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ของ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน)
โดย
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ

บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อ

บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด

ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งศรี จำกัด (มหำชน)

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1

สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่ วนที่ 2

รำยละเอียดของผู้ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.

ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรียมคำเสนอซื ้อ
ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อกรรมกำรของกิจกำร
ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
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3.
4.
5.
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ส่ วนที่ 5
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รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร
2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร

ส่ วนที่ 4

1

วิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ
วิธีกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
วิธีกำรชำระรำคำ
สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
กำรกำหนดรำคำเสนอซื ้อ
กำรได้ ห้ นุ ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
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31
31
35
36
36
37
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เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่ งเงินทุนเพื่อกำรทำคำเสนอซือ้

เอกสำรแนบ 2

กำรตอบรับคำเสนอซือ้ หุ้นสำมัญ (Tender Offer Acceptance for Ordinary Share)

เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ
หนังสือมอบอำนำจสำหรับตอบรับคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ
แบบแจ้ งต้ นทุนของหุ้นสำมัญที่นำมำเสนอขำย

2.1
2.2
2.3
2.4

เอกสำรแนบ 3

กำรตอบรับคำเสนอซือ้ สำหรับ NVDR (Tender Offer Acceptance for NVDR)

เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ
เอกสำรแนบ

ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR (Tender Offer Acceptance Procedure)
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR (Tender Offer Acceptance Form)
หนังสือมอบอำนำจสำหรับตอบรับคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR (Power of Attorney)
แบบแจ้ งต้ นทุนสำหรับ NVDR (Confirmation of Securities Cost Form for NVDR)

3.1
3.2
3.3
3.4

เอกสำรแนบ 4

กำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซือ้ (Tender Offer Cancellation for Ordinary Share/NVDR)

เอกสำรแนบ 4.1 ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 4.2 แบบคำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 4.3 หนังสือมอบอำนำจสำหรับกำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เอกสำรแนบ 5
เอกสำรแนบ 6
เอกสำรแนบ 7
เอกสำรแนบ 8

แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถอื หลักทรัพย์ (ศรท-301)
แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ ำงบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ กับสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์
(ศรท-403)
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินประจำปี 2562 ที่ตรวจสอบแล้ วของบริษัท บีบีทวี ี โปรดัคชันส์ จำกัด
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คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน)
(ข้ อเสนอที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อนี ้เป็ นรำคำเสนอซื ้อและระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยทีจ่ ะไม่แก้ ไขเพิม่ เติมอีก
เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8 ส่วนที่ 1)
เรี ยน

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

ข้ ำพเจ้ ำ บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด มีควำมประสงค์ ขอเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร” หรื อ “MATCH” ) ทังหมดโดยสมั
้
ครใจ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วันที่ย่ นื คำเสนอซือ้
วันที่ 13 เมษำยน 2563
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซือ้
บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ” หรื อ “บริษัท”)
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
บริ ษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ( “ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน” หรื อ “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ ”)
4. วัตถุประสงค์ ในกำรทำคำเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจกำร โดย ณ วันที่ 13 เมษำยน 2563 ถือหุ้นจำนวน 582,313,316 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 74.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 74.5 ของสิทธิออก
เสียงทังหมดของกิ
้
จกำร มีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในกิจกำรเพื่อให้ กำรบริ หำรงำนในกิจกำรสำมำรถ
ทำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น ทังในด้
้ ำนของควำมรวดเร็ วในกำรตัดสินใจ และกำรควบคุมกำรดำเนินงำน
นอกจำกประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับข้ ำงต้ น บริ ษัทยังประสงค์ที่จะเป็ นทำงเลือกให้ กบั ผู้ถือหุ้น รำยย่อยในกำรขำยหุ้น
ของกิจกำรในจำนวนที่ประสงค์จะขำย ในรำคำที่สงู กว่ำรำคำตลำดปั จจุบนั อันเนื่องจำกภำวะกำรซื ้อขำยหุ้นในตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร ทีไ่ ด้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19 ที่ประชุมกรรมกำรของบริ ษัทจึงมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ ำซื ้อหุ้น สำมัญทังหมดของกิ
้
จกำรโดยกำรทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำรโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในรำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 1.60 บำท
ทัง้ นี ้ กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ในครั ง้ นีไ้ ม่ได้ มีเจตนำเพื่อกำรเพิกถอนหลักทรั พย์ ของกิ จกำรออกจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดกำรทำคำเสนอซื ้อ และไม่มีนโยบำยในกำร
เปลีย่ นแปลงกำรดำเนินธุรกิจ กำรบริ หำร รวมถึงคณะกรรมกำรของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญแต่อย่ำงใด
หน้ ำ 1
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5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
ณ วันที่ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ กิจกำรมีหลักทรัพย์ เพียงประเภทเดียว ได้ แก่ หุ้นสำมัญ โดยกิจกำรมี ห้ นุ สำมัญที่
ออกและเรี ยกชำระแล้ ว ทัง้ หมด จำนวน 781,628,733 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้ ห้ ุนละ 1.00 บำท มีสิทธิ ออกเสียง 1 หุ้น
สำมัญต่อ 1 เสียง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อถือหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน 582,313,316 หุ้น คิด
เป็ นจำนวนเสียง 582,313,316 เสียง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วและสิทธิออก
เสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ดังนัน้ คงเหลือหุ้นสำมัญที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะทำคำเสนอซื ้ออีกจำนวน 199,315,417 หุ้น คิด
เป็ นจำนวนเสียง 199,315,417 เสียง หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ ว ทังหมดของ
้
กิจกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 25.5 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
ตารางสรุปการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซื ้อในกิ จการ
ผู้ถือหุ้นของกิจกำร
บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมหุ้นทัง้ หมดของกิจกำร

จำนวนหุ้น
582,313,316
199,315,417
781,628,733

ร้ อยละของจำนวนหุ้นที่
ออกและจำหน่ำยแล้ ว
74.5
25.5
100.0

ร้ อยละของสิทธิ
ออกเสียงทังหมด
้
74.5
25.5
100.0

6. รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 1.60 บำท (หนึง่ บำทหกสิบสตำงค์) (“รำคำเสนอซือ้ ”) โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจกำรที่ตอบ
รับคำเสนอซื ้อ (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 0.25 ของ
รำคำเสนอซื ้อ และค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่มในอัตรำร้ อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว ดังนัน้
รำคำเสนอซื ้อสุทธิของหุ้นสำมัญที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับเท่ำกับ 1.59572 บำท (หนึ่งจุดห้ ำเก้ ำห้ ำเจ็ดสองบำท)
ต่อหุ้น (“รำคำเสนอซือ้ สุทธิ”) ซึง่ รำคำเสนอซื ้อดังกล่ำว
() เป็ นรำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำยทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งไว้ ตำมข้ อ 8)
( ) ไม่ใช่รำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำเสนอซื ้อได้
ในกำรคำนวณจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ที่จะต้ องชำระให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี
จำกัด (มหำชน) ในฐำนะ “ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ ” จะนำรำคำเสนอซื ้อสุทธิคณ
ู ด้ วยจำนวนหลักทรัพย์ที่
เสนอขำย แล้ วนำมำดำเนินกำรปั ดเศษให้ จำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์เป็ นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใน
กรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีคำ่ มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 จะปั ดขึ ้น แต่ถ้ำน้ อยกว่ำ 5 จะปั ดทิ ้ง
ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบุคคลที่มิได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่ ไม่มี
อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศซึ่งเป็ นคูส่ ญ
ั ญำตำมอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศ
ไทย แต่อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนนันมิ
้ ได้ มีข้อยกเว้ นในเรื่ องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะมีหน้ ำที่หกั
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ภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 15 ของผลกำไรจำกกำรขำยหุ้น (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื ้อและต้ นทุน
แท้ จริ งที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยได้ จ่ำยไปเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย)
ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้ องแจ้ งต้ นทุนในกำรซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำว พร้ อมนำส่งหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนให้
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ (รำยละเอียดส่วนที่ 4 ข้ อ 1.2 และตำมเอกสำรแนบ 2.4 แบบฟอร์ มแจ้ งต้ นทุนสำหรับ
หุ้นสำมัญ ที่นำมำเสนอขำย หรื อเอกสำรแนบ 3.4 แบบแจ้ งต้ นทุนของ Non-Voting Depository Receipt; NVDR)
หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ ระบุรำคำต้ นทุนดังกล่ำวหรื อมิได้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนมำพร้ อมกับใบยืนยัน
รำคำต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคำนวณภำษี จำก
จำนวนเงินค่ำขำยหุ้นสำมัญทังจ
้ ำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับ
ทัง้ นี ้ ผู้แ สดงเจตนำขำยที่ เ ป็ น นิ ติ บุค คลสัญ ชำติ ไทย มี ห น้ ำ ที่ หัก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ยในอัต รำร้ อยละ 1.5 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
7. ระยะเวลำรับซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะรับซื ้อหลักทรัพย์เป็ นเวลำทังสิ
้ ้น 25 วันทำกำร ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำกำร
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 ซึง่ ระยะเวลำดังกล่ำวเป็ น
( ✓)
( )

ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซื ้ออีก (Final Period) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื ้อได้

ทังนี
้ ้ หำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำรประกำศวันหยุดทำกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซื ้อดังกล่ำว ผู้ทำ
คำเสนอซื ้อจะขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไปเพื่อให้ ระยะเวลำรับซื ้อครบ 25 วันทำกำร
8. เงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
( )

ไม่มีเงื่อนไข

(✓)

มีเงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงคำเสนอซื ้อ ดังนี ้
( ✓)

ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจลดรำคำเสนอซื ้อหรื อขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื ้อ หำกมีเหตุกำรณ์ ร้ำยแรง
ต่อฐำนะหรื อทรัพย์สนิ ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ

( ✓)

ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจแก้ ไขข้ อเสนอหรื อขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื ้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หำกมี
บุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ

9. เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ อำจยกเลิกคำเสนอซื ้อได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1 มี เ หตุก ำรณ์ หรื อ กำรกระท ำใดๆ เกิ ด ขึน้ ภำยหลัง จำกยื่ น ค ำเสนอซื อ้ ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน กลต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ อันเป็ นเหตุหรื ออำจเป็ น
เหตุให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน หรื อทรัพย์สนิ ของกิจกำร โดยที่เหตุกำรณ์หรื อ
กำรกระทำดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกระทำของผู้ทำคำเสนอซื ้อ หรื อกำรกระทำที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องรับผิดชอบ
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9.2 กิจกำรกระทำกำรใดๆ ภำยหลังจำกยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำน กลต. และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ อันส่งผล
ให้ มลู ค่ำหุ้นของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
9.3 กิจกำรกระทำกำรใดๆ ที่นำ่ จะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ. 14/2554 เรื่ อ ง กำรกระท ำกำรหรื อ งดเว้ น กระท ำกำรในประกำรที่น่ำ จะมีผลต่อ กำรท ำคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของกิจกำร ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
10. ระยะเวลำรับซือ้ ที่ผ้ ถู อื หลักทรัพย์ สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของทุกวันทำกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 (รวมเป็ น
20 วันทำกำรนับจำกวันเริ่ มทำคำเสนอซื ้อ) โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรตอบรับคำ
เสนอซื ้อ ตำมเอกสำรแนบ 4.1
ทัง้ นี ้ หำกตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยมีกำรประกำศวันหยุดทำกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรั บซือ้ ที่ ผ้ ูถื อ
หลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยดังกล่ำว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะขยำยระยะเวลำรับซื ้อที่ผ้ ถู ือหลักทรั พย์
สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยออกไปเพื่อให้ ระยะเวลำรับซื ้อที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยครบ 20 วันทำกำร
11. กำรจั ด สรรกำรรั บ ซื อ้ กรณี มี ผ้ ู แ สดงเจตนำขำยมำกกว่ ำ หรื อ น้ อยกว่ ำ จ ำนวนที่ เ สนอซื อ้ (เฉพำะกรณี
กำรเสนอซือ้ หุ้นบำงส่ วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ ใช้ บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร
12. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรเสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ กิจกำรมีห้ นุ สำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
781,628,733 หุ้น โดยผู้ทำคำ
เสนอซื ้อถือหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน 582,313,316 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำย
แล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ดังนัน้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร
ที่ ไม่ได้ ถื อ โดยผู้ท ำคำเสนอซือ้ จ ำนวน 199,315,417 หุ้น คิ ด เป็ น สัดส่วนร้ อยละ 25.5 ของจ ำนวนหุ้น ที่อ อกและ
จำหน่ำยแล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อที่ 1.60 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำกำรเสนอซื ้อหุ้น
ของกิจกำรตำมคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้เท่ำกับ 318,904,667.20 บำท
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรชำระค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยที่ตอบรับกำรทำคำเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะใช้ ในกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้จะมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ รับหนังสือ ยืนยันยอดคงเหลือของเงินฝำกจำกธนำคำรกรุ งศรี
อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ซึ่งแจ้ งว่ำ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2563 บริ ษัทมียอดคงเหลือของเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กบั
ธนำคำรดังกล่ำวเป็ นจำนวน 334,703,424.41 บำท และเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ออกหนังสือ
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ยืนยันที่จะรักษำเงินสดขันต
้ ่ำในบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำ 320,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำทำ
คำเสนอซื ้อ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
บริ ษัท ที่ปรึ กษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 แล้ วมีควำมเห็นว่ำ ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครัง้ นี ้
13. ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ
ที่อยู่

ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำยงำนปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
ชัน้ 3 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณจักรพงศ์ งำมลำใย หรื อ คุณวิชยั มีบตุ รภักดี
(66) 0-2659-7000 หรื อ 0-2099-7000 ต่อ 8132 หรื อ 8131

14. วันชำระรำคำ
ผู้แสดงเจตนำขำยที่ไม่ได้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ที่กำหนด จะได้ รับชำระค่ำ
หลักทรัพย์ตำมรำคำสุทธิตำมข้ อ 6 ในวันทำกำรที่ 3 นับจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 และเมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์และเอกสำรประกอบที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำ
ยื่นมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ และได้ มีกำรโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นและมีผลสมบูรณ์
หรื อในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 8 หรื อในกรณีที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำรประกำศวันหยุดทำกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซื ้อ และได้ มีกำรขยำยเวลำรับซื ้อ
ออกไปตำมข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำสุทธิตำมข้ อ 6 ในวันทำกำรที่ 3
ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป
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แบบ 247-4

ส่ วนที่ 2
รำยละเอียดของผู้ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซือ้
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
0105544022754
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0-2760-5782
0-2760-5701

1.2 ข้ อมูลทำงธุรกิจและข้ อมูลอื่นๆ
1)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด (“บริษัท” หรื อ “BBTVP”) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2544 โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ใหญ่ ได้ แ ก่ กลุ่ม บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท กรุ ง เทพโทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ จ ำกัด (“BBTV”) ซึ่ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
สถำนีโทรทัศน์ช่อง 7HD
บริ ษัทประกอบธุรกิจ หลักในกำรจำหน่ำยเวลำโฆษณำ โดยกำรเช่ำเวลำจำกสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7HD เพื่อ
ออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์และละคร และจำหน่ำยเวลำโฆษณำในรำยกำรดังกล่ำว

2)

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว

3)

600,000,000 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
600,000,000 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

รายชื ่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2563 มีดงั นี ้
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1.
2.
3.
4.

/1

รำยชื่อผู้ถือหุ้น BBTVP
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
บริ ษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชนั่ จำกัด
บริ ษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด
บริ ษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม

แบบ 247-4

จำนวนหุ้น
18,000,001
15,000,000
15,000,000
11,999,993
6
60,000,000

ร้ อยละ/1
30.00
25.00
25.00
20.00
0.00
100.00

ร้ อยละของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมด
้

ทัง้ นี ้ บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) บริ ษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด (“BBTVSAT”)
บริ ษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด (“BBTVAM”) และบริ ษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“STH”)
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในผู้ทำคำเสนอซื ้อ (BBTVP) เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ที่แท้ จริ ง (Utimate Shareholder)
ได้ แก่ กลุ่ม รั ตนรั กษ์ ซึ่ง เมื่อนับรวมส่วนได้ เสียทัง้ หมดของกลุ่มรั ตนรั กษ์ ในผู้ทำคำเสนอซื ้อ (BBTVP) จะ
เท่ำกับร้ อยละ 61.37 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ ของผู้ทำคำเสนอซือ้
บริษัท กรุ งเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) จัดตัง้ เมื่อปี 2510 มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ได้ แก่ กลุ่มรั ตนรักษ์
BBTV ประกอบธุรกิ จหลักในกำรให้ บริ กำรสถำนีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลช่อง 7 เอชดี (Channel 7HD) โดย
BBTV ได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรให้ บริ กำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภำคพืน้ ดินจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสียง กิ จกำรโทรทัศน์ และกิ จกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (“สำนักงำน กสทช”)
นอกจำกนี ้ BBTV ยังดำเนินกำรจัดหำและผลิตรำยกำรโทรทัศน์ประเภทต่ำงๆ เช่น รำยกำรข่ำว ละคร และ
รำยกำรวำไรตี ้ ผ่ำนบริ ษัทในเครื อต่ำงๆ อำทิ บริ ษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และ บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
เป็ นต้ น เพื่อออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7HD ต่อมำบริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท บีบีทีวี นิว
มีเดีย จำกัด เพื่อบริ หำรจัดกำรด้ ำนสื่อออนไลน์ของช่อง 7HD โดยเริ่ มจำกกำรพัฒนำดิจิตอลแพลตฟอร์ ม ซึ่ง
ประกอบด้ วย เว็บไซต์ช่อง 7HD (www.ch7.com) เว็บไซต์ BUGABOO.tv และแอพพลิเคชั่น Ch7HD เพื่อ
เป็ นช่องทำงให้ ลกู ค้ ำได้ รับชมรำยกำรย้ อนหลังของทำงสถำนีและคอนเทนท์ออนไลน์อื่นๆ ซึ่งมีทงรำยกำรที
ั้
่
ผลิตเองและผลิตร่วมกับพันธมิตรรำยอื่น
ณ วันที่ 8 เมษำยน 2563 BBTV มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วจำนวน 61.0 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 610,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ดังนี ้

หน้ ำ 7

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อผู้ถือหุ้น BBTV

จำนวนหุ้น

1. กลุ่มรัตนรักษ์ /2
2. บริ ษัท ซีเคเอส โฮลดิ ้ง จำกัด/3
3. นำงสุรำงค์ เปรมปรี ดิ์
4. นำยชนชนก เทียนประภำส
5. บริ ษัท รัตนรักษ์ จำกัด/4
6. กระทรวงกำรคลัง
7. บริ ษัท ทุนมหำลำภ จำกัด/5
8. นำยไพโรจน์ เปรมปรี ดิ์
9. นำงชัชฏำภรณ์ เทียนประภำส
10. นำยปรภฎ ศศิประภำ
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม
/1
/2

/3

/4
/5

แบบ 247-4

ร้ อยละ/1

179,750
160,000
115,000
30,000
27,000
25,000
16,300
14,800
9,800
3,050
29,300

29.47
26.23
18.85
4.92
4.43
4.10
2.67
2.42
1.61
0.50
4.80

610,000

100.00

ร้ อยละของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมด
้
กลุม่ รัตนรักษ์ ประกอบด้ วย นำยกฤตย์ รัตนรักษ์ จำนวน 118,750 หุ้น (ร้ อยละ 19.47) นำงสำวสุดธิดำ รัตนรักษ์ จำนวน
49,000 หุ้น (ร้ อยละ 8.03) นำงศศิธร รัตนรักษ์ จำนวน 6,000 หุ้น (ร้ อยละ 0.98) นำงสำวจิตอุมำ รัตนรักษ์ จำนวน
3,000 หุ้น (ร้ อยละ 0.49) และนำงสำวพิลำนุช รัตนรักษ์ จำนวน 3,000 หุ้น (ร้ อยละ 0.49)
ทังนี
้ ้ กำรจัดกลุ่มดังกล่ำว ไม่ได้ เป็ นกำรแสดงถึงกำรจัดกลุม่ Acting in concert ตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่ อง กำรกำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะเป็ น กำรกระท ำ
ร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฎิบตั ิตำมมำตรำ 246 และ 247 แต่อย่ำงใด
บริ ษัท ซีเคเอส โฮลดิ ้ง จำกัด ถือหุ้น ทำงตรงและทำงอ้ อมโดยกลุ่มรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ถือหุ้นทำงตรงโดยกลุม่ รัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
บริ ษัท ทุนมหำลำภ จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออก
และจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้

บริษัท บีบที ีวี แซทเทลวิช่ นั จำกัด
บริ ษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด (“BBTVSAT”) จัดตังเมื
้ ่อปี 2537 เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท กรุ งเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ที่แท้ จริ ง ได้ แก่ กลุม่ รัตนรักษ์ BBTVSAT ประกอบธุรกิจจำหน่ำยเวลำ
โฆษณำและกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ
ณ วันที่ 8 เมษำยน 2563 BBTVSAT มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วจำนวน 1,000.0 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้

หน้ ำ 8

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

1.
2.
3.
4.
5.

