
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอรม์ 

 
แบบฟอรม์ A-1 ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ A-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ A-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย 

(เฉพาะนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีไมไ่ดป้ระกอบกิจการในไทย) 

 

แบบฟอรม์ A-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 



 

 

ขัน้ตอนการตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

 
กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)  กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ A-2)  1.  กรอกแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ A-2) 

 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้  2.1 ในกรณีท่ีฝากหุน้ไวใ้นบญัชีบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ แจง้ความประสงคก์ับ

บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีหุน้และมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่เพ่ือโอนหลกัทรพัยท่ี์จะขายเขา้บญัชี ใน

ขอ้ 2.3 

2.2 ในกรณีท่ีฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 กรุณากรอกแบบ

คาํขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย ์

(แบบฟอรม์ศรท-403) พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตนของผูถื้อหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบคุคลท่ีระบุ

ไวใ้นหนา้ท่ี 2 ของแบบฟอรม์ จาํนวน 1 ชุด เพ่ือโอนหลกัทรพัยท่ี์จะขายเขา้บญัชี ในขอ้ 2.3 และส่งมา

พรอ้มกับแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้พรอ้มเอกสารประกอบภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 หรือล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัชือ้ 

2.3 กรณีหุน้ท่ีเสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเขา้บญัชี  

“บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกัด เพือ่การทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย”์ เลขทีบ่ัญชี 213-

0000000147  

กรณีหุน้ท่ีเสนอขายจากกระดานต่างประเทศ และ NVDR โอนเขา้บญัชี  

“ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขทีบ่ัญชี 213-

0000000147 

  

กรณีส่งมอบใบหุน้ ขอความรว่มมือในการในการนาํส่งแบบตอบรบัคาํ

เสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  

3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ (หรอืภายในวนัท่ี 7 

กรกฎาคม 2565) 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองสาํเนาถูกต้อง ดังนี ้(ในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ โปรดแนบสาํเนาเอกสารแสดงตนเพิม่อีก 1 ชุด)  

1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

– สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือ 

– สาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจาํตวั 13 หลกั และยงัไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

– กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น - หากใช้ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ สําเนาบัตร

ขา้ราชการ หรือ สาํเนาบัตรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงเลข

บา้นและช่ือท่ีตรงกบับตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทย 

– สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

3)  นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 

3.1 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสุดทา้ย

ของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

3.2 สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ท่ี

ไดล้งนามในแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิตบิุคคลต่างประเทศ 

4.1 สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติ

บคุคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมิูลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้

มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขใน

การลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

4.2 เอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองใน

แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 4.1 

ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี

สถานทูตไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดย

เอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

5) กรณีทีผู้่แสดงเจตนาขายเป็นนิตบิุคคลต่างประเทศทีม่ิได้ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย หรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันไม่ได้

ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นใน

ประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหุน้ท่ีนาํมา

เสนอขายในแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย ทัง้นี ้หากผูแ้สดง

เจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพรอ้มแบบยืนยันราคา

หลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะทาํการหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย โดยคาํนวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากราคาเสนอซือ้คูณดว้ยจาํนวนหลักทรพัย์

ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) หรอื NVDR ท่ีผูแ้สดง

เจตนาขายนาํมาเสนอขายทัง้หมด 

6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบัญชีธนาคาร ตามทีร่ะบุในส่วนที่ 4 ข้อ 

3.1 ต้องมีสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบัญชีออมทรพัย์ หรือ 

บญัชีกระแสรายวนั ท่ีสามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิได ้

7)  ในกรณีที่คํานําหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่

ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจาํตัวประชาชน หรือกรณีที่ช่ือนิติบุคคลของผู้

ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออก

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหนังสือสาํคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์

สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท (ในกรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่างด้าว) ผูแ้สดง

เจตนาขายตอ้งกรอก “แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย”์ ของบรษัิท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) (“แบบศรท-

301”) ตามเอกสารแนบ 4 พรอ้มทัง้แนบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ เช่น 

สาํเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจง้เปล่ียนช่ือ แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลายมือ

ช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทุกหนา้ โดยช่ือท่ีเปล่ียนนั้นตอ้ง ถูกตอ้งตรงกันกับบัตร

ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หนงัสือรบัรอง

นิติบุคคล หรือหนังสือสาํคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามแต่

