและหน้าที่แสดงชื ่อผู ้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้อง
ตรงกับลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ  

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง 
(บิดามารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ข. บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมด
นี้ ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้อ
อื่น ๆ  
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ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด 
และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผ ู ้ม ีอำนาจลงนามเป็นชาว
ต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้
มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อม 
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของ
เอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบ
รับคำเสนอซื้ออื่น ๆ  

ง. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออก
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา 
ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื ่อผูกพันนิติบุคคล ที่ต้ัง
สำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 
โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนา
ขาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรองสำเนาถูกต้อง
ของเอกสารทั้งหมดนี้ ต้องตรงกับลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบ
ตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ  

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับ  
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที ่ มี
อำนาจในประเทศที ่เอกสารดังกล่าวได้จ ัดทำหรือร ับรองความถูกต้อง  
ทำการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร 
และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อ และตรา
ประทับของเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่วยงานอื ่นใดที ่ได้ดำเนินการ
ข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขาย 
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กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง 

ยื่น “หนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตาม
เอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม B-3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบ
สำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 
แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบ
อำนาจให้ Custodian ดำเน ินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ1.2 ข้างต้น  
จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้มีอำนาจลงนามพร้อม
สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ 

5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
เอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ท่ีตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซ้ือหรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ 

5.4 เม่ือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบ
ตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

5.4.1 ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบ
แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะนำใบหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 
14 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย และเอกสารที ่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยผู ้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู ้ร ับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบ
หลักทรัพย์คืนได้ท่ีสำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1 

5.4.2 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที ่ผู้ยกเลิก  
การแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน
หุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR 
คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที ่ระบุไว้ในแบบ คำขอยกเลิก 
การแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบ
อำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย
ระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scripless) ท่ีผู้แสดง
เจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับ
หลักทรัพย์คืนได้ 



 

- ส่วนที ่4 หน้าที่ 13 - 

5.4.3 สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่
แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 

5.4.4 ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที ่ 600) ผู ้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอถอนหลักทร ัพย ์ของ  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผา่นศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัด
จากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขาย 

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้ง
สำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด 
ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งการทักท้วงการยกเลิกคำเสนอซื้อ 
(ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว) และ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้ 

6.1 กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ (Scrip) 

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่  
ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ที่สถานที่ทำการของ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 14 วันทำการถัดจากวันที่
ผ ู ้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เนื ่องจากในกรณีหลักทรัพย์ที่เป็น  
ใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์ไปตรวจสอบความถูกต้องที่  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ทำการแปลงใบหลักทรัพย์เป็นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ดังนั ้น การขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์  
ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดง
เจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวกับการคืนใบหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินการออกใบหลักทรัพย์อย่างน้อย 14 วัน 

6.2 กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ NVDR 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้า
บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์
คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบ
รับคำเสนอซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
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หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ 
Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที ่นำมาเสนอขาย ผู ้แสดงเจตนาขายไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท่ีได้แสดงเจตนาขาย 
NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ท่ีแสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย บริษัทไทย
เอ็นวีดีอาร์ จำกัด 

7. การกำหนดราคาเสนอซ้ือ 

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ทำคำ
เสนอซื้อได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นสามัญ TQR (รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ 
TQR เป็นไปตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1) และเป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ
บุคคลตามมาตร 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำ
เสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 

7.2 ราคาสูงสุดที ่ผ ู ้ทำคำเสนอซื ้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่น 
คำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 

หุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ
กิจการ จำนวน 102,000,000 หุ้น ในราคารวม 520,200,000 บาท เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 

8. การได้หุ ้นก่อนการทำคำเสนอซื ้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื ้อหุ ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศที่             
ทจ. 12/2554) 

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ - 

 







 

 

เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรับคำเสนอซ้ือและแบบฟอร์ม 

 