/6

รำยชื่อผู้ถือหุ้น BBTVSAT
บริ ษัท ทุนมหำลำภ จำกัด/5
บริ ษัท ทุนมหำโชค จำกัด/6
บริ ษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริ ษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด
นำงสุรำงค์ เปรมปรี ด์ิ
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม

แบบ 247-4

จำนวนหุ้น
2,999,000
2,999,000
2,999,000
954,000
48,995
5
10,000,000

ร้ อยละ
29.99
29.99
29.99
9.54
0.49
0.00
100.00

บริษัท ทุนมหำโชค จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ทุนมหำลำภ จำกัด ร้ อยละ 27.85 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ร้ อย
ละ 25.00 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด ร้ อยละ 25.00 และบริษัท มหำกิจ โฮลดิ ้ง จำกัด ร้ อยละ 15.00 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
ตำมลำดับ

บริษัท บีบที ีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด
บริ ษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด (“BBTVAM”) จัดตัง้ เมื่อปี 2538 เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท
กรุ ง เทพโทรทัศน์ และวิท ยุ จ ำกัด มี ผ้ ูถื อ หุ้น ใหญ่ ที่แ ท้ จริ ง ได้ แ ก่ กลุ่ม รั ต นรั กษ์ BBTVAM ประกอบธุรกิ จ
จำหน่ำยเวลำโฆษณำและกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ
ณ วันที่ 8 เมษำยน 2563 BBTVAM มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วจำนวน 1,600.0 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้น
สำมัญจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

/7

/8

/9

รำยชื่อผู้ถือหุ้น BBTVAM
บริ ษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/7
บริ ษัท ทุนรุ่ งเรื อง จำกัด/8
บริ ษัท มหำกิจโฮลดิ ้ง จำกัด/9
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
นำงสุรำงค์ เปรมปรี ดิ์

จำนวนหุ้น
4,799,900
3,999,900
3,999,900
3,000,200
199,995
100
5
16,000,000

บริ ษัท ทุนมหำโชค จำกัด/6
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม

ร้ อยละ
30.00
25.00
25.00
18.75
1.25
0.00
0.00
100.00

บริ ษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท ทุนมหำลำภ จำกัด ร้ อยละ 30.00 บริ ษัท ทุนมหำโชค จำกัด ร้ อยละ
30.00 และบริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด ร้ อยละ 30.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
ตำมลำดับ
บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้ อยละ 30.00 บริษัท ทุนมหำโชค จำกัด ร้ อย
ละ 30.00 และบริ ษั ท บี บี ที วี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ ำกัด ร้ อยละ 30.00 ของหุ้น ที่ อ อกและจ ำหน่ ำ ยแล้ ว ทัง้ หมด
ตำมลำดับ
บริ ษัท มหำกิจโฮลดิ ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้ อยละ 30.00 บริ ษัท ทุนมหำโชค จำกัด
ร้ อยละ 30.00 และบริ ษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด ร้ อยละ 30.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทัง้ หมด
ตำมลำดับ
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บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริ ษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“STH”) จัดตัง้ เมื่อปี 2539 เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท กรุ งเทพ
โทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ที่แท้ จริ ง ได้ แก่ กลุ่มรั ตนรั กษ์ STH ประกอบธุรกิ จจำหน่ำยเวลำ
โฆษณำและกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ
ณ วันที่ 8 เมษำยน 2563 STH มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วจำนวน 500.0 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4)

รำยชื่อผู้ถือหุ้น STH
บริ ษัท ทุนรุ่ งเรื อง จำกัด/8
บริ ษัท มหำกิจโฮลดิ ้ง จำกัด/9
บริ ษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/7
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
นำยกฤตย์ รัตนรักษ์
นำงสุรำงค์ เปรมปรี ดิ์

จำนวนหุ้น
1,499,900
1,499,900
1,449,900
500,101
30,000
10,000
10,000
100
97
2
5,000,000

นำงอัจฉรำ กรรณสูต
บริ ษัท ทุนมหำโชค จำกัด/6
บริ ษัท ทุนมหำลำภ จำกัด/5
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม

ร้ อยละ
30.00
30.00
29.00
10.00
0.60
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
100.00

รายชื ่อคณะกรรมการบริ ษัท
รำยชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ตำแหน่ง

นำยเจริ ญ จิรวิศลั ย์
นำยศรัณย์ วิรุตมวงศ์
นำงสำวสุดธิดำ รัตนรักษ์
นำงสำวนพพร ติรวัฒนกุล
ดร. เยำวลักษณ์ พูลทอง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ได้ แก่ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
5)

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของผูท้ าคาเสนอซื ้อ
สรุ ป ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรด ำเนิน งำนของ BBTVP สำหรั บ ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วำคม 2560 – 2562 มี
รำยละเอียด ดังนี ้
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หน่วย: ล้ ำนบำท
/1

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
รำยได้ รวม/2
ค่ำใช้ จ่ำยรวม/3
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน (บำท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)

แบบ 247-4

ปี 2560
1,427.2
58.3
1,368.8
600.0
600.0
454.5
311.9
142.6
2.38
22.81

ปี 2561
1,599.7
47.2
1,552.5
600.0
600.0
296.0
234.9
61.1
1.02
25.88

ปี 2562
1,360.1
38.2
1321.9
600.0
600.0
271.1
256.4
14.7
0.24
22.03

ที่มำ: งบกำรเงินตรวจสอบแล้ วของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด ซึ่งจัดทำภำยใต้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสำธำรณะ (NPAE)
/1
สินทรัพย์รวม ประกอบด้ วย เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนระยะยำวอื่น และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
/2
รำยได้ รวม ประกอบด้ วย รำยได้ คำ่ โฆษณำ รำยได้ คำ่ ลิขสิทธิ์ ดอกเบี ้ยรับ และกำไรจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
/3
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม ประกอบด้ วย ต้ นทุนกำรให้ บริกำร ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร และค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้

6)

ภาระผูกพันทีม่ ี นยั สาคัญ
- ไม่มี –

7)

ข้อมูลเกี ่ยวกับประวัติการกระทาความผิ ดทางอาญา
- ไม่มี –

8)

ข้อพิ พาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สิ้นสุด
- ไม่มี –

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

บริ ษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด
ชัน้ 11 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร
กรุงเทพฯ 10120
0 2680 4000
0 2670 9291

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำกฎหมำย
- ไม่มี –
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4. ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้ทำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้ อตกลง/ บันทึกควำมเข้ ำใจ ที่ผ้ ทู ำคำเสนอซือ้ กระทำขึน้ ก่ อนกำรยื่นคำเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ของกิจกำรอย่ ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี ้ ไม่ ว่ำกำรทำ
สัญญำ/ ข้ อตกลง/ บันทึกควำมเข้ ำใจดังกล่ ำว จะเป็ นกำรทำเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ในคำเสนอซือ้ หรือไม่
- ไม่มี 4.2 กำรถือหุ้นไม่ ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อมโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันผู้ทำคำเสนอ
ซือ้ (กรณีผ้ ูทำคำเสนอซือ้ เป็ นนิ ติบุคคล) ในกิจกำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของกิจกำร (กรณีผ้ ูถือหุ้นรำย
ใหญ่ ของกิจกำรเป็ นนิติบุคคล)
ณ วันที่ 13 เมษำยน 2563 ซึ่งเป็ นวันยื่นคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ผู้ทำคำเสนอซือ้ ถื อหุ้นในกิ จกำรรวมเป็ นจำนวน
582,313,316 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
4.3 กำรถือหุ้นไม่ ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อมโดยกิจกำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ทำคำ
เสนอซือ้
4.3.1 การถือหุน้ โดยกิ จการในผูท้ าคาเสนอซื ้อ
- ไม่มี 4.3.2 การถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิ จการในผูท้ าคาเสนอซื ้อ
กลุม่ รัตนรักษ์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยอ้ อมของกิจกำร ถือหุ้นทำงอ้ อมในบริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
(“BBTVP”) ซึ่งเป็ นผู้ทำคำเสนอซื ้อ ในสัดส่วนร้ อยละ 61.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วและสิทธิ อ อก
เสียงทังหมดใน
้
BBTVP
4.3.3 การถือหุน้ โดยกรรมการของกิ จการในผูท้ าคาเสนอซื ้อ
- ไม่มี 4.4 ควำมสัมพันธ์ อ่ ืนๆ
4.4.1 กรรมการร่ วมกัน
ดร. เยำวลักษณ์ พูลทอง ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของผู้ทำคำเสนอซื ้อ (BBTVP) และกิจกำร
4.4.2 รายการระหว่างกัน
ในปี 2561 – 2562 ผู้ทำคำเสนอซื ้อและ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ เข้ ำทำธุรกรรมรำยกำร
ระหว่ำงกันกับกิจกำร ซึ่งเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป ซึ่งประกอบด้ วย กำรให้ เช่ำเวลำ
ออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ และกำรให้ บริ กำรพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย แก่กิจกำร เป็ นต้ น โดยกิจกำรได้
ให้ บริ กำรแก่กลุม่ BBTV ในด้ ำนกำรให้ เช่ำอุปกรณ์และสถำนที่ถ่ำยทำรำยกำร โดยสำมำรถสรุ ปรำยละเอียด
ของรำยกำรได้ ดงั นี ้
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บริ ษัทในกลุ่มของ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
บจก. กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ
(BBTV)
ดำเนินธุรกิจบริ หำรสถำนีโทรทัศน์
ช่อง 7HD
บจก. บีบีทีวี นิว มีเดีย
(BBTVNM)
ดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทำงอินเตอร์ เน็ต
บจก. มีเดีย สตูดโิ อ
บจก. มีเดีย ซีน
(กลุ่ม MEDIAS)
ดำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์
และจำหน่ำยเวลำโฆษณำ

ลักษณะรำยกำร
ให้ เช่ำเวลำออกอำกำศ
BBTV ให้ กิจกำรเช่ำเวลำออกอำกำศเพื่อแพร่
ภำพรำยกำรโทรทัศน์ทำงช่อง 7HD ซึง่ ได้ แก่
รำยกำรปลดหนี ้
ให้ บริ กำรปรับปรุ งเว็บไซต์
BBTVNM ให้ บริ กำรพัฒนำและปรับปรุ ง
เว็บไซต์แก่กิจกำร

เช่ำอุปกรณ์ถ่ำยทำรำยกำร
กลุ่ม MEDIAS เช่ำอุปกรณ์จำกบริ ษัท เกียร์
เฮด จำกัด (บริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 ของ
กิจกำร) สำหรับถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์
เช่ำสถำนที่ถ่ำยทำรำยกำร
กลุ่ม MEDIAS เช่ำพื ้นที่ในโครงกำรสตูดโิ อ
พำร์ ค สำหรับถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์
บจก. รักษำควำมปลอดภัย เอช
ให้ บริ กำรพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
อำร์ โปร แอนด์ เซอร์ วสิ
HRP ให้ บริ กำรจัดหำพนักงำนรักษำควำม
(HRP) ดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำน ปลอดภัยให้ แก่กิจกำรและบริ ษัทย่อยของ
ทรัพยำกรบุคคล
กิจกำร
บจก. แกรนด์หลำนหลวง
ให้ บริ กำรห้ องประชุมและพื ้นที่สำนักงำน
(GLL)
GLL ให้ บริ กำรห้ องประชุม อำหำรและ
ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ท
เครื่ องดื่มแก่กิจกำร และให้ บริ กำรพื ้นที่
สำนักงำนแก่บริ ษัทย่อยของกิจกำร
ที่มำ: แบบ 56-1 ของกิจกำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

4.4.3 การดาเนิ นธุรกิ จร่ วมกัน หรื อการร่ วมทุนในบริ ษัทอืน่
- ไม่มี 4.4.4 อืน่ ๆ
- ไม่มี -
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5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่ อกำรตัดสินใจของผู้ถอื หลักทรัพย์
5.1 หลักทรัพย์ ในกิจกำรที่ผ้ ทู ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
1) หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 13 เมษำยน 2563
ชื่อ
I.
II.
III.
IV.

