
                                                         FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

เรียน ทา่นลกูค้า

เรื�อง

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ :

ผู้ ทําคําเสนอ คือ : บริษัท บิ#กซี รีเทล โฮลดิ �ง จํากดั

ตวัแทนในการรับซื �อคือ :

จํานวนที)เสนอซื �อ :

ที)จําหนา่ยได้แล้วและมีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของกิจการ

ราคาที)เสนอซื �อ :

รับซื �อ :

การชําระราคา :

กรณีทา่นลกูค้าประสงค์ให้ทิสโก้ดําเนินการยื)นเอกสาร :

ผู้ทาํคาํเสนอซื !อมีวัตถุประสงค์เพื�อเพิกถอนกิจการ

ตัวแทนในการรับซื !อหลักทรัพย์ และสถานที�ติดต่อ

การทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์เพื)อเพิกถอน  WG

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) [WG]

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

8,882,182 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.76 ของหุ้น

หุ้นละ 180 บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระคา่ธรรมเนียมในอตัรา

ร้อยละ 0.25 และภาษีมลูคา่เพิ)มร้อยละ 7 

ดงันั �น ราคาสทุธิที)ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับตอ่หุ้นคือ 179.5185 บาท

วนัที)  4  ธนัวาคม  2561  -  11  มกราคม  2562  เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

วนัที)  15  มกราคม  2561 ( 2 วนัทําการหลงัจากสิ �นสดุระยะเวลารับซื �อ)

ส่งกลับถงึบล. ทิสโก้ ภายใน  วันที�  7  มกราคม  2562

เอกสารประกอบการทาํ TENDER 

1.  แบบฟอร์มคําเสนอซื �อ

2.  ใบโอนหุ้นผา่นศนูย์ + คา่โอน 100.00 บาท + คา่ธรรมเนียม 150.00 บาท

3.  สาํเนาบตัรประชาชน (ลงลายมือชื)อรับรองถกูต้อง)  2 ชดุ กรณีบตัรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบทะเบียนบ้าน(พร้อมรับรอง)

4.  สาํเนาหน้าสมดุเงินฝากบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

5.  หนงัสอืมอบอํานาจ 

- หากยื)นแบบตอบรับคําเสนอซื �อเพียงอยา่งเดียว และโอนหุ้นผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) ไม่ต้องยื�นหนังสือมอบอาํนาจ 

- หากมอบอํานาจให้ผู้ อื)นตอบรับคําเสนอซื �อแทนกรณีใบหุ้น หรือให้ผู้ อื)นรับเช็คแทน ยื)นหนงัสือมอบอํานาจติดอากร 10 บาท

บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) เลขที) 252/6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชั �น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กทม. 10310

ตดิตอ่ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ Tel.0-2305-9000 ตอ่ 9396, 9392, 9390 



แบบฟอร์ม A-1 

 

 

ขั !นตอนการตอบรับคาํเสนอซื !อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“WG”) 

ผู้ ถือหุ้นของ WG 

 

 

กรณีสง่มอบใบหุ้น (Script)  กรณีโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลกัทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2)  1.  กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลกัทรัพย์ (แบบฟอร์ม A-2) 

 

2. ลงลายมือชื"อสลกัหลงัใบหุ้น  2.1 ในกรณีที"ฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ที"เป็นนายหน้าซื !อขายหลกัทรัพย์  แจ้งความประสงค์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ที"ท่านมีหลกัทรัพย์และมีบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์อยู่เพื"อโอนหลกัทรัพย์ที"จะขายเข้าบญัชี ในข้อ 2.3 

2.2 ในกรณีที"ฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที" 600 กรุณากรอกแบบคําขอ
โอน/รับโอนหลกัทรัพย์ ระหว่างบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ กบัสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ (แบบฟอร์มศรท-403) พร้อม
ทั !งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ ตามประเภทของบคุคลที"ระบไุว้ในหน้าที" 2 ของแบบฟอร์ม จํานวน 1 ชดุ 
เพื"อโอนหลกัทรัพย์ที"จะขายเข้าบญัชี ในข้อ 2.3 และสง่มาพร้อมกบัแบบตอบรับคําเสนอซื !อพร้อมเอกสารประกอบภายใน
วนัที" 10 มกราคม 2562 หรือลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาการรับซื !อ 

