
 

หนา้ 1 

คู่มือการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษทั น าสินประกันภัย จ ากดั (มหาชน)  
ผ่านระบบออนไลน ์(Online) Electronic Tender  

 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามญัของบริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ที่ถืออยู่ไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) ที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) Electronic Tender (“eTender”) 
จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่สามารถพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตนกับขอ้มลูของกรมการปกครอง (Online DOPA)  
ไดส้ าเร็จ และหุน้ที่น ามาเสนอขายตอ้งไม่ใช่หุน้ประเภท NVDR หรือ Foreign โดยหุน้ที่น ามาเสนอขายตอ้งอยู่ในรูปแบบ 
ไรใ้บหุน้ (Scripless) ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ผ่าน
บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ท่านัน้ 

ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดต่อกบับรษิัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูด้แูลรบัฝากหลกัทรพัย ์(Custodian) ที่ผูแ้สดงเจตนา
ขายมีหลกัทรพัยท์ี่จะแสดงเจตนาขายฝากอยู่ เพื่อท าการโอนหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนาขายเขา้บญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์
ทิสโก ้จ ากดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์) ดงันี ้ 

บญัชีชื่อ “ทสิโก้เพือ่เทนเดอร”์ 
“TISCO FOR TENDER” 

เลขที่บญัชี 002-000000015-5 

โดยการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยผ่์านระบบ eTender จะถือว่าส าเรจ็ก็ต่อเมื่อการโอนหรือน าฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชี
ชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถท ารายการผ่านระบบ eTender ไดส้ าเร็จ หรือผูแ้สดงเจตนาขายไม่ใช่
บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือกรณีที่หุน้ที่น ามาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) การฝากหลกัทรพัย์
ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR ผูแ้สดงเจตนา
ขายสามารถตอบรบัค าเสนอซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสาร (Hard Copy) เท่านัน้ 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้ผ่านระบบ eTender 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตอบรบัค าเสนอซือ้ผ่านระบบ eTender ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์
ก าหนด ทัง้นี ้หนา้จอแสดงผลต่อไปนีถ้กูจดัท าขึน้ เพื่อประกอบคู่มือการตอบรบัค าเสนอซือ้เท่านัน้ โดยหนา้จอส าหรบัการ
ตอบรบัค าเสนอซือ้เมื่อท ารายการจรงิอาจมีความแตกต่างจากที่ระบใุนคู่มือฉบบันี ้

1. เขา้ไปท่ี www.tiscosec.com เลือก Banner ดงัรูปภาพดงักล่าว 

   



 

หนา้ 2 

2. ผูแ้สดงเจตนาขายเลือกหวัขอ้ “ท ารายการ แบบตอบรบัค าเสนอซือ้ผ่านออนไลน ์ (eTender)” หลงัจากนัน้ระบบจะ
 น าไปสู่การตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

   
 หลงัจากอ่านขอ้มลูชีแ้จงการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เลือก “รบัทราบ” 

    



 

หนา้ 3 

 หลงัจากอ่านขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ เลือก “ยอมรบั” เพื่อเขา้สู่การตอบรบัค าเสนอซือ้ 

  
3. ผูแ้สดงเจตนาขายระบขุอ้มลูเพื่อท าการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกบัขอ้มลูของกรมการปกครอง (Online DOPA) 

  
  
  



 

หนา้ 4 

 กรณีที่ตรวจสอบขอ้มลูกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง (Online DOPA) ไม่ส าเรจ็ ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

  
4. ผูแ้สดงเจตนาขายระบขุอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  

   



 

หนา้ 5 

  
5. ผูแ้สดงเจตนาขายระบุเลขที่สมาชิกบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ที่น ามาเสนอขายฝากอยู่ จ านวนหุน้
 ที่ตอ้งการเสนอขาย วนัและวิธีการรบัช าระราคา จากนัน้เลือก “ตรวจสอบขอ้มลู”  

  



 

