FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์เพือ) เพิกถอน WG
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียด การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์

: บริ ษัท ไว้ ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) [WG]

ผู้ทําคําเสนอ คือ

: บริ ษัท บิ#กซี รี เทล โฮลดิง จํากัด

ตัวแทนในการรับซือคือ

: บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

จํานวนที)เสนอซือ

: 8,882,182 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 49.76 ของหุ้น
ที)จําหน่ายได้ แล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของกิจการ

ราคาที)เสนอซือ

: หุ้นละ 180 บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้ อยละ 0.25 และภาษี มลู ค่าเพิ)มร้ อยละ 7
ดังนัน ราคาสุทธิที)ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับต่อหุ้นคือ 179.5185 บาท

รับซือ

: วันที) 4 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

การชําระราคา

: วันที) 15 มกราคม 2561 ( 2 วันทําการหลังจากสินสุดระยะเวลารับซือ)

กรณีทา่ นลูกค้ าประสงค์ให้ ทิสโก้ ดําเนินการยื)นเอกสาร

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 7 มกราคม 2562
ผู้ทาํ คําเสนอซือ! มีวัตถุประสงค์ เพือเพิกถอนกิจการ

เอกสารประกอบการทํา TENDER
1. แบบฟอร์ มคําเสนอซือ
2. ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ + ค่าโอน 100.00 บาท + ค่าธรรมเนียม 150.00 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือชื)อรับรองถูกต้ อง) 2 ชุด กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพ ต้ องแนบทะเบียนบ้ าน(พร้ อมรับรอง)
4. สําเนาหน้ าสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน (พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง)
5. หนังสือมอบอํานาจ
- หากยื)นแบบตอบรับคําเสนอซือเพียงอย่างเดียว และโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ไม่ ต้องยืนหนังสือมอบอํานาจ

- หากมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื)นตอบรับคําเสนอซือแทนกรณีใบหุ้น หรื อให้ ผ้ อู ื)นรับเช็คแทน ยื)นหนังสือมอบอํานาจติดอากร 10 บาท
ตัวแทนในการรับซือ! หลักทรัพย์ และสถานทีติดต่ อ
บล. ภัทร จํากัด (มหาชน) เลขที) 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง กทม. 10310
ติดต่อ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ Tel.0-2305-9000 ต่อ 9396, 9392, 9390

แบบฟอร์ ม A-1
ขัน! ตอนการตอบรับคําเสนอซือ! หลักทรัพย์ ของบริ ษัท ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“WG”)
ผู้ถือหุ้นของ WG

กรณีสง่ มอบใบหุ้น (Script)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม A-2)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม A-2)

2. ลงลายมือชื"อสลักหลังใบหุ้น

2.1 ในกรณีที"ฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ที"เป็ นนายหน้ าซื !อขายหลักทรัพย์ แจ้ งความประสงค์กับบริ ษัท
หลักทรัพย์ที"ท่านมีหลักทรัพย์และมีบญ
ั ชีซื !อขายหลักทรัพย์อยู่เพือ" โอนหลักทรัพย์ที"จะขายเข้ าบัญชี ในข้ อ 2.3
2.2 ในกรณีที"ฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที" 600 กรุณากรอกแบบคําขอ
โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ มศรท-403) พร้ อม
ทั !งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที"ระบุไว้ ในหน้ าที" 2 ของแบบฟอร์ ม จํานวน 1 ชุด
เพื"อโอนหลักทรัพย์ที"จะขายเข้ าบัญชี ในข้ อ 2.3 และส่งมาพร้ อมกับแบบตอบรับคําเสนอซื !อพร้ อมเอกสารประกอบภายใน
วันที" 10 มกราคม 2562 หรื อล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาการรับซื !อ
2.3 กรณีหลักทรัพย์ที"เสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเข้ าบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) เพื"อคําเสนอซือ! ”
เลขที"บัญชี 006-000000015-7

กรณีสง่ มอบใบหุ้น ขอความร่ วมมือในการนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซื !อ
หลักทรัพย์พร้ อมเอกสารประกอบภายในวันที" 10 มกราคม 2562 หรื อล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาการรับซื !อ