แบบฟอร์ม A-1  ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

แบบฟอร์ม A-2  แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

แบบฟอร์ม A-3  แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ท่ีนำมาเสนอขาย 

(เฉพาะนิติบุคคลท่ีไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

แบบฟอร์ม A-4  หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 



แบบฟอร์ม A-1 

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

 

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate)  กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) 

 

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2)  1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2) 

 

2. ลงลายมอืชือ่สลักหลังใบหุ้น  2.1 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้ในบญัชีบริษทัหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ แจ้งความ
ประสงค์กับบริษทัหลักทรัพย์ที่ท่านมีหุ้นและมบีัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่เพ่ือโอน
หลกัทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชีในขอ้ 2.3 

2.2 ในกรณีที่ฝากหุ้นไว้ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 
กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
กับสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์มศรท-403) พร้อมทั้ง แนบเอกสารแสดงตนของผู้
ถือหลกัทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชีในข้อ 2.3 และส่งมาพร้อมกับแบบตอบรับคำเสนอซ้ือ
พร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำ
การก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ 

2.3 กรณีหุ้นที่เสนอขายจากระดานในประเทศ โอนเข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือคำเสนอซ้ือ” เลขที่บัญชี 016-000000019-4  กรณีหุ้นที่เสนอขายจาก
กระดานต่างประเทศ และ NDVR โอนเข้าบญัชี “THANACHART SECURITIES PLC 
FOR TENDER OFFER” เลขที่บัญชี 016-000000019-4 

  

 

 

 

ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น ย่ืนแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ (หรือภายในวันที่ 13 
มิถุนายน 2565) 

 

 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แตก่รณี ซ่ึงรับรองสำเนาถูกตอ้ง (กรณีใบหุ้นใหแ้นบเอกสารประกอบ 2 ชุด) ดังน้ี 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ 
สำเนาบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ 
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียน) 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 สำเนาหนังสือรับรองจากระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน 
        สุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้

มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) และ 
3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจ 
        ลงนามผูกพันนิติบุคล ที่ได้ลงนามในแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์

และเอกสารตามข้อ 3.1 
4) นิติบุคคลต่างประเทศ 

4.1    สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
         นิติบุคคล) หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัท 
4.2    เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่     
        ได้ลงนามรับรองในแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ และ 
         เอกสารตามข้อ 4.1 
ทั้งน้ีเอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public  
และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ 
เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่ 

                 เกิน  6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือ 

 5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศทีมิ่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีอนุสัญญา
ภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผล
กำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุน
ของหุ้นที่นำมาเสนอขายในแบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำเสนอขาย ทั้งน้ี หากผู้
แสดงเจตนาขายมิได้ระบุต้นทุนในแบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย 
ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่า
ขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3.1 ต้องมี
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน 

7) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏ
ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่
ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หนังสือ
สำคัญในการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองของนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย์” ของ
บริษัท ศูนย์รรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (“แบบ 
ศรท-301) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยสวนราชการ เช่น 
สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้น ต้องถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัว
ประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนังสือ
สำคัญในการจัดตั้งบริษัทของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน 

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทตามแต่กรณี)  
2. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่

ระบุข้างต้นในขอ้ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แลว้แตก่รณี) 

 

4. ย่ืนเอกสารทั้งหมดมาที ่
คุณระพีพร ดอนเหลอืม, คุณภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข, หรือ คุณมาชินี ภาคภูมิ  ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกดั (มหาชน) 
444  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2779-9268  0-2779-9271  0-2483-8441 

บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์และมหีลกัทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่ บริษัทหลักทรัพย์น้ันให้บริการรวบรวมเอกสารเพ่ือย่ืนใหแ้ก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
(ทั้งน้ี ตัวแทนในการรบัซื้อหลักทรัพย์จะไม่รบัเอกสารตอบรับการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณยี)์ 

 