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ
บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม I และ II
ข้ อตกลงอื่นที่จะทำให้ บคุ คลตำม I ถึง III ได้ ห้ นุ
เพิ่มขึ ้น

รวม

582,313,316
-

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร
74.5
-

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จกำร
74.5
-

582,313,316

74.5

74.5

จำนวนหุ้น

2) หลักทรัพย์แปลงสภำพ
- ไม่มี 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซือ้ ใช้ ในกำรเข้ ำซือ้ กิจกำร
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ กิจกำรมีห้ นุ สำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
781,628,733 หุ้น โดยผู้ทำคำ
เสนอซื ้อถือหุ้นสำมัญของกิจกำรจำนวน 582,313,316 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำย
แล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ดังนัน้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร
ที่ ไม่ได้ ถื อ โดยผู้ท ำคำเสนอซือ้ จ ำนวน 199,315,417 หุ้น คิ ด เป็ น สัดส่วนร้ อยละ 25.5 ของจ ำนวนหุ้น ที่อ อกและ
จำหน่ำยแล้ วและสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร ในรำคำเสนอซื ้อที่ 1.60 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำกำรเสนอซื ้อหุ้น
ของกิจกำรตำมคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้เท่ำกับ 318,904,667.20 บำท
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรชำระค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยที่ตอบรับกำรทำคำเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะใช้ ในกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้จะมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ รับหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของเงินฝำกจำกธนำคำรกรุ งศรี
อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ซึ่งแจ้ งว่ำ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2563 บริ ษัทมียอดคงเหลือของเงินฝำกประเภทออมทรัพย์กบั
ธนำคำรดังกล่ำวเป็ นจำนวน 334,703,424.41 บำท และเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ออกหนังสือ
ยืนยันที่จะรักษำเงินสดขันต
้ ่ำในบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวเป็ นจำนวนไม่ น้อยกว่ำ 320,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำทำ
คำเสนอซื ้อ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ในครัง้ นี ้
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บริ ษัท ที่ปรึ กษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำข้ อมูลด้ ำนแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 แล้ วมีควำมเห็นว่ำ ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรครัง้ นี ้
5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร
ณ วันที่ทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่ มคี วำมประสงค์ที่จะขำยหรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ถืออยูก่ ่อนกำรทำคำเสนอ
ซื ้อ และหุ้นที่จะรับซื ้อจำกกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่บคุ คลใดๆ ในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ภำยในช่วงระยะเวลำ
12 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอมีกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ภำยใน และ/หรื อ โครงสร้ ำงทำงธุรกิจ และ/หรื อบริ หำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ อง
ปฏิบัติเพื่อให้ กิจกำรมีคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถื อหุ้น รำยย่อยตำมเกณฑ์ กำรดำรงสถำนะเป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียน ในกรณีที่มีผ้ เู สนอขำยหุ้นในกำรทำคำเสนอซื ้อจนเป็ นเหตุให้ กิจกำรมีผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยน้ อยกว่ำ 150 คน ถือ
หุ้นรวมกันน้ อยกว่ำร้ อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร หรื อผู้ทำคำเสนอซื ้อและ/หรื อ
กิจกำรมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
5.4 ข้ อมูลจำเป็ นอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 3
รำยละเอียดของกิจกำร
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร

1.1

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์

1.2

บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)
0107545000365
305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9
0-2243-1494, 0-2243-4124
http://www.matchinggroup.com

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร” หรื อ “MATCH”) จดทะเบียนตังเมื
้ ่อวันที่ 27 ตุลำคม
2535 และเข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2546 โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
กิจกำรมีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วจำนวน 781,628,733 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 781,628,733
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท โดยในปั จจุบนั กิจกำรประกอบธุรกิจหลักในกำรให้ บริ กำรและให้ เช่ำอุปกรณ์
ให้ บริ กำรและให้ เช่ำสถำนที่ถ่ำยทำ และผลิตรำยกำรโทรทัศน์
1)

ธุรกิ จให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทา
ให้ บ ริ ก ำรโดยบริ ษัท ย่อ ย บริ ษั ท เกี ย ร์ เ ฮด จ ำกัด (“GH”) โดยด ำเนิ น กำรให้ เช่ ำอุป กรณ์ ในกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์ ภำพยนตร์ โฆษณำและละคร รวมถึงกำรให้ บริ กำรจัดเตรี ยมบุคลำกรที่มีทกั ษะควำมชำนำญและ
ควำมรู้ในกำรใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่ำว และจัดส่งอุปกรณ์ให้ เช่ำถึงสถำนที่ถ่ำยทำ

2)

ธุรกิ จให้บริ การและให้เช่าสถานทีถ่ ่ายทา
ให้ บริ กำรโดยบริ ษัทย่อย บริ ษัท เดอะ สตูดิโอ พำร์ ค (ประเทศไทย) จำกัด (“TSP”) ดำเนินกำรให้ บริ กำรและ
ให้ เช่ำสถำนที่ถ่ำยทำ สำหรับรองรั บผู้ประกอบกำรผลิตภำพยนตร์ ภำพยนตร์ โฆษณำ ทังในประเทศและ
้
ต่ำงประเทศ ผู้ประกอบกิจกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ผู้ประกอบกำรจัดกิจกรรม หรื องำนอีเว้ นท์ตำ่ ง ๆ

3)

ธุรกิ จผลิ ตรายการโทรทัศน์
ดำเนินกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โดยเช่ ำเวลำจำกทำงสถำนีเพื่อออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ และขำย
โฆษณำให้ แก่บริ ษัทตัวแทนโฆษณำหรื อเจ้ ำของสินค้ ำโดยตรง และดำเนินกำรรับจ้ ำงผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ให้ แก่สถำนี โดยในปี 2563 บริ ษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ รำยกำร “ ปลดหนี ้ ” และ “คนจะรวย ช่ วยไม่ ได้”
ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
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นอกจำกนี ้ ในปี 2562 กิจกำรได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรประสำนงำนกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ โดยบริ ษัทย่อย บริ ษัท
บริ ษัท ทีเอสพี โปรดักชัน่ เซอร์ วิส จำกัด
1.3

สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรสำหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 – 2562
ฐำนะกำรเงินรวม (หน่วย: ล้ ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น (บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)

ปี 2560
1,809.8
224.5
781.6
781.6
1,585.3
1.00
2.03

ปี 2561
1,737.4
190.9
781.6
781.6
1,546.5
1.00
1.98

ปี 2562
1,753.8
247.6
781.6
781.6
1,506.2
1.00
1.93

ผลกำรดำเนินงำนรวม (หน่วย: ล้ ำนบำท)
รำยได้ รวม/1
ค่ำใช้ จ่ำยรวม/2
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ – ส่วนของบริ ษัทใหญ่
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน (บำท)/3
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)

ปี 2560
448.4
(525.5)
(77.1)
(77.1)
(0.10)
-

ปี 2561
467.4
(506.2)
(38.8)
(38.7)
(0.05)
-

ปี 2562
479.2
(518.0)
(38.7)
(38.4)
(0.05)
-

ที่มำ: งบกำรเงินรวมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ วของกิจกำร ทังนี
้ ้ ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินของกิจกำรเพิ่มเติมได้
จำก website ของสำนักงำน กลต. (www.sec.or.th) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
/1
รำยได้ รวม ประกอบด้ วย รำยได้ คำ่ โฆษณำ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำอุปกรณ์ และรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำสตูดิโอ เป็ นต้ น
/2
ค่ำใข้ จำ่ ยรวม ประกอบด้ วย ต้ นทุนกำรให้ บริกำร ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร ดอกเบี ้ยจ่ำย และค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
/3
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน คำนวณจำกกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่

1.4

โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นของกิจกำร

1.4.1 รำยชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 1 เมษำยน 2563
รำยชื่อ

1. บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
2. นำยภำณุมำศ มงคลทรัพยำ
3. นำยวีระ ศุภรำทิตย์

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
สิทธิออกเสียง
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ทังหมดของกิ
้
จกำร
74.50
74.50
582,313,316
12,000,000
1.54
1.54
10,933,000
1.40
1.40

หน้ ำ 17

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อ

4. นำยชัชวำล ปิ ยะประพันธ์พงษ์
5. นำยแพทย์ประสำน เขมะคงคำนนท์
6. นำยพรชัย อริ ยรัชโตภำส
7. นำยเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน
8. UBS AG HONG KONG BRANCH
9. นำยธวัช ตันติเมธ
10. นำงสำวรริ ศำ คล่องประกิจ
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ
รวม

แบบ 247-4

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
สิทธิออกเสียง
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ทังหมดของกิ
้
จกำร
10,444,137
1.34
1.34
6,500,000

0.83

0.83

5,776,000
5,215,000

0.74
0.67

0.74
0.67

5,000,000

0.64

0.64

4,867,700

0.62

0.62

4,435,900

0.57

0.57

647,485,053
134,143,680
781,628,733

82.84
17.16
100.00

82.84
17.16
100.00

ที่มำ : ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4.2 โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นที่คำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น ภำยใต้ สมมติฐำนว่ำผู้ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำย (ยกเว้ นผู้ทำคำเสนอซื ้อ) แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ของกิจกำรในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ทัง้ หมด
รำยชื่อ

บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
สิทธิออกเสียง
แล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร ทังหมดของกิ
้
จกำร
781,628,733
100.00
100.00
781,628,733
100.00
100.00

หมำยเหตุ: โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นกรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใดของกิจกำรตอบรับคำเสนอซื ้อจะเป็ นไปตำมตำรำงในข้ อ 1.4.1