กรณีหลักทรัพย์ที"เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ และ NVDR โอนเข้ าบัญชี
“PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”
เลขที"บัญชี 006-000000015-7
3. แนบเอกสารประกอบแล้ วแต่ กรณี ซึ"งรับรองสําเนาถูกต้ อง ดังนี ! (ในกรณีท"เี ป็ นใบหุ้น โปรดแนบสําเนาเอกสารแสดงตนเพิ"มอีก 1 ชุด)
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
5) กรณี ท" ีผ้ ูแสดงเจตนาขายเป็ นนิติบุ คคลต่ างประเทศที"มิได้ ป ระกอบกิจการในประเทศ
ไทยและมี ถ" ิ น ฐานอยู่ใ นประเทศที"ไ ม่ มี อ นุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นกั บ ประเทศไทย หรื อ มี
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที"ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื"อรับรองสําเนาถูกต้ อง หรือ
อนุ สัญญาภาษีซ้อน แต่ อนุ สัญญาภาษีซ้อนนั น! ไม่ ได้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ หัก ณ ที"จ่ายที"
– สําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที"แสดงเลขประจําตัว 13 หลัก และยังไม่
จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรั พย์ ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้ องกรอก
หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื"อรับรองสําเนาถูกต้ อง
รายละเอียดของต้ นทุนของหลักทรั พย์ ที"นํามาเสนอขายในแบบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรั พย์ ที"
– กรณี ส่ ง มอบเป็ นใบหุ้น - หากใช้ สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนตลอดชี พ สํา เนาบัต ร
นํามาเสนอขาย ทัง! นี ! หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ดังกล่าวมาพร้ อม
ข้ าราชการ หรื อ สําเนาบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ให้ แนบสําเนาทะเบีย นบ้ านหน้ าที"แสดงเลข
แบบยืนยันราคาหลักทรัพย์ที"นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรั บซื !อหลักทรั พย์จะทําการหักภาษี
บ้ านและชื"อที"ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ณ ที"จ่าย โดยคํานวณภาษี หัก ณ ที"จ่าย จากราคาเสนอซื !อคูณด้ วยจํานวนหลักทรั พย์ของ WG
2) บุคคลธรรมดาที"ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
หรื อ NVDR ที"ผ้ แู สดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั !งหมด
– สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือ เดินทางที"ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนา
6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้ าบัญชีธนาคาร ตามที"ระบุในส่วนที" 4 ข้ อ 4.1 ต้ องมีสาํ เนาสมุด
ถูกต้ อง
บัญ ชีเงินฝาก หน้ าที"มีชื"อ และเลขที"บัญ ชีอ อมทรั พย์ หรื อ บัญ ชีกระแสรายวัน ที"สามารถทํา
3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย
ธุรกรรมผ่านระบบการโอนอัตโนมัติได้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที"มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารั บ
7) ในกรณีที"คํานําหน้ าชื"อ ชื"อ หรื อนามสกุลของผู้ถือ หุ้นที"ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที"ปรากฏใน
ซื !อ พร้ อมทัง! รั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติ
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ กรณี ที"ชื" อ นิติบุคคลของผู้ถือ หุ้นที"ป รากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับ ที"
บุคคล (ถ้ ามี) และ
ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบคุ คลที"ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรื อหนังสือสําคัญการจัดตั !งนิติ
3.2 สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที"
บุคคล และหนังสือรั บรองของนิติบุคคล (ในกรณี ที"เป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนา
ได้ ลงนามในแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้ อ 3.1
ขายต้ องกรอก “แบบคําขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรั พย์ ” ของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ
(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ ”) (“แบบศรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั !งนิติบุคคล และหนังสือรั บรองที"ออกโดยเจ้ าหน้ าที"ของนิติ
พร้ อมทั !งแนบสําเนาเอกสารที"ออกโดยส่วนราชการ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรื อใบ
บุคคล หรื อหน่วยงานของประเทศที"นิติบคุ คลมีภูมิลําเนา ซึ"งรั บรองถึงชื"อนิติบุคคล ชื"อผู้
แจ้ งเปลีย" นชื"อ แล้ วแต่กรณี พร้ อมลงลายมือชื"อรับรองสําเนาถูกต้ องทุกหน้ า โดยชื"อที"เปลี"ยนนั !น
มีอํานาจลงลายมือชื"อผูกพันนิติบุคคล ที"ตั !งสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงื"อนไขใน
ต้ องถูกต้ องตรงกันกับบัตรประจําตัวประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ หนังสือ
การลงลายมือชื"อผูกพันนิติบคุ คล ที"ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารั บ
รับรองนิติบคุ คล หรื อหนังสือสําคัญการจัดตั !งนิติบคุ คลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี
ซื !อ พร้ อมลงลายมือชื"อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั !น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
เอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที"ได้ ลง
นามรับรองในแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้ อ 4.1
ทั !งนี ! เอกสารตามข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที" Notary Public และรั บรองโดย
เจ้ าหน้ าที"สถานฑูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที"เอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรั บรอง
ความถูกต้ อง โดยเอกสารทั !งหมดต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื !อ
เอกสารเพิ"มเติมกรณีมอบอํานาจให้ ผ้ ูอ" ืนกระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริ ง (พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท หรื อ 30 บาท แล้ วแต่กรณี) (แบบฟอร์ ม A-4)
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ตามที"ระบุข้างต้ นในข้ อ 1) หรื อ 2) หรื อ 3) หรื อ 4) (แล้ วแต่กรณี)
4.2

