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ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย

เอกสารแนบ 3 (1)

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Securities)

กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน
2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพยเพื่อโอนลอย
(ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยที่มีชื่อตรงกับผู
แสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพยไดสลักหลัง
โอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกตองสมบูรณของผู
แสดงเจตนาขายแลวเทานั้น)

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมี
หลักทรัพยอยูเพื่อโอนหลักทรัพยที่จะขายเขาบัญชี ดังนี้

โอนเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities) หรือผูถือหลักทรัพยสัญชาติ
ตางดาว (Foreign Securities)

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึง่ รับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
- สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาทีแ่ สดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองทีผ่ ูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและ
ผูปกครอง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีที่คํานําหนาชือ่ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไข
ขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ตามเอกสารแนบ 3 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตอ งระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี
2) บุคคลธรรมดาที่ไมใชสญั ชาติไทย
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอาํ นาจลงนามรับรองที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1)
ผูแสดงเจตนาขายที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาทีห่ ักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3 ของภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหกับบริษัทหลักทรัพย
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
4) นิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภมู ิลําเนา ซึ่งรับรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อ
ของผูมีอาํ นาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูม ีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมอี ํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1)
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดย
เอกสารทั้งหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ
กรณีนิติบุคคลสัญชาติตางดาวที่มไิ ดประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยูใ นประเทศที่ไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูใ นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แต
อนุสัญญาภาษีซอ นนั้นไมไดมีการยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอ
ขายใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 3 (4) สําหรับหลักทรัพย และหรือเอกสารแนบ 5 (4) สําหรับ NVDR และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหัก
ภาษี ณ ที่จาย ทั้งนี้ หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย รอยละ 15 จะคํานวณจากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพย
ทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ
5) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดของบัญชีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของธ.กรุงเทพ หรือธ.กสิกรไทย หรือธ.ไทยพาณิชย
เอกสารเพิม่ เติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท) และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูร ับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุขางตน

4. สงเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข
ฝายปฏิบัติการ บริษทั หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120
หรือ บริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรัพยที่จะขายฝากอยู และ
บริษัทหลักทรัพยนั้นใหบริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
กรณี สงมอบใบหลักทรัพย หรือเปนผูถือ NVDR ผูถือหลักทรัพยจะตองนําสงเอกสารทั้งหมดกอน 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซือ้
ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
บริษัทและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย

เอกสารแนบ 3 (2)
แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรียน ผูทําคําเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”)
เลขที่ใบรับ.............................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).............................................................................................................................…………..……......………. สัญชาติ ......................….....……......
ที่อยู............................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน...............................................................................................................
ตําบล.................................…………….........................อําเภอ...…………....................................…....................จังหวัด......................................................................……........................
ประเทศ...........................................รหัสไปรษณีย......................…….โทรศัพทที่ติดตอได………...................................โทรสาร................................................................
โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่..............................................................................................................
 บุคคลธรรมดาตางดาว
ใบตางดาว / หนังสือเดินทาง เลขที่..............................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..............................................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลตางดาว
เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่........................................................................................................................................................................
ขอเสนอขาย
 หุนสามัญของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน.....................................................................หุน (..........................................................................) ในราคาหุนละ 31.50
บาท (สามสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) และราคาสุทธิหลังจากหักคานายหนาและภาษีมลู คาเพิม่ (อัตรารอยละ 7 ของคานายหนา) หุนละ 31.4157375 บาท (สามสิบเอ็ดบาทสีห่ นึ่งหาเจ็ดสาม
เจ็ดหาสตางค) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................................................บาท (..........................................................................) ตามเงือ่ นไขและขอกําหนดที่ระบุในคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย
ขาพเจาขอมอบใหบริษทั หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหุนสามัญของขาพเจาตามรายละเอียดที่กลาวขางลางนี้ รวมทั้ง
การรับชําระราคาคาขายหุนสามัญดังกลาว ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา
 กรณีสง มอบเปนใบหุน
 กรณีโอนหุนผานศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย
ชื่อผูถอื หุนสามัญตามทะเบียน
ใบหุนสามัญเลขที่
จํานวนหุนสามัญ
เลขที่โอน
วันที่โอน
จํานวนหุนสามัญ
รับฝากหลักทรัพย หมายเลข