1.5

รำยชื่อคณะกรรมกำร

1.5.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรก่ อนวันทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำร ณ วันที่ 8 เมษำยน 2563 (ก่อนวันทำคำเสนอซื ้อ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นำยสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุ ง/1
นำยวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรื อง
นำยภูมิชำย วัชรพงศ์/1
นำยพัฒนพงค์ หนูพนั ธ์/1
นำยสมเกียรติ เจริ ญภิญโญยิ่ง/1
ดร. เยำวลักษณ์ พูลทอง/1

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

หน้ ำ 18

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
7. นำยอัครรัตน์ ณ ระนอง
8. นำยกมล รัตนไชย
9. นำยฉัตรพี ตันติเฉลิม
/1

แบบ 247-4

ตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรซึง่ เป็ นตัวแทนจำกกลุม่ BBTV

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท คือ นำยสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุ ง นำยภูมิชำย วัชรพงศ์ นำยพัฒนพงค์ หนู
พันธ์ ดร. เยำวลักษณ์ พูลทอง นำยวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรื อง กรรมกำรสองในห้ ำคนนี ้ลงลำยมือร่วมกัน และประทับตรำ
สำคัญของบริ ษัท
1.5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรที่คำดว่ ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มี แผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของกิจกำรในช่วงเวลำ 12 เดือน หลังสิ ้นสุด
ระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ เว้ นแต่ มีกำรลำออกหรื อครบกำหนดตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ง หรื ออำจมีกำร
แต่งตังกรรมกำรเพิ
้
่มเติม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะพิจำรณำดำเนินกำรตำมที่
เหมำะสม เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของกิจกำร และ/หรื อ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่ำว
1.6

รำคำสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ ละไตรมำสในช่ วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ปี

ไตรมำส

2560

ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.

2561

2562

2563

ที่มำ : SETSMART ข้ อมูลถึง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

หน้ ำ 19

ช่วงรำคำสูงสุดและต่ำสุด (บำท/หุ้น)
รำคำต่ำสุด
รำคำสูงสุด
1.74
2.12
1.92
2.02
1.90
2.24
1.77
2.04
1.66
1.92
1.84
1.96
1.89
1.95
1.89
2.18
2.10
2.14
1.95
2.12
1.66
2.06
1.57
1.80
0.70
1.59

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร
2.1 สถำนภำพของกิจกำร
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ กิจกำรจะยังคงสภำพเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ โดย
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิ จกำรออกจำกกำรเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ เว้ นแต่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีผลใช้ บงั คับในขณะนัน้
อนึง่ ในกรณีที่ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อ กิจกำรอำจมีจำนวนผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ถึง 150 รำย และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย (Free Float) ไม่ถึงร้ อยละ 15 ตำมเกณฑ์กำรดำรงสถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ผู้ทำคำเสนอ
ซื ้อจะพิจำรณำจำหน่ำยหุ้นของกิจกำรในตลำดหลักทรัพย์ หรื อร่ วมกับกิจกำรในกำรกำหนดแผนกำรกระจำยกำรถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้ วยวิธีกำรและในระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้ กิจกำรมีสดั ส่วนกำรถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นรำย
ย่อยครบถ้ วนตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญซึง่ วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ หรื อแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ ำนต่ำงๆ ของกิจกำร เช่น (1) แผนกำรขยำยกำรลงทุน (2) แผนกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กร กำรบริ หำรงำน และ
บุคลำกร (3) แผนกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ หลักของกิจกำร (4) แผนกำรปรับโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน และ (5) นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผล ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน หลังสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อมีควำมตังใจ
้
จะดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของสภำพทำงกำรเงินหรื อสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำร หรื อกำร
เปลี่ยนแปลงที่มีควำมจำเป็ นอื่นๆ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน หลังสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอ
ซือ้ อำจพิจำรณำทบทวนและปรั บปรุ งนโยบำยหรื อแผนกำรดำเนินธุรกิ จด้ ำนต่ำงๆ ของกิ จกำร เพื่อให้ เกิดควำม
เหมำะสมกับสภำวะทำงธุรกิจ และฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร หรื อเพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบใดๆ ที่อำจจะกระทบกับ
ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรในด้ ำนลบ
กำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ ้นดังกล่ำว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรขออนุมตั ิจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของกิจกำร และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร และกำรอนุมตั ิลำดับอื่นๆ ตำมระเบียบและกฎข้ อบังคับของกิจกำร
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรแจ้ งให้ สำนักงำน กลต. รับทรำบ
2.3 รำยกำรระหว่ ำงกัน
ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ
ในปี 2562 กิจกำรมีรำยกำรธุรกรรมทำงกำรค้ ำกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ ซึ่งโดยหลักประกอบด้ วย
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำและกำรให้ บริ กำรอุปกรณ์ และสถำนที่ถ่ำยทำรำยกำร และค่ำเช่ำเวลำออกอำกำศรำยกำร
โทรทัศน์ โดยในปั จจุบนั กิจกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกัน
ตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน กลต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำร
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ทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของกิจกำร หรื อจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี คณะกรรมกำรของกิจกำรหรื อผู้ได้ รับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำรของกิจกำรจะต้ องไม่อนุมตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออำจ
มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับกิจกำรหรื อบริ ษัทย่อยของกิจกำร และกิจกำรจะต้ องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อ
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอำจมี
กำรทำธุรกรรมกับกิจกำรซึง่ เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจ ตำมปกติของกิจกำรภำย
หลังจำกกำรทำคำเสนอซื ้อ อำทิ กำรให้ เช่ำเวลำออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ แก่กิจกำร หรื อกำรรับบริ กำรจำกกิจกำร
ในด้ ำนกำรเช่ำอุปกรณ์และสถำนที่ถ่ำยทำรำยกำร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญซึ่งประเภทและขนำดของรำยกำรระหว่ำ งกันตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิ จกำรจำกที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
อย่ำงไรก็ดี นอกจำกรำยกำรระหว่ำงกันประเภทธุรกิจปกติ ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่
เพิ่มขึ ้นดังต่อไปนี ้
1. รายการสนับสนุนทางการเงิ น
ผู้ทำคำเสนอซื ้อในฐำนะผู้มีอำนำจควบคุมของกิจกำรอำจให้ เงินกู้ยืมแก่กิจกำรเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร หรื อเพื่อกำรบริ หำรสภำพคล่องระยะสัน้ โดยอัตรำดอกเบี ้ยและเงื่อนไขจะเป็ นไปตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขตำมปกติธุรกิจ
นอกจำกนี ้ กำรทำรำยกำรทังในปั
้ จจุบนั และอนำคตระหว่ำงกิจกำรกับผู้ทำคำเสนอซือ้ และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ จะต้ องเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length
Transaction) เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน กลต. รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำและให้ ควำมเห็นที่จำเป็ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรใดๆ ก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
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ส่ วนที่ 4
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคำเสนอซือ้
ในกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ ให้ ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ซงึ่ ประสงค์จะเสนอขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรไม่วำ่ บำงส่วนหรื อทังหมด
้
(“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อตัวแทนในกำรรั บซือ้
หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมส่วน
ที่ 4 และเอกสำรแนบ 2 และ/หรื อ 3 แล้ วแต่กรณี ที่แนบมำพร้ อมกันนี ้
1.1 อ่ำน “ขัน้ ตอนกำรตอบรั บคำเสนอซือ้ หุ้นสำมัญ” ตำมเอกสำรแนบ 2.1 สำหรับหุ้นสำมัญ และเอกสำรแนบ
3.1 “ขัน้ ตอนกำรตอบรั บคำเสนอซือ้ สำหรั บ NVDR” สำหรับ NVDR กรอกข้ อควำมใน “แบบตอบรั บคำ
เสนอซือ้ หุ้นสำมัญ ” ตำมเอกสำรแนบ 2.2 แบบฟอร์ มสำหรับหุ้นสำมัญ หรื อ “แบบตอบรั บคำเสนอซือ้
สำหรั บ NVDR” ตำมเอกสำรแนบ 3.2 สำหรับ NVDR แล้ วแต่กรณี (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่ำ “แบบตอบรั บ”) ให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้แสดงเจตนำขำย
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทังหมดจะต้
้
องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องแปลงหลักทรัพย์ให้ ตรงกับสัญชำติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมำ
แสดงเจตนำขำยกับตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื ้อหลักทรั พย์
จำกผู้แสดงเจตนำขำยที่มีสญ
ั ชำติไม่ตรงกัน
1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เป็ นใบหุ้น
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือชื่อผู้โอน” ในด้ ำนหลัง
ของใบหุ้น (ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะรับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนำขำยหรื อ
ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อบนใบหุ้นและมีเอกสำรประกอบกำรโอนที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนำขำยแล้ ว
เท่ำนัน)
้ พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย แล้ วแต่กรณี ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 (4)
จำนวน 2 ชุด ทังนี
้ ้ ลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยด้ ำนหลังใบหุ้นและในเอกสำรทังหมดจะต้
้
องเป็ น
ลำยมือชื่อเดียวกัน
สำหรั บ ใบหุ้นจะต้ อ งยื่น แบบตอบรั บ ตำมข้ อ 1.1 พร้ อมด้ ว ยเอกสำรประกอบของผู้แสดงเจตนำขำย
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ หรื อภำยในเวลำ 16.00 น.
ของวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 เว้ นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป (ในกรณีนี ้ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะ
ประกำศแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับ
ซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝำกไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ซึง่ เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำก
จำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรั พย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำ
ติดต่อรับใบหุ้นนันคื
้ น
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นอกจำกนี ้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้ อมูล
ลูก ค้ ำ KYC (“แบบ KYC”) และกรอกข้ อ มูล พร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อ ให้ ค รบถ้ วน เพื่ อ แนบเป็ น เอกสำร
ประกอบกำรแสดงเจตนำขำยของแบบตอบรับ
• ในกรณีที่ชื่อ คำนำหน้ ำชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้นไม่ตรงหรื อสะกดไม่ตรงกับ
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิ จ หรื อใบต่ำงด้ ำว หรื อ
หนังสือเดินทำง หรื อกรณีที่ชื่อนิติบคุ คลของผู้แสดงเจตนำขำยที่ปรำกฎในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฎ
ในหนังสือรับรองของบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลไทย) หรื อหนังสือ
สำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (ในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลต่ำงด้ ำว) ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยกรอก “แบบคำขอ
แก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรั พย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (“แบบ ศรท-301”) ตำมเอกสำรแนบ 5
โดยระบุข้ อ มูลใหม่ให้ ต รงกับ เอกสำรแสดงตน ตำมที่ ร ะบุไว้ ใ นข้ อ 1.2 (4) พร้ อมแนบเอกสำรที่
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติม เช่น สำเนำหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว-นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
ใบสำคัญกำรหย่ำ เป็ นต้ น โดยลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
• ในกรณีที่เป็ นผู้จดั กำรมรดก ต้ องยื่นสำเนำคำสัง่ ศำลที่แต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั กำรมรดกที่ออกให้ ไม่เกิน
12 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมด้ วยสำเนำมรณบัตร สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรแสดงตนของผู้จดั กำรมรดก และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้จดั กำร
มรดก ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จดั กำรมรดก
• ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ต้ องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น
และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง สำเนำทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้เยำว์และผู้ปกครอง พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
• ในกรณีใบหุ้นสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ศนู ย์รับฝำก
หลักทรัพย์ ดำเนินกำรออกใบหุ้นใหม่ เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขันตอนกำรออกใบหุ
้
้ นใหม่ต้องใช้ ระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์ ดังนัน้ ผู้
แสดงเจตนำขำยจึ ง ควรติ ด ต่อ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ออกใบหุ้น ใหม่ล่ว งหน้ ำ ก่ อ นสิ น้ สุด
ระยะเวลำรับซื ้อประมำณ 2 สัปดำห์
หมำยเหตุ: กรณีที่เป็ นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ ผำ่ นกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์
รั บฝำกหลักทรั พย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฏิเสธกำรรั บฝำกจำกศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นนัน้
คืน
(2) กรณีที่ฝำกหุ้นไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยติดต่อโดยตรงกับบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ที่
จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้ อมแนบแบบตอบรับตำมข้ อ 1.1 และเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำ
ขำย แล้ วแต่กรณี ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 (4) จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian
นันท
้ ำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติไทย (Thai Shareholders)
ชื่อบัญชี