กรณี 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีมอบอาํนาจใหผู้้อื่นกระทาํการแทน 
1. หนงัสือมอบอาํนาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) (แบบฟอรม์ A-4) 
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ในขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) หรอื 4) (แลว้แต่กรณี) 

 4.  ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์(รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 

บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหลกัทรพัยท่ี์จะขายฝากอยู่และบรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพ่ือย่ืนใหแ้ก่ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  

กรณีส่งมอบใบหุน้ ขอความรว่มมือในการนาํส่งแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้  

(ทัง้นี ้ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารตอบรบัการทาํคาํเสนอซือ้ทางไปรษณีย)์

แบบฟอรม์ A-1 

 



 

 

 

แบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
วนัท่ี.............................................. แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ เลขท่ี..................................... 
เรยีน ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ และบริษัทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จาํกัด “ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์ 

ขา้พเจา้ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ) ……………..…………….....................................................สญัชาติ....................... 
ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย)์............................…ซอย...............................ถนน...............................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั.............................ประเทศ........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน/บา้น.......................................โทรศัพทมื์อถือ................................ 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบคุคล � เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์� ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 
เลขท่ี...................ซอย...............ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั............................ประเทศ
..........................รหสัไปรษณีย.์.................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล(พ.ศ.)........................อาชีพ/ประเภทกิจการ...................สถานท่ีตัง้ท่ีทาํงาน (โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่).......................................... 
กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงท่ีอยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ................................................ท่ีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย....................................................................... 
แหลง่ท่ีมาของรายไดม้าจาก �  ประเทศไทย � ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................................................................................... 
แหลง่ท่ีมาของเงิน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : บคุคลธรรมดา : � เงินออม   � ธุรกิจสว่นตวั  � เงินเดือน  � รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก � อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………......... 
นิติบคุคล: � เงินจากธุรกิจ � อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….............................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั)…………....…….……………….……………….............. 
โปรดระบปุระเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญั 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                                                   บตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรฐัวิสาหกิจ เลขท่ี................................................... 
 บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย                                 ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี.............................................................................................. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                                                   เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี .......................................................................................................... 
 นิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย       เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี ...............................……………………………………..…..…….……. 
 นิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบรษัิท เลขท่ี ...............................………………………………….……….………… 
 
ตกลงท่ีจะเสนอขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน...................................หุน้(..............................................................) 
ในราคาหุน้ 1.30 บาทต่อหุน้ (หนึ่งจดุสามศนูยบ์าท) โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้สามญัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูค่าเพ่ิมอตัรารอ้ยละ 7 
ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คิดเป็นราคาสุทธิท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัหุน้ละ 1.29652 บาทต่อหุน้ (หนึ่งจุดสองเกา้หกหา้สองบาทต่อหุน้)  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
.................................................บาท (...............................................................................) 
ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลู เง่ือนไข และขอ้กาํหนดอย่างครบถว้นและตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ และจะไมท่าํการเพิก
ถอนการเสนอขายดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการปฏิเสธตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในคาํแสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสดุทา้ยท่ีขา้พเจา้สามารถ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดคื้อวนัทาํการท่ี 20 ของระยะเวลารบัซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอียดท่ีกลา่วขา้งลา่ง
นี ้รวมทัง้การรบัชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ทนขา้พเจา้ 

    กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุน้”    กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จาํนวนหุน้ 

ช่ือผูถื้อหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขท่ี เลขท่ีสมาชิกผูโ้อน เลขท่ีเอกสารการโอน วนัท่ีโอน 
      
      

รวมทัง้สิน้ (หุน้)  
 
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานเพ่ือเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้ใบหุน้ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น 
จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดล้งนามสลกัหลงัโดยขา้พเจา้แลว้ และ/หรือเอกสารการโอนหุน้สามญัของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ผ่านศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีตามรายละเอียดขา้งล่าง รวมทัง้เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีระบไุวใ้นคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
การรบัเงินคา่ขายหลกัทรพัย ์: 
 รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั   ใหส้ง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  
  ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรอียธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
          ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB      ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย /CIMB   
         บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขท่ีบญัชี............................................. 
 (ช่ือผูร้บัโอนและช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนั
ดงักล่าวโดยรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย) 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ* ตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย 
ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา  เพ่ือผูแ้สดงเจตนาขาย  เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ............................................................................................... 
ในกรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล  เพ่ือผูเ้สนอเจตนาขาย  เพ่ือบุคคลอ่ืนโปรดระบ.ุ............................................................................................... 

