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เอกสารแนบ B.1 

   

 

 

 

ข้ันตอนในการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
 

 

 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Share Certificates) 

3.  แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซ่ึงรบัรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรอืสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีท่ีใชสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน หนาท่ีแสดงท่ีอยูตามทะเบียนบานและหนาท่ีแสดงชื่อผูเสนอขายมาดวย พรอมลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอง) (หากกรณีสง
มอบเปนใบหุน ถาแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน หนาท่ีแสดงท่ีอยูตามทะเบียนบาน และหนาท่ีแสดงชือ่ผูเสนอขายมาดวย 
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย 

 สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอง  
3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัต้ังในประเทศไทย 

 3.1 สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันสุดทายของระยะเวลารบัซ้ือ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
  3.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรอื 2) (แลวแตกรณี) ของผูมอํีานาจลงนามรับรองท่ีไดลงนามในเอกสารตามขอ 3.1 

  3.3 สําเนาใบทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เวนแตในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายไมใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

4)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัต้ังในตางประเทศ 

  4.1 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรอืหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซ่ึงรบัรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ซ่ึงผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ผกูพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีมอีายุไมเกิน 1 ป กอนวัน
สุดทายของระยะเวลารบัซ้ือ พรอมลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลน้ัน 

 4.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรอื 2) (แลวแตกรณี) ของผูมอํีานาจลงนามท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1 

 เอกสารตามขอ 4.1 และ 4.2 ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสุลไทยท่ีมอีายุไมเกิน 1 ป กอนวันสุดทายของระยะเวลา
รับซ้ือ 

  4.3 สําเนาใบทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เวนแตในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายไมใชผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

5) กรณีเลือกวิธีชําระราคาโดยการรับโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกท่ีระบุชือ่บัญชีและเลขท่ี
บัญชี หรือสําเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อยางใดอยางหน่ึงพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

6) กรณท่ีีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยูในประเทศท่ีไมมอีนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศ
ไทย หรอืมีถิน่ฐานอยูในประเทศท่ีเปนคูสัญญาตามอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แตอนุสัญญาภาษีซอนน้ันมิไดมีขอยกเวน เรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจาย
ท่ีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยเกิดในประเทศไทย 

 ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอขายในแบบแจงตนทุน พรอมแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย มิฉะน้ัน ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยจะหักภาษ ีณ ท่ีจาย จากจํานวนเงินคาขายหลักทรพัยท้ังจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรบั  

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอืน่กระทําการแทน 

1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป 10 บาท หรือ 30 บาท แลวแตกรณี) 
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอง 

 

4. ย่ืนเอกสารท้ังหมดท่ี  บรษิัทหลักทรพัย ไทยพาณิชย จํากัด 

เลขท่ี 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 (พลาซาอีสท) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2949-1999 

หรือบริษัทหลักทรพัยท่ีทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรพัยท่ีจะขายฝากอยู 

เพื่อใหบรษิัทหลักทรพัยน้ันรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแก บริษัทหลักทรพัย ไทยพาณิชย จํากัด 

กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless Securities) 

1.  กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพย 

2.   แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรพัยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอยูเพือ่โอนหลักทรพัยท่ีจะขายเพ่ือเขาบัญชีดังนี้ 

 โอนเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด เพ่ือการทํา
เทนเดอรออฟเฟอร”  

 เลขท่ีบัญชี 023-000000013-7 

 

1.  กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพย 

2.  ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรพัยเพื่อโอนลอย 

(ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยที่มีชือ่ตรง
กับผูแสดงเจตนาขายหรือผูถอืหุนท่ีปรากฎชื่อบนใบหลักทรพัยได
สลักหลังโอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนท่ีถูกตอง
สมบูรณของผูแสดงเจตนาขายแลวเทานั้น) 



เอกสารแนบ B.2 

   

แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

 

 