แบบฟอร์ม A-2 

แบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

วันที่..............................................                                                      แบบตอบรับคำเสนอซ้ือเลขที่........................................... 
เรียน บริษัท ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผูท้ำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรพัย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรพัย์”)  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)...........................................................................................................................สัญชาติ.......................... ที่อยู ่(ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....................
ซอย...........................ถนน...........................................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต......................................... จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้................................................. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน         เหมือนที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย ์        ต่างจากที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ) .................. 
ซอย...........................ถนน.........................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................... 
ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์  
o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที่..........................................................................................  
o บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่......................................................................................................................... .................  
o นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที.่......................................................................................................................................................  
o นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มิได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที.่............................................................................................................... 
ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ที ควิ อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน...........................................หุ้น (............................................................................) ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท 
(ห้าบาทสิบสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือและภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็น
ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 5.086358 บาทต่อหุ้น (ห้าบาทแปดจุดหกสามห้าแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ........................................................................บาท 
(...............................................................................)  
ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซ้ือหลักทรพัย์ทุกประการและจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการ
ปฏิเสธตามเง่ือนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำแสนอซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซ้ือซ่ึงตรงกับวันที่ 
8 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างน้ี 
รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอนัใดทีเ่ก่ียวข้องกับการตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพยแ์ทนข้าพเจ้า  

กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น” กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
จำนวนหุ้น 

ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขที่ เลขที่สมาชิกผู้โอน เลขที่เอกสารการโอน วันที่โอน 
      
      

รวมทั้งส้ิน (หุ้น)  
พร้อมน้ีได้แนบใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคล 
ของผู้แสดงเจตนาขาย  

สำหรับหุ้นที่เสนอขายจาก ชื่อบัญช ี เลขที่บัญช ี
กระดานในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพ่ือคำเสนอซ้ือ 016-000000019-4 
กระดานต่างประเทศ THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER 016-000000019-4 

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์  :  
      รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน)         ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น        โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร....................................... 

สาขา............................................... ประเภทบัญช ี....................................................... เลขที่บัญช ี................................................... (ชื่อผูร้ับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดง

เจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ดังกล่าวโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ 

 ลงชื่อ .................................................................. ................................. ผูร้ับมอบอำนาจ                        ลงชื่อ.....................................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย  
            (............................................................................................... )                                                          (................................................................................... )  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 

วันที่..............................................                                                      แบบตอบรับคำเสนอซ้ือเลขที่........................................... 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รบัแบบตอบรบัคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ บริษัท ที คิว อาร ์จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน 
      ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งส้ิน................................................................ หุ้น           การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งส้ิน.................................................................. หุ้น 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท ............................................................................................. ...................... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี        
      รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน)         ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น        โอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติธนาคาร....................................... 
สาขา.................................................... ประเภทบัญชี.......................... ............................... เลขที่บัญชี.................................................................................. ................................................ 

ลงชื่อ.......................................................................................ผู้รบั  
 (..............................................................................................)



แบบฟอร์ม A-3  

  

แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรัพย์ทีน่ำมาเสนอขาย 
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

  

วันที.่.....................................................  

  

เรียน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)  
 
ตามที่ข้าพเจ้า......................................... ...................................... ......................................................... ............

สัญชาติ........................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ........................................................................... 
ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน........................................ ...................หุน้ ตามคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) นั้น โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุน
ของหลักทรัพย์ทีน่ำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้ 

 
เลขที่ใบหุ้น / เลขที่ใบโอน 

(วันที่โอน) 
ช่ือผู้ถือหุ้นตามทะเบียน จำนวนหุ้น ต้นทุนหุ้นละ   

(บาท) 
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น   

 
โดยข้าพเจ้าได้แนบ..............................................................................................รวม........... .............ฉบับ เพื่อเป็น

หลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวของตนเป็นจริงทกุประการ 
 
 

 ลงช่ือ........................................................ผู้แสดงเจตนาขาย  

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

หมายเหต ุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน ตวัแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพยจ์ะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ท้ังจำนวนท่ีผู้แสดงเจตนาขายได้รับ



แบบฟอร์ม A-4  

 

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรพัย์ 

 เขียนที่ .............................................................                     วันที่.............เดือน....................พ.ศ............. 