2.3 กรณีหลกัทรัพย์ที"เสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเข้าบญัชี  
 “บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จาํกัด (มหาชน) เพื"อคําเสนอซื !อ”  

เลขที"บัญชี 006-000000015-7 

กรณีหลกัทรัพย์ที"เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ และ NVDR โอนเข้าบญัชี  
 “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”  

เลขที"บัญชี 006-000000015-7 

  

กรณีสง่มอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการนําสง่แบบตอบรับคําเสนอซื !อ
หลกัทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบภายในวนัที" 10 มกราคม 2562 หรือลว่งหน้า

อย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาการรับซื !อ 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ"งรับรองสําเนาถูกต้อง ดงันี ! (ในกรณีที"เป็นใบหุ้น โปรดแนบสําเนาเอกสารแสดงตนเพิ"มอีก 1 ชุด)  
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

– สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนที"ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือชื"อรับรองสาํเนาถกูต้อง หรือ 

– สาํเนาบตัรข้าราชการ/สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที"แสดงเลขประจําตวั 13 หลกั และยังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื"อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

– กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้ น - หากใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ สําเนาบัตร
ข้าราชการ หรือ สําเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าที"แสดงเลข
บ้านและชื"อที"ตรงกบับตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง  

2) บคุคลธรรมดาที"ไม่ใช่สญัชาติไทย 

– สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที"ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย 

3.1 สาํเนาหนงัสอืรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที"มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสดุท้ายของระยะเวลารับ
ซื !อ พร้อมทั !งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) และ 

3.2 สาํเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ที"
ได้ลงนามในแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ 

4.1 สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั !งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที"ออกโดยเจ้าหน้าที"ของนิติ
บคุคล หรือหน่วยงานของประเทศที"นิติบคุคลมีภูมิลําเนา ซึ"งรับรองถึงชื"อนิติบุคคล ชื"อผู้
มีอํานาจลงลายมือชื"อผูกพันนิติบุคคล ที"ตั !งสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรือเงื"อนไขใน
การลงลายมือชื"อผกูพนันิติบคุคล ที"ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับ
ซื !อ พร้อมลงลายมือชื"อรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั !น และ
ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2 เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที"ได้ลง
นามรับรองในแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 

ทั !งนี ! เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที" Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที"สถานฑูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที"เอกสารดังกล่าวได้จัดทําหรือรับรอง
ความถกูต้อง โดยเอกสารทั !งหมดต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซื !อ 

5) กรณีที"ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที"มิได้ประกอบกิจการในประเทศ
ไทยและมีถิ"นฐานอยู่ ในประเทศที" ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมี
อนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั!นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที"จ่ายที"
จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก
รายละเอียดของต้นทุนของหลกัทรัพย์ที"นํามาเสนอขายในแบบยืนยันราคาต้นทุนหลกัทรัพย์ที"
นํามาเสนอขาย ทั !งนี ! หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อม
แบบยืนยนัราคาหลกัทรัพย์ที"นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื !อหลกัทรัพย์จะทําการหักภาษี 
ณ ที"จ่าย โดยคํานวณภาษีหัก ณ ที"จ่าย จากราคาเสนอซื !อคูณด้วยจํานวนหลกัทรัพย์ของ WG 

หรือ NVDR ที"ผู้แสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั !งหมด 

6) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบญัชีธนาคาร ตามที"ระบใุนสว่นที" 4 ข้อ 4.1 ต้องมีสาํเนาสมดุ
บัญชีเงินฝาก หน้าที"มีชื"อและเลขที"บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที"สามารถทํา
ธุรกรรมผ่านระบบการโอนอตัโนมติัได้ 