" "
 

วันที่  …………………………….เลขที่แบบตอบรับ  …………………………… 

   

เรียน ผูทําคําเสนอซ้ือ และบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย” 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สัญชาติ ……………………….. ที่อยูปจจุบัน (ที่ตดิตอทางไปรษณียได) …………………………..…… 

ซอย ……………………………….. ถนน …………………………………….. ตําบล …………………………………. เขต ………………………………….…………………………………… 

จังหวัด ……………………………………………. รหัสไปรษณีย ………………. โทรศัพทที่ติดตอได ……………………………. โทรสาร …………………………… อาชีพ 
…………………………… 

ประเภทผูเสนอขาย 

q บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน/ บัตรขาราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………………………………………………………… 

q บุคคลธรรมดาตางดาว ใบตางดาว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจําตัว เลขที่…………………………………….………………………………………………………………… 

q นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………………………ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (แบบ ภ.พ.20) q มีเลขท่ี  ............... q ไมม ี

q นิติบุคคลตางดาวที่ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขที่…………………………………ทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (แบบ ภ.พ.20) q มีเลขท่ี  ............... q ไมมี 

q นิติบุคคลตางดาวที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอขาย 

q หุนสามัญของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน ……………………... หุน (……………….…………………………….) ในราคาหุนละ 40.00 บาท (สี่สิบบาท) 
โดยราคาหลังหักคาธรรมเนียมในการขายหลักทรัพยอัตรารอยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือ และภาษีมูลคาเพ่ิมอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการขายหลักทรัพยแลวคิดเปนราคาสุทธิ
หุนละ 39.89 บาท (สามสิบเกาจุดแปดเกา) รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน…………….…………. บาท (…………………………..……………………………………) 
 

กรณีสงมอบเปน   q ใบหุน    q กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย 
จํานวนหลักทรัพย ช่ือผูถือหลักทรัพยตามทะเบียน ใบหลักทรัพย 

เลขท่ี 

โอนจากบริษัทสมาชิกศูนยรับฝาก
หลักทรัพยหมายเลข 

เลขท่ีเอกสารการ
โอน 

วันท่ีโอน 

      

      

การชําระเงินคาหลักทรัพย :    รวม  

q มารับเช็คคาหลักทรัพยดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมารับแทนไดที่ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ต้ังแตวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหวางเวลา  
10.00 น. -16.00 น. 
q จัดสงเช็คคาหลักทรัพยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูขางตน  
q โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี                                                สาขา………………………....…… ประเภทบัญชี…………................… 

 (ตองเปนช่ือเดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกลาวท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 
ขาพเจาขอมอบใหบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จํากัด เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหลักทรัพยของขาพเจาตามรายละเอียดท่ีกลาวขางลางน้ี รวมท้ังการรับชําระราคาคาขายหลักทรัพย
ดังกลาว ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา  ตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  และจะไมทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกลาวไมวาดวย
ประการใดๆ ก็ตาม เวนแตเปนการปฏิเสธตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย และขาพเจาตกลงท่ีจะปฏิบัตติามเงื่อนไขและขอกําหนดตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทุกประการ พรอมกันน้ีไดแนบเอกสาร
เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ไดแก ใบหลักทรัพยทีส่ลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย 
ไทยพาณิชย จํากัด เพ่ือการทําเทนเดอรออฟเฟอร” เลขท่ีบัญชี 023-000000013-7 และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูแสดงเจตนาขาย และ/หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษทั (กรณีเปนนติิบุคคล) โดย
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีกรรมสิทธ์ิโดยถูกตองตามกฎหมายในหลักทรัพยทัง้หมดท่ีเสนอขายน้ีโดยปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซ้ือน้ีจะสมบูรณเม่ือบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการปดโอนหลักทรัพยท่ีขาพเจาไดเสนอขายใหเปนของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