*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้รงิ หรอื มีอาํนาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลท่ีลกูคา้
ทาํธรุกรรมแทน หรอื บคุคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคมุนิติบุคคล 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมายในบรรดาหลกัทรพัยท่ี์ขายโดยปราศจากการจาํนาํหรอืภาระติดพนัใดๆ หรอืสิทธิของ
บคุคลภายนอก (“ภาระตดิพนั”) และขา้พเจา้ไดข้ายหลกัทรพัยใ์นฐานะผูมี้กรรมสิทธ์ิในใบหุน้ดงักลา่ว โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้สิน้ 

ลงช่ือ..........................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ   ลงช่ือ.........................................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 
   (……………………………………………….…… )                                                 (……………………............................................. ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหุน้ / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์และแบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์
วนัท่ี........................................... เลขท่ีใบรบั ………………………………………………… 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ไดร้บัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  พรอ้มกบัหลกัฐาน  
  ใบหุน้สามญั จาํนวนรวมทัง้สิน้.......................................................หุน้       การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากฯ จาํนวนรวมทัง้สิน้.................................................หุน้ 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บรษัิท.................................................................................................................................................................. ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินโดยวิธี 
  รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีสาํนกังานตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์   ใหส้ง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ 
  โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
  ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรอียธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
          ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB      ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย /CIMB   
         บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขท่ีบญัชี............................................. 
 ลงช่ือ.......................................................................................ผูร้บั 
 (.............................................................................)  

แบบฟอรม์ A-2 

 



 

 

 

แบบยนืยันราคาต้นทุนหลักทรัพยท์ีน่าํมาเสนอขาย 

(เฉพาะนิตบุิคคลต่างประเทศทีไ่ม่ได้ประกอบกจิการในไทย) 

 

วนัท่ี...................................................... 

 

เรยีน  บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 

 

 ตามท่ี ขา้พเจา้......................................................................................................................................... 

สญัชาติ........................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี) .............................................................. 

ไดต้กลงขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน............................................. 

หุน้ ตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้าํคาํเสนอซือ้นัน้ โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทนุของหลกัทรพัย์

ท่ีนาํมาเสนอขายในครัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ดงันี ้

 

เลขท่ีใบหุน้/เลขท่ีใบโอน  

(วนัท่ีโอน) 
ช่ือผูถื้อหุน้ตามทะเบียน จาํนวนหุน้ 

ตน้ทนุหุน้ละ  

(บาท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   

 

โดยขา้พเจา้ไดแ้นบ..............................................................................................รวม........................ฉบบั 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา ณ ท่ีนี ้

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขอ้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 

 

 

 

 ลงช่ือ ........................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ หากผูแ้สดงเจตนาขายซึง่เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีไม่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย มิไดร้ะบรุาคาตน้ทนุ หรอืแนบหลกัฐาน

แสดงราคาตน้ทนุมาพรอ้มกบัใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัย ์ ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคิดคาํนวณ

ภาษีจากจาํนวนเงินคา่ขายหลกัทรพัยท์ัง้จาํนวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไดร้บั 

แบบฟอรม์ A-3 

 



 

 

 
 

หนังสอืมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

ของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี ............................................................. วนัท่ี ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ ........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี  

สญัชาติ .............................. ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย)์ .............................................................. ถนน...................................................... 

ตาํบล/แขวง............................................................ อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ขอมอบอาํนาจให ้................................................................................................................. อาย ุ.............................................. ปี  

สญัชาติ ............................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................................ ถนน...................................................... 

ตาํบล/แขวง............................................................ อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ...................................................... ถนน..............................................ตาํบล/แขวง………........................................

อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศพัท ์........................................ 

เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ของขา้พเจา้  

 รบัเช็คชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักลา่ว  
โดยดาํเนินการผ่าน บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหมี้ผลผกูพนัขา้พเจา้เสมือนหนึ่งขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นหลกัฐานใน

การนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญั 
 
  ลงช่ือ ............................................................  ผูม้อบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้อย่างเดียวหรอืกรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหร้บัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้

สามญัอย่างเดียว 
หรอื ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 30 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้และรบัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้สามญั 

2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสอืมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีท่ีผูม้อบอาํนาจหรอืผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลลา่สดุ หรอืหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรอืสาํเนาหนงัสอื
เดินทางของผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัทาํโดยตอ้งมี
อายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้