4. ยื"นเอกสารทั !งหมดที"
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
ชั !น 6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-165-5555 กด 2 แล้ วตามด้ วย กด 4 สอบถามข้ อมูลได้ ทกุ วันระหว่างเวลา 08.00 น.ถึง 18.00 น.
หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์ที"ท่านมีบญ
ั ชีซื !อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที"จะขายฝากอยู่และบริ ษัทหลักทรัพย์นั !นให้ บริ การรวบรวมเอกสารเพื"อยื"นให้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่ วมมือในการนําส่ งแบบตอบรับคําเสนอซือ! หลักทรัพย์ พร้ อมเอกสารประกอบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
1 วันทําการก่ อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซือ! ทัง! นีต! วั แทนในการรับซือ! หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสารในการทําคําเสนอซือ! ทางไปรษณีย์

แบบฟอร์ ม A-2
แบบตอบรั บคําเสนอซือ! หลักทรั พย์ ของบริษัท ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“WG”)
วันที•..............................................
แบบตอบรับคําเสนอซือ เลขที•...............................................
เรี ยน บริ ษัท บิ"กซี รี เทล โฮลดิง จํากัด ซึง• เป็ น “ผู้ทาํ คําเสนอซือ! ” และ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ซึง• เป็ น “ตัวแทนในการรั บซือ! หลักทรั พย์ ”
ข้ าพเจ้ า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท/ อื•นๆ (โปรดระบุ)) ……………..…………….....................................................สัญชาติ..................................
ที•อยู่ (ที•ตดิ ต่อได้ ทางไปรษณีย์)............................…ซอย...............................ถนน...............................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ที•ทํางาน/บ้ าน.........................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
ที•อยู่ตามทะเบียนบ้ าน £ เหมือนที•อยู่ที•ตดิ ต่อได้ ทางไปรษณีย์
£ ต่างจากที•อยู่ที•ตดิ ต่อได้ ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที•อยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน).....................................…ซอย...............................ถนน...............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์ที•ทํางาน/บ้ าน.........................................โทรศัพท์มือถื อ....................................................
โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ WG
£ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที•................................................................
£ บุคคลธรรมดาที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง เลขที•.........................................................................................................
£ นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท เลขที• .....................................................................................................................
£ นิตบิ คุ คลที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที•ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที• ...............................……………………………………..…..…….………….
£ นิตบิ คุ คลที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที•มิได้ ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที• ...............................………………………………….……….………………
ตกลงที•จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวน...........................................หุ้น (......................................................) ในราคาหุ้นละ 180 บาท (หนึง• ร้ อยแปดสิบบาท) โดยหัก
ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้ อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ และภาษี มลู ค่าเพิม• อัตราร้ อยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ คิดเป็ นราคาสุทธิที•ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับ
หลักทรัพย์ละ 179.5185 บาท (หนึง• ร้ อยเจ็ดสิบเก้ าจุดห้ าหนึง• แปดห้ าบาท) รวมเป็ นเงินทังสิน...........................................................................บาท (..............................................................................................)
ข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษาข้ อมูล เงื•อนไข และข้ อกําหนดอย่างครบถ้ วนและตกลงที•จะปฏิบตั ติ ามเงื•อนไขและข้ อกําหนดตามคําเสนอซือหลักทรัพย์ทกุ ประการ และจะไม่ทําการเพิกถอน
การเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ก็ตาม เว้ นแต่เป็ นการปฏิเสธตามเงื•อนไขและข้ อกําหนดที•ระบุในคํา เสนอซือหลักทรัพย์ ซึง• วันสุดท้ ายที•ข้าพเจ้ าสามารถยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายได้ คือวันทําการที• 20 ของระยะเวลารับซือ ซึง• ตรงกับวันที• 4 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับมอบอํานาจของข้ าพเจ้ าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดที•กล่าวข้ างล่าง
นี รวมทังการรับชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการอันใดที•เกี•ยวข้ องกับการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์แทนข้ าพเจ้ า
£ กรณีสง่ มอบเป็ น “ใบหุ้น”
£ กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จํานวนหุ้น
ชื•อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน
ใบหุ้นเลขที•
โอนจากบริ ษัทสมาชิกหมายเลข เลขที•เอกสารการโอน
วันที•โอน