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า ............................................... .........................อายุ................ปี  สัญชาติ ......................  
ทีอ่ยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) .......................... ถนน..........................................ตำบล/แขวง.................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .................. ........................... 
หมายเลขโทรศัพท ์..........................................ขอมอบอำนาจให้..............................................................................................
อายุ................ปี  สัญชาติ ........................... ที่อยู่ (ทีติ่ดต่อทางไปรษณีย์ได้).............................. ถนน.............. .........................
ตำบล/แขวง...................................  อำเภอ/เขต.................................จงัหวัด....................................รหัสไปรษณี ย์....................
หมายเลขโทรศัพท ์................................. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าใน 
       ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า  
       รับเช็คชำระราคาคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว 

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการนี้ แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น  

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้  ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็น
สำคัญ      
 
ลงช่ือ............................................................  ผู้มอบอำนาจ           ลงช่ือ ......................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
          (........................................................)                                             (........................................................) 
 
ลงช่ือ............................................................ พยาน                        ลงช่ือ............................................................ พยาน  
        (..........................................................)                                           (..........................................................) 
 
หมายเหตุ  :    1)   อากรแสตมป์   

ก.    ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีท่ีผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัย ์ 
ข.   ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีท่ีผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน ส่งมอบหลักทรพัย ์และให้บุคคลอื่น

รับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่นยนืแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญแทน  
2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสำเนาถูกตอ้งมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้   

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ 
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย)  

3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสำเนาถูกตอ้งมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้   
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ 
ข. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย)  

4)  ในกรณีท่ีผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรอืหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรอืสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และ
รับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน   

ติดอากร

แสตมป ์



 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วิธยีกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 

 

แบบฟอร์ม B-1  ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

แบบฟอร์ม B-2  แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

แบบฟอร์ม B-3  หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบฟอร์ม B-1 

ข้ันตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

หุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ท่ีประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-2) และแนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์ / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

2. กรณีท่ีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 กรุณากรอกแบบ
คำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ศรท.-403) พร้อมท้ังแนบเอกสารแสดงตนของผู้
ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลท่ีระบุไว้ในหน้าท่ี 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด 

 
3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ หรือ  
สำเนาบัตรข้าราชการยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ  
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียน
บ้าน) 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1     สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไม่เกิน 
          6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมท้ัง 
          รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ 
          ประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
3.2     สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของ 
          กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีได้ลงนาม 
          ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  และ  

เอกสารตามข้อ 3.1 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ 
4.1 สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล) และหนังสือบริคณห์สนธิ 
4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มี

อำนาจลงนาม ท่ีได้ลงนามรับรองในแบบคำขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 

 ท้ังนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary public 

และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารท้ังหมด

ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

5) แนบเงินสดชำระธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท 
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน 
1.     หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอาการแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) 
2.     สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามท่ีระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี) 
หมายเหต ุ 1.   ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ท่ีผู้ถือ

หลักทรัพยน์ำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ท้ังนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์
ท่ีโอนผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอน
หุ้นรายการละ 100 บาท 

 2.      การยกเลิก จะต้องขอยกเลิกท้ังจำนวนท่ีนำมาเสนอขาย ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ แต่ละฉบับ 
 

 

4.    ยื่นเอกสารท้ังหมดภายใน 16.00 น. ของวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 มาท่ี 
 

คุณระพีพร ดอนเหลือม, คุณภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข, หรือ คุณมาชินี ภาคภูมิ  ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2779-9268  0-2779-9271  0-2483-8441 

 (ท้ังนี้ ตัวแทนจะไม่รับเอกสารการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์) 



แบบฟอร์ม B-2 
 

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 
 
วันที่..............................................        แบบคำขอยกเลิก เลขที่.................................................... 