ติดอากร

แสตมป์  

แบบฟอรม์ A-4                         

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 
 

แบบฟอรม์ B-1 ขัน้ตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ B-2 แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

แบบฟอรม์ B-3 หนงัสือมอบอาํนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์



 

 

ขั้นตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

หุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้ของ 

บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
 ผูถื้อ NVDR ของ 

บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

   

   

1. กรอกแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (แบบฟอรม์ B-2) และแนบหลกัฐาน

การรบัหลกัทรพัย/์ใบโอนหลกัทรพัยผ่์านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย/์แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

2. กรณีท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไดฝ้ากหุน้ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 กรุณากรอก

แบบคาํขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหวา่งบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ศรท.-403) พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตน

ของผูถื้อหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบคุคลท่ีระบไุวใ้นหนา้ท่ี 2 ของแบบฟอรม์ จาํนวน 1 ชดุ 

 

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองสาํเนาถูกต้อง ดังนี ้(ในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ โปรดแนบสาํเนาเอกสารแสดงตนเพิม่อีก 1 ชุด) 

1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

– สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื 

– สาํเนาบัตรขา้ราชการ สาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจาํตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

2. บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

– สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลสญัชาติไทย 

3.1     สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

3.2     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ท่ีไดล้งนามในแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 3.1  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ  

4.1     สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคล

มีภูมิลาํเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ

ช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

4.2    สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ท่ีไดล้งนามรบัรองในแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์และ

เอกสารตามขอ้ 4.1 ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุ

ประเทศไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํ หรอืรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

5. แนบเงินสดสาํหรบัชาํระคา่ธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย ์รายการละ 100 บาท 

เอกสารเพิม่เติมกรณีมอบอาํนาจใหผู้้อื่นกระทาํการแทน 
1. หนงัสือมอบอาํนาจฉบบัจรงิ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (แบบฟอรม์ B-3) 
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ในขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) หรอื 4) (แลว้แตก่รณี) 
หมายเหต:ุ 1. ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะคืนหลกัทรพัย ์ใหผู้ย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลกัษณะของหลกัทรพัย ์(ใบหลกัทรพัยห์รอื Scripless) ท่ีผูถื้อ

หลกัทรพัยน์าํมาเสนอขายเทา่นัน้ ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแบบการรบัหลกัทรพัยคื์นได ้ ทัง้นีบ้ญัชีผูร้บัโอนหลกัทรพัยท่ี์

โอนผ่านระบบของศนูยร์บัฝาก (Scripless) จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย์

รายการละ 100 บาท 

            2. การขอยกเลิก จะตอ้งขอยกเลิกทัง้จาํนวนท่ีนาํมาเสนอขาย ในแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้ แตล่ะฉบบั 

 ย่ืนเอกสารทัง้หมดภายใน 20 วนัทาํการ หรอืภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 
เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี ่ทาวเวอร ์(รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4)  
ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-680-5000 

ใหผู้ต้อ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยย่ื์นเอกสารแก่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยท่ี์ท่านย่ืนแบบตอบรบัคาํซือ้หลกัทรพัยใ์หเ้ท่านัน้ 

ตวัแทนในการรบัซือ้จะไม่รบัเอกสารส่งทางไปรษณีย ์

 

แบบฟอรม์ B-1 

 



 

 

แบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์องบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
วนัท่ี.............................................. แบบคาํขอยกเลิก  เลขท่ี............................................................ 
 
 
เรยีน ผูท้าํคาํเสนอซือ้และบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ) ..........................................................................................สญัชาติ..................................................... 

ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์.....................................…ซอย.........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................
อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน/บา้น.........................................
โทรศพัทมื์อถือ............................................. 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบคุคล � เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์� ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ  
เลขท่ี...................ซอย...............ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั............................ประเทศ
..........................รหสัไปรษณีย.์.................. 

มีความประสงคข์อยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขการยกเลิกท่ีระบใุนคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัย ์ 

  หุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน………………………………………..หุน้ 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง (“NVDR”) ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)จาํนวน…………………….......หน่วย 

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้คืน โดยวิธีเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาขายหุน้ โดยขอรบัเป็น 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ผ่านระบบศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชี 

ช่ือสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................... หมายเลขสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................ 

ช่ือบญัชีผูร้บัโอน ....................................................................................... หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน ..................................................................................... 