หนา้ 6 

   
6. ระบบจะแสดงขอ้มลูเพื่อใหผู้แ้สดงเจตนาขายตรวจสอบรายการ ก่อนท าการยืนยนัรายการตอบรบัค าเสนอซือ้ 

 -  กรณีที่ต้องการแกไ้ขขอ้มลู เลือก “แกไ้ขขอ้มลู” เพื่อกลบัไปแกไ้ขขอ้มลูในขัน้ตอนท่ี 4. เมื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้มลู
  เรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลือก “ตรวจสอบขอ้มลู” อีกครัง้ 

 -  กรณีที่ไม่ต้องการแกไ้ขขอ้มลู เลือก “ยืนยนัตอบรบัค าเสนอซือ้”  

7. ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงันี ้

  
วิธีการตรวจสอบผลการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

ภายหลงัจากการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตรวจสอบผลการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ี่ www.tiscosec.com ตามเงื่อนไขที่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยก์ าหนด  

1.  กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์และ/หรือ ส่งมอบหุ้นมายังตัวแทนในการรบัซือ้
 หลกัทรพัย ์ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท าการ (T) ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตรวจสอบผลการตอบรบัค าเสนอซือ้
 หลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป (T+1) 

2.  กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์และ/หรือ ส่งมอบหุ้นมายังตัวแทนในการรบัซือ้
 หลกัทรพัย ์ภายหลงัเวลา 17.00 น. ของวนัท าการ (T) ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตรวจสอบผลการตอบรบัค าเสนอ
 ซือ้หลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัท าการท่ี 2 (T+2) 

3.  กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยม์ายงัตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยใ์นวนัหยดุท าการ  
 ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตรวจสอบผลการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัท าการท่ี 2 

 (T+2)    
  



 

หนา้ 7 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถตรวจสอบผลการท ารายการแบบตอบรบัค าเสนอซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์ (eTender) ไดด้งันี ้ 
ทัง้นี ้หนา้จอแสดงผลต่อไปนีถ้กูจดัท าขึน้ เพื่อประกอบคู่มือการตรวจสอบผลการท ารายการแบบตอบรบัค าเสนอซือ้เท่านัน้ 
โดยหนา้จอส าหรบัการตรวจสอบผลการท ารายการแบบตอบรบัค าเสนอซือ้ เมื่อท ารายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่
ระบใุนคู่มือฉบบันี ้

1. เขา้ไปท่ี www.tiscosec.com เลือก Banner ดงัรูปภาพดงักล่าว 

  
2. ผูแ้สดงเจตนาขายเลือกหวัขอ้ “ตรวจสอบผล การท ารายการตอบรบัค าเสนอซือ้ผ่านออนไลน ์(eTender)” หลงัจาก
 นัน้ระบบจะน าไปสู่การตรวจสอบผลการท ารายการแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์โปรดระบขุอ้มลูเลขประจ าตวั
 ประชาชน 13 หลกั แลว้กดปุ่ ม “คน้หา” 

  



 

หนา้ 8 

3. ระบบจะแสดงผลการคน้หา ดงันี ้ 

 -  กรณีผูแ้สดงเจตนาขายท ารายการผ่านระบบ eTender เรียบร้อย ระบบจะแสดงขอ้มลูตามดา้นล่าง 

    

   
 -  กรณีไม่พบข้อมูลแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ระบบจะแสดงขอ้มลูตามดา้นล่าง  

   
 
  



 

หนา้ 9 

ข้อมูลส าคัญอื่น 

1. บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรบัค าเสนอ
 ซือ้ของผูแ้สดงเจตนาขายที่ด  าเนินการไม่ครบถว้นตามขัน้ตอนท่ีก าหนด  

2.  หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 
 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์
 บริษัทหลักทรัพย ์ทสิโก้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 ชัน้ 4 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ 
 48/8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศพัท ์0-2633-6441-5  

 โทรสาร 0-2633-6450 

 แผนทีบ่ริษัทหลักทรัพย ์ทสิโก้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 