เรียน ผู้ทำคำเสนอซ้ือและบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  (“ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์”) 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)......................................................................................................................... .............................สัญชาติ................................................... 
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณยี์)................................................ซอย................................................. ....ถนน....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย.์................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน             เหมือนที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย ์                ต่างจากที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย ์(โปรดระบุ) ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน).................................................. 
ซอย.........................................................ถนน......................................................................ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต........................ ..............................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้....................................................... 
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร ์จำกัด (มหาชน) จำนวน ..............................................................................หุ้น ตามเง่ือนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรบัคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทเม่ือวันที่....................... ................ เลขที่ตอบรับ............................................... จำนวนหุ้น
สามัญที่แสดงเจตนาขาย......................................................... หุ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืนโดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น  โดยขอรับเป็น 

ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน)  (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 
Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญช ี

  ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รบัโอน..............................................หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รบัโอน............................... ................................ 
  ชื่อบัญชีผูร้ับโอน..............................................................................หมายเลขบัญชีผู้รบัโอน.............................................................................................. . 

 พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท 
 ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาการขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญข้างต้นทุกประการ 
 
ลงชื่อ.................................................................................ผู้รับมอบอำนาจ  ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
          (..............................................................................)               (..............................................................................) 
 

✂ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักฐานการรับแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ท ีควิ อาร์ จำกดั (มหาชน) 

วันที่.......................................................                                         แบบคำขอยกเลิก  เลขที่........................................................ 

 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับซ้ือหลักทรัพย์ ได้รบัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที คิว อาร ์จำกัด (มหาชน) 

จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท..................................................................................................... .......................................................................................................................................... 

จำนวนหุ้นที่ขอยกเลิก.................................................หุ้น  พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ .......................................................................... ....... 

       รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท 

 

 หุ้นที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี 

       ใบหุ้น โดยมารับหุ้นด้วยตัวเองที่ บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน)  (ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกแสดงเจตนาการขายหลักทรัพย์) 

       กรณีโอนผ่านศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ NVDR โดยโอนเข้าบญัชีดังน้ี 

  ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รบัโอน..........................................................หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน......................... ................................. 

  ชื่อบัญชีผูร้ับโอน............................................................................. .............หมายเลขบัญชีผู้รบัโอน..........................................................................................  

 ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 

         ลงชื่อ.............................................................ผู้รับ 

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



แบบฟอร์ม B-3  

  

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

 
เขียนที่ ...............................................................................   วันที่............เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................................................................... ......... อายุ .................ป ี
สัญชาติ ................................... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)....................... ถนน ............................................................... 
ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ/เขต..................................จงัหวัด....................... ............ รหัสไปรษณีย์ .................. 
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................................  
 

 ขอมอบอำนาจให้ .................................................................................................. ........................ อายุ .................ปี 
สัญชาติ ................................... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)  ......................... ถนน ......................................... .................. 
ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ/เขต..................................จงัหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ .................. 
หมายเลขโทรศัพท์ .............................................................  เป็นผู้รบัมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..................................................หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว  ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจา้ผู้มอบอำนาจได้

กระทำด้วยตนเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ............................................................  ผู้มอบอำนาจ           ลงช่ือ ........................................................ ผู้รับมอบอำนาจ 
          (........................................................)                                             (........................................................) 
 
ลงช่ือ............................................................ พยาน                        ลงช่ือ............................................................ พยาน  
        (..........................................................)                                           (..................... .....................................) 
         