7)  ในกรณีที"คํานําหน้าชื"อ ชื"อ หรือนามสกุลของผู้ ถือหุ้นที"ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที"ปรากฏใน
บัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีที"ชื"อนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นที"ปรากฏในใบหุ้ นไม่ตรงกับที"
ปรากฏในหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที"ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือสําคัญการจัดตั !งนิติ
บุคคล และหนังสือรับรองของนิติบุคคล (ในกรณีที"เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้ แสดงเจตนา
ขายต้องกรอก “แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (“แบบศรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 
พร้อมทั !งแนบสําเนาเอกสารที"ออกโดยส่วนราชการ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบ
แจ้งเปลี"ยนชื"อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื"อรับรองสาํเนาถกูต้องทกุหน้า โดยชื"อที"เปลี"ยนนั !น
ต้องถกูต้องตรงกันกับบตัรประจําตัวประชาชน บตัรราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือ
รับรองนิติบคุคล หรือหนงัสอืสาํคญัการจดัตั !งนิติบคุคลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี 

เอกสารเพิ"มเตมิกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื"นกระทําการแทน 

1. หนงัสอืมอบอํานาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) (แบบฟอร์ม A-4) 
2. สาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามที"ระบขุ้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี) 

 

4.  ยื"นเอกสารทั !งหมดที" 
ฝ่ายปฏิบติัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

ชั !น 6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วย กด 4 สอบถามข้อมลูได้ทกุวนัระหว่างเวลา 08.00 น.ถงึ 18.00 น. 

หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ที"ท่านมีบญัชซีื !อขายหลกัทรัพย์และมีหลกัทรัพย์ที"จะขายฝากอยู่และบริษัทหลกัทรัพย์นั !นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื"อยื"นให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  
กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซื !อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย  

1 วันทาํการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื !อ ทั !งนี !ตวัแทนในการรับซื !อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทําคําเสนอซื !อทางไปรษณีย์



แบบฟอร์ม A-2 

 

แบบตอบรับคาํเสนอซื !อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“WG”) 

วนัที�.............................................. แบบตอบรับคําเสนอซื  อ เลขที�............................................... 
เรียน บริษัท บิ"กซี รีเทล โฮลดิ  ง จํากดั ซึ�งเป็น “ผู้ทาํคาํเสนอซื !อ” และ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็น “ตัวแทนในการรับซื !อหลักทรัพย์” 

ข้าพเจ้า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื�นๆ (โปรดระบ)ุ) ……………..…………….....................................................สญัชาต.ิ................................. 
ที�อยู่ (ที�ตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์)............................…ซอย...............................ถนน...............................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์ที�ทํางาน/บ้าน.........................................โทรศพัท์มือถือ.................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน  £ เหมือนที�อยู่ที�ตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์  £ ตา่งจากที�อยู่ที�ตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบ)ุ 
ที�อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน).....................................…ซอย...............................ถนน...............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศพัท์ที�ทํางาน/บ้าน.........................................โทรศพัท์มือถือ.................................................... 
โปรดระบปุระเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ  WG 

£ บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย                                                   บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ เลขที�................................................................ 
£ บคุคลธรรมดาที�ไม่ใช่สญัชาตไิทย                                 ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดนิทาง เลขที�......................................................................................................... 
£ นิตบิคุคลสญัชาตไิทย                                                   เลขทะเบียนบริษัท เลขที� ..................................................................................................................... 
£ นิตบิคุคลที�ไม่ใช่สญัชาตไิทยที�ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย       เลขทะเบียนบริษัท เลขที� ...............................……………………………………..…..…….…………. 

£ นิตบิคุคลที�ไม่ใช่สญัชาตไิทยที�มิได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที� ...............................………………………………….……….……………… 
ตกลงที�จะเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํานวน...........................................หุ้น (......................................................) ในราคาหุ้นละ 180  บาท (หนึ�งร้อยแปดสบิบาท) โดยหกั

คา่ธรรมเนียมในการขายหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื  อ และภาษีมลูคา่เพิ�มอตัราร้อยละ 7.0 ของคา่ธรรมเนียมในการขายหลกัทรัพย์ คดิเป็นราคาสทุธิที�ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ
หลกัทรัพย์ละ 179.5185 บาท (หนึ�งร้อยเจ็ดสบิเก้าจดุห้าหนึ�งแปดห้าบาท) รวมเป็นเงินทั  งสิ  น...........................................................................บาท (..............................................................................................) 

ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลู เงื�อนไข และข้อกําหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที�จะปฏิบตัติามเงื�อนไขและข้อกําหนดตามคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์ทกุประการ และจะไม่ทําการเพกิถอน
การเสนอขายดงักลา่วไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแตเ่ป็นการปฏิเสธตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบใุนคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์ ซึ�งวนัสดุท้ายที�ข้าพเจ้าสามารถยกเลกิการ
แสดงเจตนาขายได้คือวนัทําการที� 20 ของระยะเวลารับซื  อ ซึ�งตรงกบัวนัที�  4 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และสง่มอบหุ้นสามญัของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที�กลา่วข้างลา่ง
นี   รวมทั  งการรับชําระราคาคา่ขายหุ้นสามญัดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการอนัใดที�เกี�ยวข้องกบัการตอบรับคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์แทนข้าพเจ้า 

£   กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น” £  กรณีโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้น ชื�อผู้ ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขที� โอนจากบริษัทสมาชิกหมายเลข เลขที�เอกสารการโอน วนัที�โอน 

      

      

รวมทั  งสิ  น (หุ้น)  

พร้อมกนันี   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานเพื�อเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการตอบรับคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์ ดงันี   ใบหุ้นของ WG ที�ได้ลงนามสลกัหลงัโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือเอกสารการ
โอนหุ้นสามญัของ WG ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีตามรายละเอียดข้างลา่ง รวมทั  งเอกสารหรือหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที�ระบไุว้ในคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์ 

สําหรับหลกัทรัพย์ที�เสนอขายจาก ชื�อบญัชี เลขที�บญัชี 

กระดานในประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) เพื�อคําเสนอซื  อ 006-000000015-7 

กระดานตา่งประเทศ PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER 006-000000015-7 

วนัชําระราคา : 

   1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที�จะรับเงินก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื �อ และยอมรับในเงื!อนไขที!จะได้รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ ดงันี " 
§ ในกรณีหลกัทรัพย์แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ข้าพเจ้ายอมรับในเงื!อนไขที!จะได้รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ในวนัทําการที! 2 ถัดจากวนัที!ผู้ เสนอขายได้ยื!นแบบตอบรับคําเสนอซื "อ

หลกัทรัพย์พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบที!มีความถกูต้อง ครบถ้วน โดยที!การโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ตวัแทนในการรับซื "อหลกัทรัพย์เสร็จสิ "นและมีผลสมบรูณ์  
§ ในกรณีหลกัทรัพย์ที!แบบใบหุ้น/การฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที! 600  ข้าพเจ้ายอมรับในเงื!อนไขที!จะได้รับเงินค่าหลกัทรัพย์ใน

วนัทําการที! 3 ถดัจากวนัที!ผู้ เสนอขายได้ยื!นแบบตอบรับคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบที!มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที!การโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ตวัแทนใน
การรับซื "อหลกัทรัพย์เสร็จสิ "นและมีผลสมบรูณ์ 

โดยการที!ข้าพเจ้าแสดงเจตนาขอรับชําระเงินก่อนวนัสิ "นสดุระยะเวลารับซื "อตามเงื!อนไขที!ได้กําหนดไว้ในแบบคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ (“แบบ 247-4”) ข้าพเจ้าสละสิทธิในการยกเลิก
การแสดงเจตนาขายและรับทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถใช้สทิธิยกเลกิการแสดงเจตนาขายได้ 