:

บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี

:
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ผู้ถือหุ้นสำมัญสัญชำติตำ่ งด้ ำว (Foreign Shareholders)
ชื่อบัญชี

:
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ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญ พร้ อมเอกสำรแนบได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์
และ/หรื อ Custodian แล้ วแต่กรณี ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์
และ/หรื อ Custodian นัน้ จะเป็ นผู้รวบรวมและนำส่งแบบตอบรั บดังกล่ำวแก่ตัวแทนรั บซือ้ หลักทรัพย์
ต่อไป
กรณี ที่ได้ ฝำกหลักทรัพย์ ไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องกรอก “แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ ระหว่ ำงบัญชีบริษัท
ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ กั บ สมำชิ ก ผู้ ฝ ำกหลั ก ทรั พ ย์ ” (“แบบ ศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 6 ที่ ก รอก
รำยละเอียด พร้ อมลงลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังแนบเอกสำรแสดงตนของผู
้
้ ถือ
หลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ ในหน้ ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจำกแบบ
ตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้ อ 1.2 เพื่อทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ ำ
บัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุข้ำงต้ น
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมข้ อ 1.2 จำนวน 1 ชุด
พร้ อมทังแนบแบบ
้
ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ ใน
หน้ ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ ที่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
โดยตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ จ ะด ำเนิ น กำรส่ง แบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ถื อ
หลักทรัพย์ ไปยังศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำ
ขำยที่ฝำกไว้ กับบัญชีของผู้ออกหลัก ทรั พย์ มำยังบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ดังนัน้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหลักทรัพย์ได้ ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำมร่วมมือผู้
แสดงเจตนำขำยที่ฝำกหลักทรั พย์ ไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ ในบัญชี ของผู้ออกหลักทรั พย์ ( Issuer
Account) สมำชิ ก เลขที่ 600 ยื่ น แบบตอบรั บ และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ภำยในวัน ที่ 20
พฤษภำคม 2563 หรื อ ล่ว งหน้ ำอย่ำงน้ อ ย 2 วัน ท ำกำรก่อ นวัน สิน้ สุด ระยะเวลำรั บ ซือ้ เพื่ อ ให้ มีเวลำ
เพียงพอในกำรดำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลักทรัพย์ หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ได้ รับกำร
ปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ
ในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อของผู้แสดงเจตนำขำย
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้ อมูลลูกค้ ำ KYC
(“แบบ KYC”) และกรอกข้ อมูลพร้ อมลงลำยมือชื่อให้ ครบถ้ วน เพื่อแนบเป็ นเอกสำรประกอบกำรแสดง
เจตนำขำยของแบบตอบรับ
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(3) กรณี NVDR
ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยติดต่อโดยตรงกับบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ที่
จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้ อมแนบแบบตอบรับตำมข้ อ 3.1 และเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำ
ขำย ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 (4) แล้ วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian นัน้
ทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้
ชื่อบัญชี