หมายเหตุ: 1)      ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้ 

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ 
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ 
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติท่ีไม่ใช่ไทย) 

 2)      ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้ 

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ 
ข. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติท่ีไม่ใช่ไทย) 

3)      ในกรณีท่ีผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือสำเนารับรอง

การจทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดย

สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

ติดอากร

แสตมป ์



 

 

เอกสารแนบ 3 

วิธตีอบรับคำเสนอซ้ือและแบบฟอรม์สำหรับ NDVR 

 

แบบฟอร์ม C-1  ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR 

แบบฟอร์ม C-2  แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR 

แบบฟอร์ม C-3  แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR 

แบบฟอร์ม C-4  หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form C-1  
  

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 
NVDR Holders of  TQR Public Company Limited 

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

 
2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 

”  THANACHART SECURITIES PLC FOR TENDER OFFER “ 
Account No. 016-000000019-4 

 
3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above 

 
4. Enclose a certified true copy of the following documents :    
    1)   For Thai individual shareholder  

• A certified copy of the Identification Card; or  
• A certified copy of the Civil Servant Identification Card (a certified copy of 

his/her household registration is also required); or   
• A certified copy of the State Enterprise Employee Card (a certified copy of 

his/her household registration is also required) 
• A certified copy of the permanent citizen identification card (a certified copy 

of his/her household registration is also required)  
2)  For Foreign individual shareholder  
     A certificate copy of an alien certificate or passport  
3)  For Thai juristic person  

3.1  A copy of Certificate of Incorporation issued by the Ministry of Commerce 
not more than 6 month prior to the last day of the Offer Period, certified by 
authorized signatory (ies), and affixed with company seal (if any)  

3.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the 
authorized directors who certified directors the document specified  in 3.1  

 

4)  For Foreign juristic person  
4.1 A copy of Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) and 

Memorandum of Association   
4.2  A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of authorized 

directors who certified the document specified in 4.1  
Each copy of the certified documents specified in 4.1 and 4.2 must be certified by a 
Notary Public and by an official of the Thai Embassy or the Thai Consulate in the 
country where the documents were prepared, of which is not more than 1 year prior to 
the last day of the Offer Period.  
5)  For Offeree, as a juristic person, who does not carry on business in Thailand and 

does not reside in country which entered into a double taxation treaty with Thailand 
or who resides in country which entered into a double taxation treaty which does 
not exempt withholding tax from the capital gain from share trading in Thailand. 
An Offeree is requited to declare the cost basis of the shares for withholding tax 
purposes by completing and submitting a  ”  Form for Declaration of Cost of 
Tendered Shares “ for ordinary shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare 
the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender 
Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire 
proceeds of the shares sold.  

6) The person, who requires to receive the money transfer through his/her bank account 
specified in Part 4 No. 3.1, must provide a certified copy of the first page of the 
savings deposit pass book or current account statement which shown account 
holder and account number and be able to transfer through automatic transfer 
system. 

In case of security holder's authorized representative   
1. Power of Attorney affixed with stamp duty Baht 10 or Baht 30 (as the case maybe) (Form C-4)  
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above  

 
5. Submit all of documents to  

Khun Rapeeporn Dornluem, Khun Pattranith Krongumpronsuk, or Khun  Machinee Pakpoom Operation Department THANACHART SECURITIES  PLC  
444  MBK Tower,  18th  Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  

Tel. 0-2779-9268  0-2779-9271  0-2483-8441The tender offer agent will not accept documents sent by post 

Note:  For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 2 business days before the last day of the Offer Period. 
 



Form C-2  

Tender Offer Acceptance Form for NVDR 
(to sell NVDRs of TQR Public Company Limited 

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

To The Offeror and THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)  
I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company).................................................................... .................................................................................................Nationality..................................  
Contact Address (that can be reached via mail)..............................Soi................................Road............... .................................Tambon/Sub-district.....................................................  
Aumphur/District.................................Province..................................Postal Code.....................Country.....................................Contact Telephone......................................................  
House Registration Address                same as above            different from above (Please specify) Contact Address (House Registration Address) ………………………………….. 
Soi................................Road..........................................Tambon/Sub-district......................................... Aumphur/District.....................................Province............................................ 
PostalCode.....................Country..................................Contact Telephone...............................  
I/We am/are  
 Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No................................................................ ......................  
 Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.......................................................... ..................................................................................................  
 Thai Juristic Person Registration No.................................................................................................................. ..............................................................  
 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No............................................................................  