ขาพเจาไดผานข้ันตอนการดําเนินการทําความรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพยทีฝ่ากหลักทรัพย และไดย่ืนแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพยดังกลาวพรอมทัง้ได
ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันวาไดผานการทํา KYC/CDD ยังบริษัทหลักทรัพยที่ยื่นแสดงเจตนาขายแทนขาพเจาภายในระยะเวลา 2 ป  
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมซ่ึงมีมูลคาตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป หากผูรับผลประโยชนที่แทจริงมิใชตนเองโปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………. 
*ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจรงิหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจรงิเก่ียวกับลูกคาท่ีเก่ียวของ 
 

 

            ลงช่ือ ………………………………………………… ผูเสนอขาย   
                          ( …………………………………………….. ) 
 

 

 

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

วันที่ ………………………………………… เลขที่แบบตอบรับ  ……………………………………… 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) พรอมกับ 

q ใบหุน    q หลักฐานการโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย   จํานวนหุน ……………......……… หุน  
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไวเรียบรอยแลว 

โดยผูแสดงเจตนาขายแจงความประสงคขอรับเงินโดย: 
q มารับเช็คคาหลักทรัพยดวยตนเอง  q   จัดสงเช็คคาหลักทรัพยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  q  โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

 

  

                               ผูรับ  ……………………………………… 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ โทร. 0-2949-1999 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

"

" 



เอกสารแนบ B.4 

   

 

 

 

หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
 

  

 

 

 เขียนท่ี …………………………………………………  
 วันท่ี  …………………………………………………… 

  

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ป สัญชาติ…………..………. 
ท่ีอยู (ท่ีติดตอทางไปรษณียได)…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย ……….…….…… 
เปนผูถือหลักทรัพยของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน …………….…….....……… หุน  

ขอมอบอํานาจให ………………………………………………………………………………………… อายุ ……….… ป สัญชาติ ………..………… 
ท่ีอยู (ท่ีติดตอทางไปรษณียได) ………..……………..……………..…………………………..………….……………….……..…………………….... 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย ……….…….…… 

เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจามีอํานาจในการ 

 ย่ืนแบบตอบรับคําเสนอซื้อและสงมอบหลักทรัพยบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
 รับเช็คชําระราคาคาขายหลักทรัพย (ในกรณีที่เลือกรับชําระราคาคาขายหลักทรัพยเปนเช็ค) ดังกลาว 

โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (“ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การนี้แทนขาพเจาจนเสร็จส้ิน 

กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเองทุกประการ  
 

 

 

 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผูมอบอํานาจ  
      (…………………………………………………..……..) 
 

 

 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผูรับมอบอํานาจ  
    (…………………………………………………..……..)  

 

 

 ลงชื่อ …………………………………………………………...พยาน  
       (…………………………………………………………..) 
 

 

 ลงชื่อ ……………………………………………………………พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังตอไปน้ีซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับหนังสือมอบอํานาจน้ี 

1) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ และสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลท่ีไดลงนามในเอกสาร  

2) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผูรับมอบอํานาจ  
3) ปดอากรแสตมป 10 บาท ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนขาย โอน และสงมอบหลักทรัพย และปดอากรแสตมป 10 บาท ในกรณีท่ีผูแสดง

เจตนาขายขอใหบุคคลอ่ืนรับเช็คแทน ท้ังน้ี หากเปนการมอบอํานาจท้ัง 2 กรณี ใหปดอากรแสตมป 30 บาท 

 

 

อากรแสตมป 

 

" "
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เอกสารแนบ D.1 

 

 Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVDR Holder of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 

“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7  

 

5. Kindly submit all documents to :    

SCB Securities Company Limited 

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 (Plaza East) Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel : 0-2949-1999 

“All NVDR holders must submit the the Tender Offer Acceptance Form for NVDR  

at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period” 

 

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case: 

(1) Thai Individual   

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of 

using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy 

(2) Foreign Individual 

A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy 

(3) Thai Juristic Person 

3.1  A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company 

seal (if any) 

3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to 

certify true copy of documents specified in 3.1 

3.3 A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity) 

(4) Foreign Juristic Person 

4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body  

of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic 

person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior 

to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person 

4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true 

copy of document in 4.1 above  

4.3  A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity)   

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account detals for the Siam Commercial Bank (SCB) only 

(6)   Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or 

residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic 

person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand 

 The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with 

the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect 

the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities. 