:
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ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ขอควำมร่ วมมือให้ ผ้ ูแสดงเจตนำขำยนำใบสำคัญแสดงกำรโอน
NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้ อมแบบตอบรับตำมข้ อ 3.2 และ
เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย แล้ วแต่กรณี ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 (4) ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย
2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ หรื อภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภำคม 2563
ยกเว้ นกรณีผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อได้ ขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป (ในกรณีนี ้ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะประกำศแจ้ งให้ ผ้ ู
แสดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์มี
เวลำเพี ย งพอในกำรด ำเนิ น กำรกับ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ หรื อ บริ ษั ท ไทยเอ็ น วี ดี อ ำร์ จ ำกัด เพื่ อ
ดำเนินกำรตำมขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อต่อไปภำยในระยะเวลำรับซื ้อ
(4) เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัต รประจ ำตัวประชำชน สำเนำบัต รข้ ำ รำชกำร หรื อ สำเนำบัต รพนัก งำนรั ฐ วิสำหกิ จที่ ยังไม่
หมดอำยุ (ในกรณี ที่ บัต รประจ ำตัว ประชำชนหมดอำยุห รื อ บัต รประจ ำตัว ประชำชนตลอดชี พ บัต ร
ข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน และ
หน้ ำที่แสดงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนำขำยมำด้ วย หรื อสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก) ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อหรื อนำมสกุล (ถ้ ำมี) พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงเจตนำขำย
ทุกฉบับ
กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ปกครอง และ
ผู้เยำว์ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย (บุคคลต่ำงด้ ำว)
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
นิติบคุ คลสัญชำติไทย
สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุด และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับ
จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนำใบทะเบียนภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้ นแต่ในกรณี ที่ผ้ แู สดง
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เจตนำขำยไม่ใ ช่ ผ้ ูป ระกอบกำรจดทะเบี ย นภำษี มูลค่ำ เพิ่ ม ตำมประมวลรั ษ ฏำกร ให้ ใ ช้ สำเนำบัต ร
ประจ ำตัว ผู้เ สีย ภำษี อ ำกร พร้ อมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ ำนำจลงนำมของนิ ติบุค คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 (4)
แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องเอกสำรทังหมดตำมที
้
่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ ำนี ้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบคุ คลสัญชำติไทยมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 1.50
ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้ แก่ บริ ษัท
หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย (บุคคลต่ำงด้ ำว)
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท หรื อหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบคุ คล และหนังสือรับรอง
ที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลง
ลำยมื อชื่ อผูกพันนิติบุคคล โดยต้ องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรั บ สำเนำใบทะเบียน
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) (ถ้ ำมี) เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่ใช่ผ้ ปู ระกอบกำรจดทะเบียน
ภำษี มูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรั ษฏำกร (ถ้ ำมี) สำเนำบัญชีรำยชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมพร้ อมตัวอย่ำง
ลำยมือชื่อ และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 (4)
แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องเอกสำรทังหมดตำมที
้
่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ ำนี ้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่ อ รั บ รองสำเนำถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับกำรรั บรองลำยมือชื่ อ โดย
เจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรอง
ควำมถูกต้ อง และได้ รับกำรรั บรองจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูต ไทยหรื อ สถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ซึง่ ต้ องมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
สำหรับนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ที่มิได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่ไม่มี
อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกั บประเทศไทย แต่
อนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนนันไม่
้ ได้ มีกำรยกเว้ นในเรื่ องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่จดั เก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำย ต้ องกรอกรำยละเอียดของรำคำต้ นทุนของหลักทรั พย์ ที่
แสดงเจตนำขำยใน “แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ ท่ ีแสดงเจตนำขำย” (“แบบแจ้ งต้ นทุน”) ตำม
เอกสำรแนบ 2.4 สำหรับหุ้นสำมัญ และ/หรื อ ตำมเอกสำรแนบ 3.4 สำหรับ NVDR แล้ วแต่กรณี และแนบ
หลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนดังกล่ำว เพื่อใช้ ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถระบุรำคำต้ นทุนหรื อมิได้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนมำพร้ อม
กับแบบแจ้ งต้ นทุนของหุ้นสำมัญ หรื อ NVDR ที่แสดงเจตนำขำย แล้ วแต่กรณี กำรคำนวณภำษี หกั ณ ที่
จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 15 จะคำนวณจำกรำคำเสนอซื ้อคูณด้ วยจำนวนหุ้นหรื อ NVDR ของกิจกำร ที่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยนำมำเสนอขำยทังหมด
้
(สมมติให้ รำคำต้ นทุนเท่ำกับ 0 บำท)
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ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทังหมดจะต้
้
องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน
(5) กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจดำเนินกำรแทน
ต้ องมี “หนั งสือมอบอำนำจ” ตำมเอกสำรแนบ 2.3 สำหรั บหุ้นสำมัญ หรื อเอกสำรแนบ 3.3 สำหรับ
NVDR แล้ วแต่กรณี พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท แล้ วแต่กรณี และแนบสำเนำเอกสำร
แสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 (4) แล้ วแต่กรณี ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ Custodian มำใช้ สิทธิ แทนผู้แสดงเจตนำขำย จะต้ องมีสำเนำหนังสือมอบ
อำนำจให้ Custodian ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้ อ 1.1 และ 1.2 ข้ ำงต้ น จะลงนำมโดย
Custodian และจะต้ องมีสำเนำหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมแนบสำเนำ
เอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 (4) แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง ของผู้มีอำนำจลง
นำมนันอี
้ ก 1 ฉบับ
(6) สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ ำแรก หรื อสำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวันของธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ
จำกัด (มหำชน) แล้ วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง เฉพำะกรณีผ้ แู สดง
เจตนำขำยเลือกวิธีกำรชำระรำคำโดยรับโอนเงินเข้ ำบัญชีของธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
(7) เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อและ/หรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะร้ องขอ
หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ กรุ ณำติดต่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 1.3.1
1.3 กำรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อและเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 ของทุกวันทำ
กำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
1) กรณีที่เป็ นใบหุ้น (Script)
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้ อมูลลูกค้ ำ KYC
(“แบบ KYC”) และกรอกข้ อมูลพร้ อมลงลำยมือชื่อให้ ครบถ้ วน เพื่อแนบเป็ นเอกสำรประกอบกำรแสดง
เจตนำขำยของแบบตอบรับ และยื่นแบบตอบรับ ตำมแต่ละกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ซึง่ กรอกข้ อควำมอย่ำง
ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้ อมเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ ร ะบุไว้ ในข้ อ 1.2 จ ำนวน 2 ชุด
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ หรื อภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่
20 พฤษภำคม 2563 เว้ นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป (ในกรณีนี ้ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะประกำศ
แจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพ ย์จะ
รับรำยกำรเฉพำะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนำขำยหรื อใบหุ้นที่ได้ มีกำรสลักหลังโอนให้ กับผู้แสดง
เจตนำขำยและได้ ผ่ำนกำรรับรองจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แล้ วเท่ำนัน้ เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์จะต้ องนำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นนำยทะเบียน
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หลัก ทรั พ ย์ หำกใบหุ้น ได้ รั บ กำรปฏิ เ สธกำรรั บ ฝำกจำกศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ตัว แทนในกำรรั บซือ้
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุ้นนันคื
้ น โดยยื่นเอกสำรทังหมดได้
้
ที่
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่อยูด่ ้ ำนล่ำงนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์”)
คุณจักรพงศ์ งำมลำใย หรื อ คุณวิชยั มีบตุ รภักดี
สำยงำนปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
ชัน้ 3 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (66) 0-2659-7000 หรื อ 0-2099-7000 ต่อ 8132 หรื อ 8131
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสำรในกำรทำคำเสนอซือ้ นีท้ ำงไปรษณีย์
2) กรณีที่ฝำกหลักทรัพย์ไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless)
กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ ฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผ่ำนบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหุ้น และ/หรื อ Custodian แล้ วแต่กรณี ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเปิ ดบัญชีซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian นัน้ ซึ่งจะเป็ นผู้
ให้ บริ กำรรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับตำมข้ อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้ อ
1.2 แล้ วแต่กรณี มำยังตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่อยูท่ ี่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1) ผู้แสดงเจตนำขำย
สำมำรถส่ง เอกสำรทัง้ หมดได้ ที่ บ ริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ Custodian ดัง กล่ำ ว ภำยในวัน ที่ บ ริ ษัท
หลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian แต่ละรำยได้ กำหนด เพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian นันจะ
้
ได้ นำส่งให้ กบั ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ให้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ
กรณี ที่ได้ ฝำกหลักทรัพย์ไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมำชิกเลขที่ 600 (โปรดปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 (2)) เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำ
ขำยที่จะเสนอขำยหลักทรัพย์ได้ ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำมร่ วมมือผู้แสดงเจตนำขำยยื่นแบบ
ตอบรับและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 หรื อล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2
วันทำกำรก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ เว้ นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป (ในกรณีนี ้ผู้ทำคำ
เสนอซื ้อจะประกำศแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยทรำบเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว) เพื่อให้ มีเวลำ
เพียงพอในกำรดำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลักทรั พย์ หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ได้ รับกำร
ปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อตัวแทนในกำรรั บซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ
ในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อของผู้แสดงเจตนำขำย นอกจำกนี ้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อขอรับแบบแสดงข้ อมูลลูกค้ ำ KYC (“แบบ KYC”) และกรอกข้ อมูล
พร้ อมลงลำยมือชื่อให้ ครบถ้ วน เพื่อแนบเป็ นเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยของแบบตอบรับ
3) กรณี NVDR
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อสำหรับ NVDR ตำมเอกสำรแนบ
3.1 และยื่นแบบตอบรับตำมข้ อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้ อ 1.2 แล้ วแต่กรณี
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ทังนี
้ ้ในทำงปฏิบตั ิกำรเสนอขำยในกรณีที่เป็ น NVDR จะมีขนตอนกำรเปลี
ั้
่ยน NVDR เป็ นหุ้นสำมัญใน
ระบบไร้ ใบหุ้นเพื่อนำมำเสนอขำยแก่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ทำให้ ใช้ เวลำดำเนินกำรมำกกว่ำกำร
เสนอขำยในกรณีใบหุ้นหรื อกรณีไร้ ใบหุ้น ซึง่ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซื ้อ NVDR ได้
หำกผู้ถื อ NVDR ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรเปลี่ ย น NVDR เป็ น หุ้น สำมัญ ในระบบใบหุ้น ได้ ทัน ภำยใน
ระยะเวลำรับซื ้อ ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสำมำรถเสนอขำย NVDR ได้ ภำยในระยะเวลำ
รับซื ้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ลว่ งหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อน
วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ หรื อภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 เว้ นแต่จะมีกำร
ขยำยระยะเวลำรั บซือ้ ออกไป (ในกรณี นีผ้ ้ ูทำคำเสนอซือ้ จะประกำศแจ้ งให้ ผ้ ูแสดงเจตนำขำยทรำบ
เกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำว)
4) ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ สำมัญ หรื อ NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำยติดจำนำหรื อภำระผูกพัน ผู้แสดง
เจตนำขำยต้ องดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรื อภำระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ
5) กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ หรื อพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน ผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรั พย์มีสิทธิปฏิเสธ
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อตำมดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ นอกจำกนี ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำร
ตอบรับคำเสนอซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อ
ข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็ นธรรม
2. วิธีกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะรับซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยใต้ คำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ตำมวิธีที่กำหนดในส่วนที่ 4
นี ้ ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อที่ระบุไว้ ในข้ อ 9 ส่วนที่ 1
3. วิธีกำรชำระรำคำ
เมื่อแบบตอบรั บคำเสนอซื อ้ หลักทรั พย์ และเอกสำรหลักฐำนตำมส่วนที่ 4 ข้ อ 1 ของผู้แสดงเจตนำขำยได้ รับกำร
ตรวจสอบว่ำถูกต้ องครบถ้ วน และได้ มีกำรยืนยันกำรโอนหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีครบถ้ วน เรี ยบร้ อย และภำยหลังจำกที่
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ได้ รับเงินสำหรับชำระค่ำหลักทรัพย์ครบถ้ วนตำมจำนวนหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยได้ มีควำมประสงค์จะขำยภำยในเวลำที่กำหนดแล้ ว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรชำระค่ำหลักทรัพย์ผ่ำน
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยที่ไม่ได้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ในวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ (“วันชำระรำคำ”) ซึง่ ตรงกับวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 หรื อ
ในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อออกไป ในวันทำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อที่อำจจะขยำย
ออกไป โดยจะชำระค่ำหลักทรัพย์ตำมวิธีกำรที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเลือกไว้ ในแบบตอบรับ
กรณี ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยที่เ ป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 1.50 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และนำส่งให้ กับบริ ษัทหลักทรัพย์
กรุงศรี จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
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ชื่อผู้ถกู หักภำษี ณ ที่จ่ำย
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
วันเดือนปี ที่หกั ภำษี
ประเภทแบบ
ประเภทเงินได้
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: บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
: ชัน้ 3 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
: 0107547000362
: วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 หรื อ วันชำระรำคำ
: ภ.ง.ด. 53
: ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ ำ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40 (2) แห่งประมวลรัษฎำกร

โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรชำระรำคำดังนี ้
3.1 รับโอนเงินเข้ ำบัญชีของธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่ำหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรำยวันของผู้แสดง
เจตนำขำยที่เปิ ดไว้ กับธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้
แสดงเจตนำขำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในแบบตอบรับเท่ำนัน้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับโอนเงินเข้ ำบัญชีภำยใน
เวลำ 17.00 น. ในวันชำระรำคำ ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ ำแรก หรื อ
สำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บญ
ั ชี อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีที่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้แ สดงเจตนำขำยได้ ไม่ว่ำ
กรณี ใ ดๆ ตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะช ำระค่ ำ หลัก ทรั พ ย์ เ ป็ นเช็ ค ของธนำคำร
กรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะแจ้ งไปยังผู้แ สดง
เจตนำขำยให้ มำรับเช็ค หรื อจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ
3.2 รับเป็ นเช็คของธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำเซ็นทรัลเวิลด์
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นเช็คของธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำ
เซ็นทรัลเวิลด์ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำเช็คเข้ ำบัญชีธนำคำรนอก
พื ้นที่สำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนคร จะต้ องใช้ เวลำประมำณ 5 วันทำกำรในกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค
หรื อเป็ นไปตำมขันตอนของแต่
้
ละธนำคำร และผู้แสดงเจตนำขำยจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บ
ต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คธนำคำร (ถ้ ำมี) โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับเช็คได้ 2 วิธี คือ
ก.

รับเช็คด้ วยตนเอง
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำรับเช็คได้ ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่อยูท่ ี่
ระบุไว้ ใ นข้ อ 1.3 1) ระหว่ำ งเวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วัน ที่ 27 พฤษภำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 5
มิถนุ ำยน 2563 ของทุกวันทำกำร หรื อในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำก
วันชำระรำคำ
ในกรณี ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยมอบอำนำจให้ ผ้ ูรับมอบอำนำจมำรั บเช็ คแทน จะต้ องยื่นหนังสือมอบ
อำนำจ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท ตำมแต่กรณี และแนบหลักฐำนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 (5) แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง ให้ กบั ตัวแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ในวันที่มำรับเช็ค
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ในกรณี ที่ ผ้ ูแสดงเจตนำขำยไม่ม ำรั บ เช็ ค ค่ำหลัก ทรั พย์ ภำยใน 7 วัน ท ำกำรหลังจำกวันชำระรำคำ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรจัดส่งเช็คให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบ
ตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำกำรที่ 8 หลังจำกวันชำระรำคำ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยตำมที่ อ ยู่ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นแบบตอบรั บ โดยถูก ต้ อ งแล้ ว ให้ ถื อ ว่ ำ ผู้แ สดงเจตนำขำยได้ รั บ ช ำระค่ำ
หลักทรัพย์แล้ วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
ข.