Accept to sell................................................ (............................................................) of NVDRs representing ordinary shares of TQR Public Company Limited at the Offer Price of  
Baht 5.10 (five baht ten satang) per share, after deducting the Tender Offer Agent  fee of 0.25%  of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7.00%  of the brokerage fee. The 
Net Offer Price is 5.086358 Baht (five baht eight point six three five eight satang) per share. The Total Net Amount is Baht……………………………….. 
(………………………………………………..) 
I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for 
cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 8 June 2022 during the hours of 9.00 a.m. to 
4.00 p.m. I/We hereby appoint THANACHART SECURITIES PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary 
relevant to tender offer.  

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

    
    
  Total  

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “THANACHART SECURITIES PCL FOR TENDER OFFER” account no. 016-000000019-4 and proof of identity in 
respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.  
Receive the Payment:  
 Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL     
 Send the cheque via registered post to the address above  
 Transfer through Automatic Transfer System to ............................... Branch .................................... Type of Account .........................   Account No. …………...…………… 

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of 

the first page of the savings deposit passbook or a certified copy of the current account statement).  

 I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.  
  
Signed...................................................................................................Proxy                                               Signed............................................................................................Offeree  
           (....................................................................................................)                                                                   (............................................................................................)  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 
Date...........................................                                                                                                                                                                    Acceptance Form No.......................................   
THNACHART SECURITIES PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of TQR Public Company Limited and  the Transfer of 
Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.......................................units of  NVDR from Mr. / Mrs / Miss / Company....................................................................  
       Receive the Payment: Collect the cheque by myself/ourselves at  THANACHART SECURITIES PCL          Send the cheque via registered post to the address above        
       Transfer through Automatic Transfer System to ……………………….….. Branch........................................Type of Account .................................Account No................................................  

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



Form C-3  

  

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR 
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand) 

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

To:      TQM CORPORATION PCL (“Tender Offeror”)  
            THANACHART SECURITIES PCL (“Tender Offer Agent”)  
 
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of TQR Public Company Limited by the Offeror, 
I/We.................................................................................... ........................................................Nationality..............................  
Tax Identification No. (if any) ..................................... ......................accept to sell................................................ of NVDRs 
representing ordinary shares of  TQR Public Company Limited subject to the Tender Offer by TQM Corporation Public 
Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:  

NVDR certification No. / Transfer Slip No. 
(Transfer date) 

No. of NVDR 
Cost per unit 

(Baht) 
   
   
   

Total   
 
 
I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.  
  
                                                                                                          Signed........................................................Offeree                
                                                                                                                   (.........................................................)   
 
Note   If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence 

that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire 
proceeds of the shares sold 

 

 

 



Form C-4  
Power of Attorney 

 

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

                        Date ..............................................................  
 
By this Power of Attorney, I/We ............................................................................................................ Age..................years 
Nationality........................... Address................................................................ ........................................................................  
ID Number...............................Tel......................... hold (s)............... NVDRs TQR Public Company Limited  
Hereby authorize ......................................................................................................................Age ................................years 
Nationality...................................Address........... ................................................................................ .....................................  
ID Number............................ Tel...................... (the  “Proxy”) to act for and on my/our behalf to:   
 

 Sell, transfer and submit the NVDRs representing ordinary shares of  TQR Public Company Limited  
 Collect the proceeds from the sale of NVDRs of  TQR Public Company Limited  
 

All acts will be operated through THANACHART SECURITIES PCL Any act performed by the Attorney within the 

scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/We performed that act by myself/ourselves.  

  
    Signed ................................................. Grantor                               Signed ................................................. Proxy  
             (.................................................)                                                         (.................................................)    
 
    Signed ................................................ Witness           Signed................................................Witness      
             (.................................................)                                                             (.................................................) 
  
