
 

 

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 
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