รวมทังสิน (หุ้น)
พร้ อมกันนี ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานเพื•อเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ ดังนี ใบหุ้นของ WG ที•ได้ ลงนามสลักหลังโดยข้ าพเจ้ าแล้ ว และ/หรื อเอกสารการ
โอนหุ้นสามัญของ WG ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีตามรายละเอียดข้ างล่าง รวมทังเอกสารหรื อหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที•ระบุไว้ ในคําเสนอซือหลักทรัพย์
สําหรับหลักทรัพย์ที•เสนอขายจาก ชื•อบัญชี
เลขที•บญ
ั ชี
กระดานในประเทศ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) เพื•อคําเสนอซือ
006-000000015-7
กระดานต่างประเทศ
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER
006-000000015-7
วันชําระราคา :
1. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ท• จี ะรั บเงินก่ อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารั บซือ• และยอมรับในเงื!อนไขที!จะได้ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดังนี "
§ ในกรณี หลักทรั พย์แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ข้ าพเจ้ ายอมรับในเงื!อนไขที!จะได้ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ในวันทําการที! 2 ถัดจากวันที!ผ้ เู สนอขายได้ ยื!นแบบตอบรับคําเสนอซื "อ
หลักทรัพย์พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบที!มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยที!การโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ตวั แทนในการรับซื "อหลักทรัพย์เสร็ จสิ "นและมีผลสมบูรณ์
§ ในกรณีหลักทรัพย์ที!แบบใบหุ้น/การฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที! 600 ข้ าพเจ้ ายอมรับในเงื!อนไขที!จะได้ รับเงินค่าหลักทรัพย์ใน
วันทําการที! 3 ถัดจากวันที!ผ้ เู สนอขายได้ ยื!นแบบตอบรับคําเสนอซื "อหลักทรัพย์พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบที!มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยที!การโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ตวั แทนใน
การรับซื "อหลักทรัพย์เสร็ จสิ "นและมีผลสมบูรณ์
โดยการทีข! ้ าพเจ้ าแสดงเจตนาขอรับชําระเงินก่อนวันสิ "นสุดระยะเวลารับซื "อตามเงื!อนไขที!ได้ กําหนดไว้ ในแบบคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ (“แบบ 247-4”) ข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการยกเลิก
การแสดงเจตนาขายและรับทราบว่าข้ าพเจ้ าจะไม่สามารถใช้ สทิ ธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ท• จี ะรั บชําระเงินภายหลังจากวันสิน• สุดระยะเวลารั บซือ• และยอมรับในเงื!อนไขที!จะได้ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในวันทําการที! 2 ถัดจากวันสุดท้ ายของ
ระยะเวลารับซื "อซึง! ตรงกับวันที! 15 มกราคม 2562 โดยข้ าพเจ้ าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการได้ ตามเงื!อนไขและข้ อกําหนดที!ระบุในคําเสนอซื "อหลักทรัพย์
หมายเหตุ: การใช้สิทธิ เลื อกวันชําระราคาข้างต้น เมื •อได้ดําเนิ นการแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี •ยนแปลงได้และในกรณี ผูแ้ สดงเจตนาขายไม่เลื อกวันชํ าระราคาข้างต้น จะถื อว่าผูเ้ สนอขายเลื อก
รับชําระเงิ นภายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื !อ และมี สิทธิ ในการยกเลิ กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิ จการตามข้อ 2
การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :
£ รับเช็คด้ วยตนเองที!บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
£ ให้ สง่ เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยู่(ที!ตดิ ต่อได้ ทางไปรษณีย์) ข้ างต้ น
£ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร £ 1. BAY £ 2. SCB £ 3. BBL £ 4.KTB £ 5. KBANK £ 6. TMB £ 7. UOB £ 8. TBANK £ 9.KK
สาขา ...............................................
ประเภทบัญชี ....................................................... เลขที!บญ
ั ชี .............................................................................
(ชื!อผู้รับโอนและชื!อบัญชีต้องเป็ นชื!อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันดังกล่าวโดยรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย)
ในกรณีที!จํานวนเงินที!จะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตังแต่
" 100,000 บาทขึ "นไป โปรดระบุผ้ ไู ด้ รับผลประโยชน์ที!แท้ จริ ง* ตามประเภทของผู้เสนอขาย
ในกรณีที!ผ้ เู สนอขายป็ นบุคคลธรรมดา £ เพื!อผู้เสนอขาย £ เพื!อบุคคลอื!นโปรดระบุ..................................................................................................................................
ในกรณีผ้ เู สนอขายเป็ นนิตบิ คุ คล
£ เพื!อผู้เสนอขาย £ เพื!อบุคคลอื!นโปรดระบุ.................................................................................................................................
*ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที!แท้ จริ งหมายถึงบุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที!แท้ จริ ง หรื อมีอํานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ ากับสถาบันการเงิน หรื อบุคคลที!ลกู ค้ าทําธุรกรรมแทน หรื อบุคคลผู้ใช้ อํานาจควบคุมนิติบคุ คล