Note:    1.  Stamp duty  

a. THB10 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer and deliver the NVDR  
b. THB30 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer, deliver the NVDR and receive the payment thereof, including 

to cancel the intention to sell the NVDR   
2.  The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):  

a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or  
b. Certified true copies of registered company or certificate of Incorporation (Thai Juristic Person)  

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

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

 

 

Stamp 

Duty 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์
                                                                                                                                      วนัที.่......................................................     

          ขา้พเจา้.......................................................................... ............................................................................................. ................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่..….......................................... ................................................................
มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมือ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณทีีท่่านฝากหลกัทรพัย์    
    ไวก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของท่านโดยตรง 
 ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณยีล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณยีต์ามทีก่รมพฒันา 
    ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ  
อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั  
ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
 
 

  ลงชือ่ ..........................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
          (.........................................................................)  หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่......................................................  

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให.้.....................................................................................ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่...............................................................ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบอ านาจ                            
        (.............................................................)                         (………………………..…………….…..) โทรศพัท.์..................................................                    
 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือ – นำมสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  
  

  ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
      และเอกสำรเชิญประชุม   
      (Principal address)  
      เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 

   ระบุทีอ่ยู่*   .........................................................................................................................                       
...............................................................................................................................................  
* ซึง่เป็นทีอ่ยูต่ามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน)    
   จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

    รหสัไปรษณีย ์                           
    โทรศพัท์บ้ำน/ ท่ีท ำงำน                       
    โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
    อีเมล (email)   อเีมลในการรบัแจง้ผลการ 
        แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

  

    อ่ืนๆ ……………….……………….    

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที…่....................................เลขทีร่ายการ....................................ผูต้รวจรบั........................ 

    ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
             ลงชื่อ.................................................เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

 ศรท-301               

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 



                                                          

 

 

 
 
1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่-สกุล โปรดแนบ  
     เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูไดท้ี ่SET Contact Center  0 2009 9999  

    

ประเภทบคุคล  เอกสำรประกอบ เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรประกอบกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

 - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง* และส ำเนำ  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
   เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 
* กรณไีมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทาง
ไปรษณยี ์ โปรดแนบ   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ 
หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ 
ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
   โดยเจา้ของบตัร  (บตัรไมห่มดอายุ) 
   

บคุคลธรรมดำ  

- สญัชำติอ่ืน  
- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
   เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอื 
  เดนิทางและใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่  
   Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอื 
   เดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา   
   ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 
   (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา   
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอายุ)  

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลพรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ 
    ส านกังานใหญ่ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของ 
    เอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจในประเทศทีไ่ดจ้ดัท าเอกสารหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารนัน้ และประทบัตราเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานราชการ 
    นัน้ดว้ย 
2. ใหส้ถานทตูไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ่ดจ้ดัท าเอกสาร หรอืรบัรองความถูกตอ้งรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่  
    Notary Public หรอืหน่วยงานราชการทีม่ ีอ านาจตามขอ้ 1. ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

  เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  

กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 

                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 
 
        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 
 
        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 
 

        
 
 
 
 ลงช่ือ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                   
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                     
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                             
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหน่ึง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบคุคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                                    ลงช่ือ         ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                                   (                     ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจ้า ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 
 
                   
                                                                                            ลงช่ือ       ผูมี้อ ำนำจ 
               (      )                                                                                                                                                                         
   
 

 

ศรท-403 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   
เลขท่ีรำยกำร   
ผูต้รวจรบั      
 

 

 

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   

ส ำหรบัยืน่บริษทัหลกัทรพัย ์/ 

คสัโตเดียน (Broker / Custodian) 

 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

 



 

 

 

 
 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
         2.    เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง            

                ของแบบค าขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

Transfer for Issuer A/C _1_1/2021_TH : 20210104  



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  

สถานที่ติดต่อ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ์ช้ัน 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ผู้ติดต่อ :  ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์   
โทรศัพท์  02-779-9000 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซ้ือ 
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