   2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที�จะรับชําระเงนิภายหลังจากวันสิ �นสุดระยะเวลารับซื �อ และยอมรับในเงื!อนไขที!จะได้รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ในวนัทําการที! 2 ถัดจากวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลารับซื "อซึ!งตรงกบัวนัที! 15 มกราคม 2562 โดยข้าพเจ้าสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของกิจการได้ ตามเงื!อนไขและข้อกําหนดที!ระบใุนคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ 

หมายเหต:ุ การใชสิ้ทธิเลือกวนัชําระราคาข้างตน้ เมื�อไดดํ้าเนินการแลว้ไม่สามารถแก้ไขเปลี�ยนแปลงได้และในกรณีผูแ้สดงเจตนาขายไม่เลือกวนัชําระราคาข้างต้น จะถือว่าผูเ้สนอขายเลือก
รับชําระเงินภายหลงัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารับซื!อ และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของกิจการตามข้อ 2 

การรับเงินคา่ขายหลกัทรัพย์ : 
£ รับเช็คด้วยตนเองที!บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) £  ให้สง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยู่(ที!ตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น  
£ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร £ 1. BAY  £ 2. SCB  £ 3. BBL  £ 4.KTB  £ 5. KBANK  £ 6. TMB  £ 7. UOB  £ 8. TBANK  £ 9.KK 
     สาขา ...............................................  ประเภทบญัชี .......................................................  เลขที!บญัชี ............................................................................. 
(ชื!อผู้ รับโอนและชื!อบญัชีต้องเป็นชื!อเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัดงักลา่วโดยรับรองสําเนาถกูต้องด้วย)  
ในกรณีที!จํานวนเงินที!จะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ ตั "งแต ่100,000 บาทขึ "นไป โปรดระบผุู้ ได้รับผลประโยชน์ที!แท้จริง* ตามประเภทของผู้เสนอขาย 
ในกรณีที!ผู้ เสนอขายป็นบคุคลธรรมดา    £ เพื!อผู้ เสนอขาย £ เพื!อบคุคลอื!นโปรดระบ.ุ.................................................................................................................................
ในกรณีผู้เสนอขายเป็นนิตบิคุคล             £ เพื!อผู้ เสนอขาย £ เพื!อบคุคลอื!นโปรดระบ.ุ................................................................................................................................ 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที!แท้จริงหมายถึงบคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที!แท้จริง หรือมีอํานาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลกูค้ากบัสถาบนัการเงิน หรือบคุคลที!ลกูค้าทําธุรกรรมแทน หรือบคุคลผู้ใช้อํานาจควบคมุนิติบคุคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีกรรมสทิธิ#ถกูต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ที!ขายโดยปราศจากการจํานําหรือภาระตดิพนัใดๆ หรือสทิธิของ
บคุคลภายนอก (“ภาระตดิพัน”) และข้าพเจ้าได้ขายหลกัทรัพย์ในฐานะผู้ มีกรรมสทิธิ#ในใบหุ้นดงักลา่ว โดยปราศจากภาระตดิพนัใดๆทั "งสิ "น 

ลงชื!อ..........................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ   ลงชื!อ.........................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย 
   (……………………………………………….…… )                                       (……………………............................................. ) 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคาํเสนอซื �อหลักทรัพย์ 

วนัที!........................................... เลขที!ใบรับ …………………………………………………………. 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์  บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  พร้อมกบัหลกัฐาน  
£  ใบหุ้นสามญั จํานวนรวมทั "งสิ "น.......................................................หุ้น    £  การโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากฯ จํานวนรวมทั "งสิ "น...............................................หุ้น 

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อื!นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี 
£  รับเช็คด้วยตนเองที!สํานกังานตวัแทนในการรับซื "อหลกัทรัพย์ £  ให้สง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยู่ข้างต้น 

£  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร £ 1. BAY  £ 2. SCB  £ 3. BBL  £ 4.KTB  £ 5. KBANK  £ 6. TMB  £ 7. UOB  £ 8. TBANK  £ 9.KK 
     สาขา ...............................................  ประเภทบญัชี .......................................................  เลขที!บญัชี ........................................................................................... 
           ลงชื!อ.......................................................................................ผู้ รับ 

                (.............................................................................)  