ให้ จดั ส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ
ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้ รับเช็คค่ำหลักทรัพย์ช้ำกว่ำวันชำระรำคำ

อย่ำ งไรก็ ดี ไม่ว่ำ ในกรณี ใ ดๆ หำกตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ได้ ด ำเนิ น กำรจัด ส่ง เช็ ค ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในแบบตอบรับโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำย
ได้ รับชำระรำคำค่ำหุ้นแล้ วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
4. สิทธิของผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระเงินค่ำหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมวันชำระรำคำและ
วิธีกำรชำระรำคำที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ ตำมข้ อ 3 หำกมีเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ ้นซึ่งส่งผลให้ มีกำร
เปลีย่ นแปลงในรำคำเสนอซื ้อ ตำมที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะดำเนินกำรดังนี ้
4.1 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนันแก่
้ ผ้ แู สดง
เจตนำขำยทุกรำย เว้ นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ได้ แสดงเจตนำขำยไว้ ก่อนวันที่ ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
ประกำศแก้ ไขข้ อเสนอนันเป็
้ นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์จำนวน
ดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื ้อเดิมก่อนกำรแก้ ไข
4.2 ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อสูงขึ ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สงู ขึ ้นนันแก่
้ ผ้ แู สดง
เจตนำขำยทุกรำย โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อและตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยตกลงและ
ยอมรับในรำคำที่สงู ขึ ้นนันแล้
้ ว
5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.1 ผู้แสดงเจตนำขำยที่ตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำร
ของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 ในระหว่ำง
เวลำ 9.00 – 16.00 น. (“ระยะเวลำยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย”)
5.2 วันสุดท้ ำยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือวันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ
ซึง่ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
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5.3 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.3.1 อ่ำน “ขัน้ ตอนกำรยกเลิกกำรตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ” ตำมเอกสำรแนบ 4.1 อย่ำงละเอียด
และกรอกข้ อ ควำมใน “แบบค ำขอยกเลิ ก กำรตอบรั บ ค ำเสนอซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ ” (“แบบค ำขอ
ยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ 4.2 ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้ยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย
5.3.2 แนบหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรื อใบโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริ ษัท
หลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian แล้ วแต่กรณี (“หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับ”) กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยทำหลักฐำนกำรรั บแบบตอบรั บสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องแสดงหลักฐำนอื่นใดตำมที่
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ร้องขอ โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรคืนหุ้นให้
เฉพำะผู้แสดงเจตนำขำยที่สง่ มอบแบบฟอร์ มและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องที่ถกู ต้ องครบถ้ วน ตำมที่ระบุใน
ข้ อ 5
กรณีที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ ฝำกหลักทรัพย์ไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิก จะต้ องยื่นแบบ ศรท-403
ตำมเอกสำรแนบ 6 ที่กรอกรำยละเอียด พร้ อมลงลำยมือในเอกสำรอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน พร้ อมทัง้
แนบเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ ในหน้ ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403
จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ ทำงตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ดำเนินกำรยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อรับ
โอนหลักทรัพย์คืนต่อไป
5.3.3 แนบเอกสำรแสดงตน กรณีผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็ น
(1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (ในกรณีที่บตั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุหรื อบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ บัตร
ข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่แสดงที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
และหน้ ำที่แสดงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนำขำยมำด้ วย หรื อสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก) ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อหรื อนำมสกุล (ถ้ ำมี) พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
กรณีผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกสำรแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย (คนต่ำงด้ ำว)
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
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(3) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่ำสุด และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี
นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.3.3 (1) หรื อ 5.3.3 (2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
เอกสำรทังหมดตำมที
้
่ระบุไว้ ในย่อหน้ ำนี ้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังในต่
้ ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท หรื อหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบคุ คล และหนังสื อ
รับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คล หรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำ ซึง่
รับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจ
หรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล โดยต้ องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำ
ขอยกเลิก สำเนำบัญชีรำยชื่อของผู้มีอำนำจลงนำม ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ และหนังสือมอบอำนำจ
(ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.3 (1) หรื อ 5.3.3 (2) แล้ วแต่กรณี
ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำเอกสำรถูกต้ องทังหมดตำมที
้
่ระบุไว้ ในย่อหน้ ำ
นี ้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อ
รับรองควำมถูกต้ อง และได้ รับ กำรรับรองจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ซึ่งต้ องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำ
ขอยกเลิก
กรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ หรื อชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยบนใบหุ้น ไม่ตรงหรื อสะกดไม่ตรง
กับบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อกรณีที่ชื่อนิติบคุ คลของผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่ปรำกฎในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฎในหนังสือรับรองของบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ใน
กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลไทย) หรื อหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลต่ำงด้ ำว) ผู้แสดงเจตนำ
ขำยต้ องกรอก “แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถอื หลักทรัพย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (“แบบ ศรท-301”) ตำม
เอกสำรแนบ 5 พร้ อมแนบสำเนำหลักฐำนกำรแก้ ไขที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยข้ อมูลใหม่ต้องระบุให้ ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
หรื อหนังสือรับรองนิติบคุ คล หรื อหนังสือสำคัญกำรจัดตังนิ
้ ติบคุ คล แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทังหมดจะต้
้
องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน
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5.4 กรณีที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำด้ วยตนเอง
ต้ องมี “หนั งสือมอบอำนำจ” ตำมเอกสำรแนบ 4.3 พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบสำเนำเอกสำร
แสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.3 แล้ วแต่กรณี ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้ อมรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ Custodian มำใช้ สิทธิ แทนผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย จะต้ องมีสำเนำหนังสือ
มอบอำนำจให้ Custodian ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้ อ 5.3.1 และ 5.3.3 ข้ ำงต้ น จะลงนำม
โดย Custodian และจะต้ องมีสำเนำหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมแนบสำเนำ
เอกสำรแสดงตนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.3 แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง ของผู้มีอำนำจลงนำมนันอี
้ ก
1 ฉบับ
5.5 ยื่นแบบคำขอยกเลิกตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.1 ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วน พร้ อมเอกสำรประกอบกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.2 และ 5.3.3 ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้น
ส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ Custodian นันจะเป็
้
นผู้รวบรวมและนำส่งแบบ
คำขอยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวแก่ตวั แทนรั บซื ้อหลักทรั พย์ต่อไป ภำยในระยะเวลำ
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1
ทัง้ นี ้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ ทำงไปรษณีย์
5.6 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรตอบรับคำเสนอ
ซื ้อหุ้นสำมัญตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3 นี ้ ครบถ้ วนถูกต้ องเรี ยบร้ อยภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตัวแทนในกำรรับ
ซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรดังนี ้
5.6.1 กรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้ แก่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหุ้นหรื อผู้รับมอบอำนำจภำยในเวลำทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นหรื อผู้รับ
มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยต้ องมำรับด้ วยตนเองที่สำนักงำนของตัวแทน
ในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์เท่ำนัน้
5.6.2 กรณีขอรับคืนแบบไร้ ใบหุ้น เพื่อนำฝำกเข้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian หรื อ บัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 แล้ วแต่กรณี ที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีอยู่
ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นจะต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100 บำท (หนึ่งร้ อย
บำท) (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ เข้ ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian ตำมที่ระบุไว้ ในแบบคำขอยกเลิก ภำยในวัน
ทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ยู กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรื อผู้รับมอบอำนำจมำดำเนิน กำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย
สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื ้อที่ได้ แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้ รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้
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กำรรั บหุ้นสำมัญคืนเป็ นใบหุ้น หรื อกำรรั บหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) จะ
เป็ นไปตำมลักษณะเดิมของหุ้นที่นำมำแสดงเจตนำขำย ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้
6. วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ คนื กรณีท่ มี ีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้ อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะส่งหนังสือแจ้ งกำรยกเลิก
คำเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือ หุ้นล่ำสุด
ภำยในวันทำกำรหลังจำกพ้ นกำหนดที่ สำนักงำน กลต. สำมำรถแจ้ งทักท้ วงเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อ
(สำนักงำน กลต. สำมำรถแจ้ งทักท้ วงเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ภำยใน 3 วันทำกำรถัดจำกวันที่
สำนักงำน กลต. ได้ รับแจ้ งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื ้อจะแจ้ งกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ
อีกช่องทำงหนึง่ โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื ้อสำมำรถติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกนันให้
้ ตวั แทน
ในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ดำเนินกำรดังนี ้
6.1 กรณี ที่เป็ นใบหุ้น: ตัวแทนในกำรรั บซื ้อหลักทรั พย์ จะคืนใบหุ้นแก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย โดยผู้แสดงเจตนำขำย
สำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำ
คำเสนอซื ้อแจ้ งกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันทำกำรแรกของกำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำร
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมชื่อ ที่อยู่
ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ ภำยใน 30 วันทำกำรนับจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อแจ้ งกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องนำใบหุ้นนัน้ ไปตรวจสอบและฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ภำยใน 2 วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันทำกำรสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ เพื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะแปลงใบ
หุ้นเป็ นระบบไร้ ใบหุ้น ทังนี
้ ้ กำรขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ตวั แทนในกำรรับ
ซื ้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวกับกำรคืนใบหุ้นทังหมด
้
(ถ้ ำมี)
6.2 กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless) และ/หรื อ NVDR: ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนหลักทรัพย์ผ่ำน
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อนำฝำกเข้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ Custodian หรื อบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 (แล้ วแต่กรณี) ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีอยู่ ตำมที่ผ้ แู สดงเจตนำขำย
ระบุไว้ ในแบบตอบรับ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อแจ้ ง กำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื ้อที่ได้ แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้ รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้
กำรรับหลักทรัพย์คืนเป็ นใบหุ้น หรื อกำรรับหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็ นไป
ตำมลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น หรื อไร้ ใบหุ้น (Scripless)) ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำเสนอขำย ผู้แสดงเจตนำขำยไม่
สำมำรถเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้
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7. กำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
7.1 ที่มำของรำคำเสนอซื ้อ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อกำหนดรำคำเสนอซื ้อหุ้นละ 1.60 บำท โดยพิจำรณำจำกรำคำตลำดของหุ้นกิจกำรย้ อนหลัง
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ (มกรำคม - มีนำคม 2563) ซึ่งหุ้นของกิจกำรมีรำคำซื ้อขำยต่ำสุดและสูงสุดอยูใ่ นช่วง
ระหว่ำง 0.70 – 1.59 บำทต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อจึงพิจำรณำกำหนดรำคำซื ้อที่ 1.60 บำทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นรำคำที่
ไม่ต่ำกว่ำรำคำซื ้อขำยสูงสุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ รำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีสว่ นเพิ่ม
ประมำณร้ อยละ 55 จำกรำคำปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นกิจกำรย้ อนหลัง 1 เดือน นับจำกวันที่ 31 มีนำคม
2563 ซึ่งอยู่ที่ 1.03 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ กำรใช้ รำคำหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักย้ อนหลัง 1 เดือน เนื่องจำกสำมำรถ
สะท้ อนรำคำซื ้อขำยหุ้นของกิจกำรในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ได้ ดีที่สดุ
7.2 รำคำสูงสุดที่ (ก) ผู้ทำคำเสนอซื ้อ หรื อ (ข) บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ (ค) บุคคลที่กระทำกำร
ร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อ (ง) บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลที่กระทำกำร
ร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
-ไม่มี8. กำรได้ ห้ ุ น ก่ อ นกำรท ำค ำเสนอซื อ้ (เฉพำะกรณี ก ำรเสนอซื อ้ หุ้ น บำงส่ ว นตำมหมวด 5 ของประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ ใช้ บงั คับกับกรณีนี ้ เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำร
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