   

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative 

1)  Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be   

2) A copy of ID Card or house registration of the securities holder and the representative as specified above with an endorsement of certified true 

copy  

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any) 



เอกสารแนบ D.2 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

Date         Acceptance Form No.     

To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) 

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)   

Address   

Telephone No.                                 Facsimile No.  Occupation      

TYPE OF SELLER  

q Thai Individual ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No.   

q Foreign Individual Foreign Identity / Passport No.   

q Thai Juristic Person Company Registration No.__________________________ VAT Certificate o Yes Certificate No……………………….o No 

q Foreign Juristic Person Company Registration No. __________________________VAT Certificate o Yes Certificate No……………………….o No 

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ______________________________________ (________________________________________________) NVDRs 

of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED at the offer price of Baht 40.00 (Forty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 

percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thirty Nine Baht Eighty Nine 

Satang) per share, or total amount of Baht ___________________________________________ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer 

document. 

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I /We hereby agree to comply with all terms and conditions 

set forth in the Tender Offer document.  

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds 

relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.  

q Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)   

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDRs (units) 

    

    

  Total NVDRs  

Payment Conditions: 

o  I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. From April 11, 2018 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

o  Please deliver the payment cheque to the address shown above via registered mail  

o  Transfer payment to my saving or current account at the Siam Commercial Bank Plc., Branch                                    Type of Account                           

 Account No.     (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving 

passbook or current account statement with this form) 

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7, together 

with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.  

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED free from any mortgage or 

encumbrance of whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that 

this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent..  

I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase securities, with 

my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to purchase securities documents 

on my/our behalf(ves). 

In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify ……………………………………………………………. 

* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have ultimate effective 

control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 

 

                Signed_____________________________Offeree   

    (                                            ) 

 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

  Acceptance Form No.  

 Date   

SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY 

LIMITED and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer ______________________________________NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) 

___________________________________________ 

The Offeree will receive the money by:  

o Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.  

o Have the cheque sent to the specified address via registered mail  

o Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Plc.                                                                                                                                 

  

 Signed_____________________________Recipient   

    (                                            ) 

" 

" "
 

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 

SCB Securities Co., Ltd. 



เอกสารแนบ D.4 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

 

 

 Written at …..............…………………………….. 

Date …............……………………………… 

 

By this Power of Attorney, I/we …………………………………………….………….………….……………….…….. Age ………………. years 

Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 

....…………………………………………………………........................................................................................................................................

................................................................................... 

hold(s)  o NVDR (ordinary shares) ………………………………. units      of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY 

LIMITED hereby appoint(s) Mr./Miss/Mrs ………………………………….…………………………………….…....……………………………… 

Age ………………. years Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 

.......………………………………………………………….....................................................................................................................................

...................................................................................... 

to act as my/our Proxy 

 to submit the acceptance form for Tender Offer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in 

connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion. 

 

All acts taken by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respects.  

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above 

written.  

 

     Signed…………………………………….Grantor   

  ( …………………………………..) 

 

     Signed………………………………………Proxy 

  ( …………………………………..) 

 

     Signed…………………………………….Witness   

                ( …………………………………..) 

 

     Signed………………………………………Witness  

  ( …………………………………..) 

 

 

Remarks (please attach the following documents): 

§ Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 

4, in Appendix D.1, where applicable. 

§ Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS 

PUBLIC COMPANY LIMITED and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, 

and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances. 

 

Duty 

Stamp 

" "
 