 แบบฟอร์ม A-4 

 

หนังสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“WG”) 
 

 

เขียนที� ............................................................. วนัที� .................................................................. 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ! ข้าพเจ้า ........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี  
สญัชาติ .............................. ที�อยู ่(ที�ติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์) .............................................................. ถนน......................................................
ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ......................... หมายเลขโทรศพัท์ .................................................. 

ขอมอบอํานาจให้ ................................................................................................................. อาย ุ.............................................. ปี  
สญัชาติ ............................... ที�อยู ่(ที�ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)  ............................................................ ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ......................... หมายเลขโทรศพัท์ .................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน  £ เหมือนที�อยูที่�ติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์  £ ตา่งจากที�อยูที่�ติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบ)ุ 
ที�อยู ่(ตามทะเบียนบ้าน) ...................................................... ถนน..............................................ตาํบล/แขวง………........................................
อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศพัท์ ........................................ 
เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในการ 

£ ขาย โอน และสง่มอบหุ้นสามญัของ WG ของข้าพเจ้า  
£ รับเช็คชําระราคาคา่ขายหุ้นสามญัดงักลา่ว  
โดยดําเนินการผา่น บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระทําใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการนี !แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ !น 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําภายในขอบเขตแหง่หนงัสือฉบบันี ! ให้มีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนหนึ�งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเอง เพื�อเป็น
หลกัฐานในการนี ! ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื�อและประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 

 

  ลงชื�อ ............................................................................. ผู้มอบอํานาจ 

  (.............................................................................) 
 

  ลงชื�อ .......................................................................... ผู้ รับมอบอํานาจ 

  (.............................................................................) 
 

  ลงชื�อ ............................................................................. พยาน 

  (.............................................................................) 
 

  ลงชื�อ ............................................................................. พยาน 

  (.............................................................................) 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท กรณีที�ต้องการมอบอํานาจให้ยื�นแบบตอบรับคําเสนอขอซื !ออยา่งเดียวหรือกรณีที�ต้องการมอบอํานาจให้รับเช็คชําระราคาค่าขาย

หุ้นสามญัอยา่งเดียว 

หรือ ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 30 บาท กรณีที�ต้องการมอบอํานาจให้ยื�นแบบตอบรับคําเสนอขอซื !อและรับเช็คชําระราคาค่าขายหุ้นสามญั 

2) ผู้มอบอํานาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ! ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องมาพร้อมหนงัสือมอบอํานาจนี ! 
ก. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 

ข. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรือ 

ค. สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาที�ไมใ่ช่สญัชาติไทย) 
3) ผู้ รับมอบอํานาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ! ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องมาพร้อมหนงัสือมอบอํานาจนี ! 

ก. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 

ข. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรือ 

ค. สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาที�ไมใ่ช่สญัชาติไทย)  
4) ในกรณีที�ผู้มอบอํานาจหรือผู้ รับมอบอํานาจเป็นนิติบคุคลที�ไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสือรับรองนิติบคุคลลา่สดุ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรือสําเนา

หนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบอํานาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที� Notary Public และรับรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ�งเอกสารได้
จดัทําโดยต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซื !อ

 

ตดิอากร
แสตมป์  
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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 

เลขบญัชี 006 000000015

2.3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in (Form C-1) 

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 3

rd
 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 2
nd

 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 

 

 

POWER OF ATTORNEY 

 For Tender Offer Acceptance – NVDR 

 

 

Made at  

Date  

 

I / We Age  

Nationality ID Card No. / Passport No  

Resides at (address that can be reached by mail)  

  

Postal Code Country  

Hold(s) units of NVDR of White Group Public Company Limited (“WG”) 

hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) Age  

Nationality ID Card No. / Passport No.  

Resides at (address that can be reached by mail)  

  

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 

( ) 

 

 Attorney-in-fact 

( ) 

 

 Witness 

( ) 

 

 Witness 

( ) 
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

 

Stamp Duty 

Affixed 

 

 