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ#ถกู ต้ องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที!ขายโดยปราศจากการจํานําหรื อภาระติดพันใดๆ หรื อสิทธิของ
บุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และข้ าพเจ้ าได้ ขายหลักทรัพย์ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ#ในใบหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆทังสิ
" "น
ลงชื!อ..........................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
ลงชื!อ.........................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย
(……………………………………………….…… )
(……………………............................................. )
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรั บใบหุ้น / ใบโอนหลักทรั พย์ ผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ และแบบตอบรั บคําเสนอซือ• หลักทรั พย์
วันที!...........................................
เลขที!ใบรับ ………………………………………………………….
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ได้ รับแบบตอบรับคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ บริษัท ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) พร้ อมกับหลักฐาน
£ ใบหุ้นสามัญ จํานวนรวมทังสิ
" "น.......................................................หุ้น £ การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากฯ จํานวนรวมทังสิ
" "น...............................................หุ้น
จาก นาย / นาง / นางสาว / บริ ษัท/ อื!นๆ (โปรดระบุ).......................................................................... ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้ งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี
£ รับเช็คด้ วยตนเองที!สํานักงานตัวแทนในการรับซื "อหลักทรัพย์ £ ให้ สง่ เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยู่ข้างต้ น
£ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร £ 1. BAY £ 2. SCB £ 3. BBL £ 4.KTB £ 5. KBANK £ 6. TMB £ 7. UOB £ 8. TBANK £ 9.KK
สาขา ...............................................
ประเภทบัญชี ....................................................... เลขที!บญ
ั ชี ...........................................................................................
ลงชื!อ.......................................................................................ผู้รับ
(.............................................................................)

แบบฟอร์ ม A-4
หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“WG”)

เขียนที• .............................................................

ติดอากร
แสตมป์

วันที• ..................................................................

โดยหนังสือฉบับนี ! ข้ าพเจ้ า ........................................................................................................อายุ.............................................ปี
สัญชาติ .............................. ที•อยู่ (ที•ติดต่อได้ ทางไปรษณีย์) .............................................................. ถนน......................................................
ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................
ขอมอบอํานาจให้ ................................................................................................................. อายุ .............................................. ปี
สัญชาติ ............................... ที•อยู่ (ที•ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ ) ............................................................ ถนน......................................................
ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................
ที•อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน
£ เหมือนที•อยูท่ ี•ติดต่อได้ ทางไปรษณีย์
£ ต่างจากที•อยูท่ ี•ติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที•อยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน) ...................................................... ถนน..............................................ตําบล/แขวง………........................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์ ........................................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้ าพเจ้ าในการ
£ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของ WG ของข้ าพเจ้ า
£ รับเช็คชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว
โดยดําเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทําใดๆ ที•เกี•ยวข้ องกับการนี !แทนข้ าพเจ้ าจนเสร็จสิ !น
กิจการใดที•ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ! ให้ มีผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมือนหนึ•งข้ าพเจ้ าได้ กระทําด้ วยตนเอง เพื•อเป็ น
หลักฐานในการนี ! ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื•อและประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ
ลงชื•อ ............................................................................. ผู้มอบอํานาจ
(.............................................................................)
ลงชื•อ .......................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(.............................................................................)
ลงชื•อ ............................................................................. พยาน
(.............................................................................)
ลงชื•อ ............................................................................. พยาน
(.............................................................................)
หมายเหตุ:

1) ปิ ดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที•ต้องการมอบอํานาจให้ ยื•นแบบตอบรับคําเสนอขอซื !ออย่างเดียวหรื อกรณีที•ต้องการมอบอํานาจให้ รับเช็คชําระราคาค่าขาย
หุ้นสามัญอย่างเดียว
หรื อ ปิ ดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีที•ต้องการมอบอํานาจให้ ยื•นแบบตอบรับคําเสนอขอซื !อและรับเช็คชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญ
2) ผู้มอบอํานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ! ซึง• ลงลายมือชื•อรับรองสําเนาถูกต้ องมาพร้ อมหนังสือมอบอํานาจนี !
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรื อ
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย) หรื อ
ค. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย)
3) ผู้รับมอบอํานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ! ซึง• ลงลายมือชื•อรับรองสําเนาถูกต้ องมาพร้ อมหนังสือมอบอํานาจนี !
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรื อ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย) หรื อ
ค. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย)
4) ในกรณีที•ผ้ มู อบอํานาจหรื อผู้รับมอบอํานาจเป็ นนิติบคุ คลที•ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย หนังสือรับรองนิติบคุ คลล่าสุด หรื อหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรื อสําเนา
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจต้ องรับรองโดยเจ้ าหน้ าที• Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง• เอกสารได้
จัดทําโดยต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื !อ
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Form C-1
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs
NVDR Holder of White Group Public Company Limited (“WG”)
1. Complete the Tender Offer Acceptance Forms for NVDR (Form C-2)
2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR units to the following account
“Phatra Securities Public Company Limited for Tender” Account Number 006-000000015-7
เลขบัญชี 006 000000015
2. NVDR as specified in (Form C-1)
3. Enclose the evidence of transferring
4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:
1) Thai Individual
± A certified copy of a valid ID Card that has not expired or
± A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID
numbers that has not expired
2) Foreign Individual
± A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired
3) Thai Juristic Person
3.1) A copy of a juristic entity’s affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the
Offer Period, certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and
3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true
copy of document in 3.1) above
4) Foreign Juristic Person
4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the juristic entity’s affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government
authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of
authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 6 months
prior to the last day of the Offer Period) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the
company seal
4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above
Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the
country where the documents were prepared no longer than 6 months prior to last day of the Offer Period
5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a
double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does
not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by
completing and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost
basis together with evidence that demonstates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax
based on the entire gross amount of the shares sold.
In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with THB 10 or THB 30 stamp duty (as the case may be) (Form C-4)
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above

5. Kindly submit all documents to:
Operations, Phatra Securities Public Company Limited
6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2165-5555 press 2, then press 4 respectively Information inquiry available daily during 8.00 a.m. – 6.00 p.m.
Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting
them to Phatra Securities Public Company Limited
“All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 1 business day before the last day of the Offer Period”
“The tender offer agent will not accept documents sent by post”

