
 

 

 

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 
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