รวม
รวม
 ขาพเจาขอแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเงื่อนไขที่กําหนดในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
การรับเงิน (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
 โอนเงินเขาบัญชี � ธ.กรุงเทพ
� ธ.กสิกรไทย
� ธ.ไทยพาณิชย
สาขา............………………...............................................ประเภทบัญชี.................................….....................................
เลขที่บญั ชี ���-������-�
(ตองเปนชื่อเดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตอง)
 รับเช็ค
� ดวยตนเอง
� ทางไปรษณียตามทีอ่ ยูที่ขางตน
พรอมกันนี้ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังนี้ ใบหลักทรัพยที่สลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลัก ทรัพ ย และ/หรือ หลัก ฐานการโอน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และตางดาวหรือผูถือใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ขาพเจาขอรับรองวาหลักทรัพยทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาไดเสนอขายหลักทรัพยในฐานะที่เปนผูมีกรรมสิทธิ์โดยถูกตองตาม
กฎหมายในหลักทรัพยดังกลาว และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซื้อจะสมบูรณเมื่อบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดปดโอนหลักทรัพยที่ขาพเจาไดเสนอขายเปน
ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยเรียบรอยแลว
ลงชื่อ ........................................................................................... ผูแสดงเจตนาขาย
ลงชื่อ .................................................................................. ผูรับมอบอํานาจ
(........................................................................................)
(................................................................................)
วันที่...............................................................................
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรับใบหลักทรัพย / ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรบั ฝากหลักทรัพย และ แบบตอบรับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย
วันที่..............................................................
เลขที่ใบรับ.............................................................................
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษทั สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) พรอมกับ
� ใบหุน
� หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย จํานวน ...............................หุน
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ..........................................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว
โดย: � ขอแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย
� โอนเงินเขาบัญชี
� ธ.กรุงเทพ
� ธ.กสิกรไทย
� ธ.ไทยพาณิชย
ตามรายละเอียดที่ระบุขางตน
� รับเช็ค
� ดวยตนเอง � ทางไปรษณียตามทีอ่ ยูที่ขางตน
ลงชื่อ........................................................................................ผูรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120

เอกสารแนบ 3 (3)
หนังสือมอบอํานาจ
เพื่อการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย

อากรแสตมป
30 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที่...........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป
สัญชาติ..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได) ............................................................................................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................ประเทศ............……......................
ซึ่งเปนผูถือหลักทรัพยของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน................................................................หุน ขอมอบอํานาจ
ให….................................................................................................................................อายุ....……........ปสัญชาติ..................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง........................................................................... ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทาง
ไปรษณียได)......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................ประเทศ................................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบหลักทรัพย / เอ็นวีดีอาร และแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย ของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเอง
ทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(
)

หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR

เอกสารแนบ 5 (1)

NVDR Holder of Samaggi Insurance Public Company Limited
1) Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR
2) Advise the broker to transfer the Scripless NVDR ordinary shares or warrants to the following account
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0
3) Enclose the Power of Attorney and the “Declaration for Cost of Tendered Securites” as stated in Attachment 5 (3) and 5 (4) (if any)
4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:
4.1) Thai Individual
- A certified copy of valid Identification Card or
- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of House Registration which contains 13 digits of the identification card
(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian’s identification card, a certified true copy of his/her guardian’s and the
minor child’s the house registration)
In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card, the
Offeree has to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record” of TSD (as in Attachment 3 (5)) to be submitted with a copy of evidence of such correction issued by the government authority,
certified as true copy. The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card.
4.2) Foreign Individual
A certified copy of valid Alien Certificate or Passport.
4.3) Thai Juristic Person
4.3.1 A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person, together
with company seal (if any)
4.3.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above
A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on commission fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, a tender offer agent.
4.4) Foreign Juristic Person
4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the
name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not more than one year prior to the submission date of the Acceptance
Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person
4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above
Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and all documents, which are issued, must not be
longer than 1 year before the last day of the tender offer period
In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double tax treaty with Thailand but
such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing
the “Confirmation of Securities Cost Form” as the Attachment 3 (4) for securities and Attachment 5 (4) for NVDR, whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the
Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale.
4.5) A certified true copy of a passbook or a bank statement, showing details of bank account of the following banks;
- BBL or KBANK or SCB
In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and
2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above