Form C-2
Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of White Group Public Company Limited)
Date...............................................
Acceptance Form No. .......................................................
To Big C Retail Holding Company Limited as the “Tender Offeror” and Phatra Securities Public Company Limited as the “Tender Offer Agent”
I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify))…………………………...................................................Nationality...........................…............
Contact Address (that can be reached via mail)..........................................................Soi..........................................…Road................................................…............
Tambon/Sub-district .............................................................Amphur/District …………..............................................Province ............................................................
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone……………………………………………………………………...............
Tax Payer ID No………………………………………………………………………………………….Occcupation……………………………………………………...............
£ House Registration Address same as above
£ House Registration Address different from above (Please specify)
House Registration Address...................................................................Soi...................................................…Road..............................................................…..........
Tambon/Sub-district .............................................................Amphur/District …………..............................................Province ...........................................................
Postal Code…………………….......Country……………………………………Contact Telephone……………………………………………………………………..............
Please specify type of the Offeree of White Group Public Company Limited (“WG”):
£ Thai Individual
ID /Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No……..………………….....................
£ Foreign Individual Alien
Certificate/ Passport No………………………………………………………………………..…………..........
£ Thai Juristic Person
Registration No……………………………………………………………………………………………............
£ Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand
Certificate of Incorporation No…………………………………………...…………..........
£ Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………..……………...........
I/We accept to sell …………………..…… (……………..….........……………………..) of NVDRs representing ordinary shares of White Group Public Company
Limited at the Offer Price of THB 180 (One Hundred and Eighty) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and Value
Added Tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 179.5185 (One Hundred Seventy-Nine point Five One Eight Five) per share. The Total
Net Amount is THB………………………..…………………………………………………..….. (……………………………………………………………………..…) I/We
thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document
and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation specified in the Tender Offer document. The last day for
the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 4 January 2019 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m.
I/We hereby appoint Phatra Securities PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary
relevant to tender offer.
Transfer Scripless NVDR
Transfer from TSD Participant No.
Transfer Slip No. TSD
Transfer Date
No. of NVDRs
Total
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (the “TSD”) to account "PHATRA SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER" Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registerred company (for
juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure. 
Payment Date :
¨ 1. I hereby declare my intention to receive payment prior to the last day of the Offer Period. I fully acknowledge and accept that I will receive the
payment on the 3rd business day after the day on which the Offeree submits the correct and complete Tender Offer Acceptance Form with related
documents given that the Offeree’s tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account
¨ 2. I hereby declare my intention to receive payment after the last day of the Offer Period. I fully acknowledge and accept that I will receive the payment
on the 2nd business day after the last day of the Offer Period which falls on 15 January 2019. In this case, the Offeree who has indicated an intention to
sell his/her NVDRs may cancel his/her intention to sell the NVDRs subject to conditions specified in the Tender Offer document
Payment Procedure :
£ Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL
£ Send the cheque via registered post to the address above
£ Transfer to Bank £ 1. BAY £ 2. SCB £ 3. BBL £ 4.KTB £ 5. KBANK £ 6. TMB £ 7. UOB £ 8. TBANK £ 9.KK
Branch .......................................................... Type of Account ........................................................ Account No. ..............................................................................
(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide
either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).
I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.
I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale which are free from any mortgage,
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any and
all Encumbrances.
Signed.......................................................................... Attorney-in-fact
Signed.........................................................................Offeree
(………………………………………….…….… )
(………...………................................................)
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form
Date...........................................
Acceptance Form No. ………………………………..
Phatra Securities PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of White Group Public Company Limited
and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling…………………………………………...units of NVDR
from Mr. / Mrs / Miss / Company / Other (Please specify)...........................................................................................................................................……….
Receive the Payment:
£ Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL
£ Send the cheque via registered post to the address above
£ Transfer to Bank £ 1. BAY £ 2. SCB £ 3. BBL £ 4.KTB £ 5. KBANK £ 6. TMB £ 7. UOB £ 8. TBANK £ 9.KK
Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ...............................................................
Signed ..............................................Recipient
(..........................................................)

Form C-4
Stamp Duty
Affixed

POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance – NVDR
Made at
Date
I / We
Nationality
Resides at (address that can be reached by mail)
Postal Code
Hold(s)
hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.)
Nationality
Resides at (address that can be reached by mail)

Age
ID Card No. / Passport No

Country
units of NVDR of White Group Public Company Limited (“WG”)
Age
ID Card No. / Passport No.

House Registration Address £ House Registration Address same as above £ House Registration Address different from above
(Please specify)
House Registration Address
Postal Code
Country
to act as my/our attorney to
£ Sell, transfer, endorse and deliver such securities of WG through the Tender Offer Agent
£ Receive cheque at Phatra Securities Public Company Limited in person as payment due to acceptance of tender offer (for the
case where I/We choose to collect the cheque in person)
, 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-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
Grantor
(

)

(

)

(

Witness
)

(

Witness
)

Attorney-in-fact

Notes:
1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form
of the Ordinary Shares only or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only,
or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares
and receiving a cheque for the payment of ordinary shares
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation,
passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the
documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period