  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั หนึ่งวนัทาํการภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ย่ืนส่งแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

(เฉพาะกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายโดยย่ืนใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 

 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท  

ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั จะดาํเนินการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือสง่มอบใบหุน้คืน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีแจง้การยกเลิกการ

แสดงเจตนาขายหลกัทรพัยห์รอืผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ยอมรบัในเง่ือนไขการยกเลิกและการรบัหุน้คืนขา้งตน้ และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละเอกสาร

การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
 

ลงช่ือ ..................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ ลงช่ือ ....................................................................... ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย 

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

 
 
หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์อง บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

วนัท่ี ....................................................... แบบคาํขอยกเลิก  เลขท่ี........................................................... 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์
ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน) (“NBC”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 หุน้สามญั ของ NBC      จาํนวน……………………………………...……..หุน้ 
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”) ของ NBC จาํนวน ………………………..………............หน่วย 

จาก(นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท/ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ)............................................................................................................................................. 
พรอ้มกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เลขท่ี ...................................................... 

 รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในการโอนหุน้รายการละ 100 บาท ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  
โดยหลกัทรพัยท่ี์ทาํการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 

 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ผ่านระบบศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชี 
ช่ือสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน........................................หมายเลขสมาชิก/บรษัิทหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน ........................................................ 
ช่ือบญัชีผูร้บัโอน .................................................................. หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน ..................................................................................... 

 ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั หนึ่งวนัทาํการภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ย่ืนส่งแบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลกัทรพัย ์ 

 
ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั จะโอนหุน้เขา้บญัชีขา้งตน้ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

  
 ลงช่ือ ...................................................................... ผูร้บั 

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

แบบฟอรม์ B-2 

 



 

 

 

         หนังสอืมอบอาํนาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

    ของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี .............................................................  วนัท่ี ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ ................................................................................................................................ อาย ุ............................. ปี  

สญัชาติ ............................. ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้ ............................................... ถนน..................................................................................  

ตาํบล/แขวง................................... อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์.................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์....................................  

ขอมอบอาํนาจให ้............................................................................................................................. อาย ุ........................................... ปี  

สญัชาติ ................................................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................. ถนน.......................................................... 

ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั .................................................รหสัไปรษณีย ์................. 

หมายเลขโทรศพัท ์............................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ...................................................... ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง………........................................ 

อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศพัท ์............................................ 

เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

 หุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)                 จาํนวน.......................หุน้ 

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”) ของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)จาํนวน.......................หน่วย 

ท่ีแสดงเจตนาขายใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซือ้ รวมตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํการภายในขอบอาํนาจดงักลา่ว ใหถื้อเสมือนหนึ่งวา่ขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดก้ระทาํดว้ยตนเองทกุประการ 

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูม้อบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
 
 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท  

2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ง. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
จ. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ฉ. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ง. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
จ. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ฉ. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีท่ีผูม้อบอาํนาจหรอืผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลลา่สดุ หรอืหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรอืสาํเนาหนงัสอืเดินทางของ
ผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัทาํโดยตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนั
สดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

ติดอากร

แสตมป์  

 

แบบฟอรม์ B-3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้ และแบบฟอรม์สาํหรับ NVDR  
 

แบบฟอรม์ C-1 ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้สาํหรบั NVDR 

แบบฟอรม์ C-2 แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR  

แบบฟอรม์ C-3 แบบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR  

แบบฟอรม์ C-4 หนงัสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 



 

 

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

NVDR Holders of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited  (“NBC”) 

 

 

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

 

 

2.  Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following accounts (according to Tender Offer Agent you submit documents to) 

“ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED for Tender Offer” 
Account No. 213-0000000147 

 

 

3.  Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above (Form C-1) 

 

 

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

– A certified copy of a valid ID Card that has not expired or 
– A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID numbers 

that has not expired 
2) Foreign Individual 

– A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired 
3) Thai Juristic Person 

3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer Period, 
certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and 

3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true 
copy of document in 3.1) above 

4) Foreign Juristic Person 
4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government 

authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized 
signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 1 year prior to the submission 
date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company seal 

4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above 
Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the 
country where the documents were prepared and all documents which are issued no longer than 1 year prior to last day of the Offer 
Period 

5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a 
double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not 
exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by completing 
and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered 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 gross 
amount of the shares sold. 

In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (Form C-4) 
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above 

 5. Submit all of documents to one of the following Tender Offer Agent 

Operation Service Department, Asia Wealth Securities Company Limited 

540 Mercury Tower (BTS Chit Lom Exit 4)  

14th Floor, Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Telephone : 02-680-5000       
 

Note:  For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 3 business days before the last day of the Offer Period.  