5) Kindly submit all documents by 12 May 2016 to:
Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, or Ms.Benjawan Phasuk
Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited
29th Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120
Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security
“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last tender offer date”
“The Company and the tender offer agent will not accept documents sent by post”

เอกสารแนบ 5 (2)
Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Samaggi Insurance Public Company Limited
To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)
Acceptance Form No.....……..............................................
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) …..............……............................……………………….........................................………...... Nationality ..............................……...
Contact Address............................ …………………….......................................................................................................... ........................................................ ................
Sub District..............................…………………..................District..……………………............................................Province.......................................................……….
Country…………..…………..…….Postal Code..............………….…….Contact Telephone……...……..................................Facsimile..............................………..........
Please specify type of seller of NVDR securities of Samaggi Insurance Public Company Limited
 Thai Individual
ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No................................………………………….......................................
 Foreign Individual
Alien Card / Passport ID No. ............................................................................................................................. ………………………
 Thai Juristic Person Company Registration No.........................................................................................……................................................................. …..
 Foreign Juristic Person Incorporate Document No...................................................................................................................................................................... .
I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................ shares (…………………………................) of Samaggi Insurance Public
Company at the net price of Baht 31.4157375 per share being tender offer price of Baht 31.50 per share less broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT
thereon (7% of the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be
Baht…………………… (………………............ …………………................)
I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well as to arrange the
payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.
TSD Participant No.

Transfer Slip No.

Transfer Scripless NVDR
Transfer Date

No. of NVDR

Total NVDR ordinary shares

 I/We confirm on non-revocation of the acceptance of the Tender Offer and request for payment as conditions specified in the Tender Offer

Payment Condition
 Automatic transfer payment to my/our account at: please select one  BBL  KBANK  SCB
Branch……………………………..Type of Account …………………………………….Account Number…………………………………………………………
(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of saving account book or current account statement with this form.)
 Collect Cheque
 In-Person
 Posted as the given address above
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of “Bualuang Securities Public Company
Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated in the details of 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 Samaggi Insurance Public Company Limited free
from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“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.
Signed .................................................................................. Tender Offeree
Signed .................................................................................. Attorney
(................................................................................)
(................................................................................)
Date....................................................................….

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form
Date..............................................................
Receipt No. ........…….........................................................

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Samaggi Insurance
Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer……………………………………………NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company)
…………………………………….………………...……............ by:
 Confirmation on non-revocation of the acceptance of the Tender Offer and request for payment as conditions specified in the Tender Offer
 Automatic transfer to following bank A/C’s:  BBL  KBANK  SCB
 Collect Cheque In-Person
 Collect Cheque by posting as the given address above
Signature……................................................................................Tender Offer Agent
For more information please contact; Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, or Ms.Benjawan Phasuk, Operation Department
Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok. Tel: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120

เอกสารแนบ 5 (3)

POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance for NVDR

Stamp Duty
30 Baht

Made at ………………….………………….
Date ….……………….………………….
We ……………………………….…………….…..……………… Age ….…………. Nationality ...……………………..
ID Card/Alien Card/Passport ID No. ……………………………………..Reside at (address that can be reached by mail)
……...…………….………………….……………………………………Postal Code…………………….……………….
.………………………………… Country………………………………hold(s) …………………..… shares of Samaggi
Insurance Public Company Limited hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) ………………..……….……………………
Age ………..……..…Nationality …………………….……………..……. ID Card/Alien Card/Passport ID No.
………………………………...Reside at (address that can be reached by mail)…………………………………………
.………………………………………………………………..… Postal Code ………………..……………………
Country ………………………………..to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities, and confirm
on non-revocation of the acceptance of the Tender Offer of Samaggi Insurance Public Company Limited through
Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be authorized to do and execute all such
other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
Sign ………………………………………… Grantor
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Attorney
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate of
Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a Juristic Person
and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).
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