The tender offer agent will not accept documents sent by post 

 

Form C-1 

 



   

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR  
(to sell NVDRs of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited) 

 
Date............................................... Acceptance Form No. ............................................ 
To The Offeror  and Tender Offer Agent  
I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company)…………………………….............................................Nationality...................................................................….  
Contact Address (that can be reached via mail).....................................................................................................………………………………..……….. 
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone………………………………………………………………….  
Tax Payer ID No………………………………………………………………………………………….Occcupation…………………………………………………. 
 House Registration Address same as above   House Registration Address different from above (Please specify) 
House Registration Address………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postal Code…………………….......Country…………………………………… 
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 engages in business in Thailand Certificate of Incorporation 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 Nation Broadcasting Corporation 
Public Company Limited. at the Offer Price of THB 1.30 (One point three zero THB) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the 
Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 1.29652 (One point two nine six five two THB) per share. 
The Total Net Amount is THB ................................ (……………………………………………………) 
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 5 July 2022 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint Asia Wealth Securities Co., Ltd. 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 " ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED for Tender Offer " account no. 213-
0000000147 
and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registerred company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.  
 

Receive the Payment: 
  Collect the cheque by myself/ourselves at Asia Wealth Securities Co., Ltd.  
  Send the cheque via registered post to the address above 
  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB 
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 Offere must 
provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement). 
 

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance. 
I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale are free from any mortgage, 
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any 
and all Encumbrances. 
 

Signed.......................................................................... Attorney-in-fact  Signed.........................................................................Offeree 
       (………………………………………….…… )        (………...………............................................. ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 
Date........................................... Acceptance Form No. ……………………………….. 
Asia Wealth Securities Co., Ltd. has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Nation Broadcasting 
Corporation Plc.  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 Asia Wealth Securities Co., Ltd.   
 Send the cheque via registered post to the address above   
  Transfer to Bank  1. KTB   2. BBL   3. BAY   4.KBANK   5. SCB   6. TTB   7. UOB   8.LHB  9.CIMB  
 Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ............................................................... 
 

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

Form C-2 



  

 

 

Confirmation of Securites Cost Form for NVDR 

(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand) 

 

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

 

 

To:     Tender Offeror 

 Asia Wealth Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) 

 

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited 

by the Offeror, I/We......................................................................................................Nationality..................................... 

Tax Identification No. (if any) ...........................................................accept to sell …………………..…… of NVDRs 

representing ordinary shares of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited. subject to the Tender 

Offer by Tender Offeror.  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  

(THB) 

   

   

   

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 demonstates 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-3 



 

 

 

Power of Attorney 

    For Tender Offer Acceptance – NVDR 
 

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

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

By this Power of Attorney, I/We ............................................................................................... Age.................................years 
Nationality........................... Address.........................................................................................................……..……. 
ID Number ………………………. Tel …………..........….………….. hold (s)………NVDRs of Nation Broadcasting 
Corporation Public Company Limited. (“NBC”) 
Hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) Age  

 Nationality ID Card No. / Passport No.  
Resides at (address that can be reached by mail)  
  
House Registration Address    House Registration Address same as above   House Registration Address 
different from above (Please specify) 
House Registration Address  
Postal Code Country to act as my/our attorney to 
  Sell, transfer, endorse and deliver such securities of Nation Broadcasting Corporation Public Company 

Limited through the Tender Offer Agent 
  Receive cheque at Asia Wealth Securities Company Limited in person as payment due to acceptance of 

tender offer (for the case where I/We choose to collect the cheque in person) 
, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on 
my/our behalf until its completion. 

Any act taken by my/our attorney-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
  Signed ................................................. Grantor 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................. Proxy 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................ Witness 
            (….................................................) 
 
  Signed ................................................ Witness 
            (….................................................) 
 
Notes: 
1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance 

Form for of the Ordinary Shares or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only,  
or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares 
and receiving a cheque for the payment of ordinary shares 

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 Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or 
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual) 

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 Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or 
c. 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 corporate affidavit, 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 
documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.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 documents were prepared not more than six months 
prior to the last day of the tender offer period. 

 

 

Affix Stamp 

Duty  

 

Form C-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบศรท-301 คาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลักทรัพย์



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบศรท-403 คาํขอโอน/รับโอนหลักทรัพยร์ะหว่างบัญชผู้ีออก

หลักทรัพยกั์บสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย์
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