คําเสนอซือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไปเพือการบริ หารทางการเงิน

บริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ระหว่ างวันที 6 กันยายน 2555 ถึงวันที 20 กันยายน 2555

(Form TS-2.2)
คําเสนอซือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไปกรณีเพือการบริหารทางการเงิน
บริษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที 22 สิ งหาคม 2555
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ซิ งเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง
ที 4/2555 เมือวันที 10 สิ งหาคม 2555 มีมติอนุ มตั ิโครงการซื อหุ ้นคืนเพือบริ หารทางการเงินโดยการ
เสนอซื อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัวไป รายละเอียดปรากฏดังนี
1. โครงการซือหุ้นคืน
1.1 ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุ ด ณ วันที 30 มิถุนายน 2555 (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ)
- กํา ไรสะสมของบริ ษ ทั 263.9 ล้า นบาท แบ่ ง เป็ นกํา ไรสะสมจัดสรรแล้ว สํา รองตาม
กฎหมาย 32.1 ล้านบาทและกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 231.8 ล้าน บาท
- หนี สิ นทีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วน
ั ทีจะซื อหุ ้นคืน บริ ษทั มีภาระหนี สิ นทีถึง
กําหนดชําระภายใน 6 เดือนจํานวน 37.9 ล้านบาท นอกเหนือจากเจ้าหนีการค้าทัวไป
- อธิ บายความสามารถในการชําระหนี ของบริ ษทั ทีถึ งกําหนดชําระภายใน 6 เดื อน นับแต่
วันทีจะซื อหุ ้นคืน (กันยายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556) บริ ษทั มีส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิ นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี เท่ากับ 29.6 ล้านบาท ขณะทีบริ ษทั มี
เงินสดคงเหลือประมาณ 233.9 ล้านบาท จากสถานะการเงินดังกล่าวพบว่าบริ ษทั มีสภาพ
คล่องส่ วนเกิ นทีเพียงพอ ดังนัน การซื อหุ ้นคืนในครังนี จึงไม่กระทบต่อความสามารถใน
การชําระหนีของบริ ษทั แต่อย่างใด
- อธิ บายถึงสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
นําท่วมใหญ่ในปี 2554 แต่บริ ษทั ก็ได้รับเงิ นชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันเป็ น
จํา นวนเงิ น รวมทังสิ นถึ ง ปั จจุ บ นั 212 ล้า นบาท บริ ษ ัท คาดว่า จะได้รับ เงิ น ชดเชยของ
จํานวนทังหมดทีเหลือภายในไตรมาสที 3 นี ทังนี บริ ษทั ได้ซือเครื องจักรใหม่ทีมีกาํ ลังการ
ผลิ ต และประสิ ทธิ ภาพที สู ง กว่า เครื องจักรที ได้รับ ความเสี ยหายเข้ามาทดแทนแล้วใน
บางส่ วน เพือให้เหมาะสมกับการผลิตสิ นค้าชนิดใหม่ทีหลากหลาย และกําลังจะมีคาํ สังซื อ
เข้ามา ดังนัน การซื อหุ น้ คืนในครังนีจึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษทั
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1.2 วงเงินสู งสุ ดทีจะใช้ในการซือหุ น้ คืนไม่เกิน 128,886,805 บาท
1.3 จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ดเมือวันที 5 เมษายน
2555 เท่ากับ 70,091,921 หุ ้น หรื อเท่ากับร้อยละ 27.19 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั (ทังนี หุ ้น
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดมีจาํ นวน 257,782,361 หุ น้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2555)
1.4 เหตุผลในการซื อหุ น้ คืน
1.4.1 เพือเป็ นการบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.4.2 เพือทําให้การใช้เงินทุนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทําให้อตั ราส่ วนทางการเงินปรับตัวดีขึน
เช่น อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity) และกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
(Earnings per Share) เป็ นต้น
1.4.3 เพือเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
1.4.4 ช่วยให้บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยหากผูบ้ ริ หารมันใจแนวโน้มผลการ
ดํา เนิ นงานที ดี ม ากยิงขึ นในอนาคต และเห็ นว่า ราคาหุ ้นตํากว่า มู ล ค่ า พื นฐานอย่า งมี
นัยสําคัญ การขายหุ ้นคืนกลับไปในตลาดหลักทรั พย์ในจังหวะทีเหมาะสม ก็จะทําให้
ได้รับผลตอบแทนทีดี
1.5 จํานวนหุ ้นทีจะซื อคืนไม่เกิน 25,777,361 หุ ้น จํานวนหุ ้นทีจะซื อคืนคิดเป็ นร้อยละ 9.99 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั
ซื อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอซื อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัวไปในราคา 5.00 บาทต่อหุ น้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
โดยผูแ้ สดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนี ยมในการเสนอขายในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา
เสนอซื อ และภาษีมูลค่าเพิมในอัตราร้ อยละ 7 ของค่าธรรมเนี ยมในการเสนอขาย ดังนัน
ราคาสุ ทธิ ทีผูเ้ สนอขายจะได้รับเท่ากับ 4.99465 บาท (สี จุดเก้าเก้าสี หกห้าบาท) ต่อหุ น้
ทังนี ภายหลังจากการจัดสรรการซื อหุ น้ คืนตามรายละเอียดข้อ 3. อาจมีผแู ้ สดงเจตนาขายที
ได้รับการจัดสรรหุ น้ ตังแต่ 600, 000 หุ น้ ขึนไป (คือมูลค่ารวมตังแต่ 3 ล้านบาทขึนไป) ผู ้
แสดงเจตนาขายในกรณี นีสามารถเลือกทีจะทําการขายผ่านกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ได้
โดย บริ ษทั จะทําการแจ้งให้ผแู ้ สดงเจตนาขายเหล่านันทราบ
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โดยท่านมีสิทธิ ทีจะเลือกทําการขายผ่านกระดานรายใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ผูแ้ สดงเจตนา
ขายในกรณี นีอาจมีค่าธรรมเนียมทีแตกต่างจากข้างต้น
(“การซื อขายบนกระดานรายใหญ่ตอ้ งเป็ นการซื อขายรายใหญ่ ซึงมี ปริ มาณการซื อขาย
ตังแต่ ห นึ งล้า นหลัก ทรั พ ย์ขึ นไป หรื อ มี มู ล ค่ า การซื อขายตังแต่ ส ามล้า นบาทขึ นไป”
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับ
การซื อขายบนกระดานรายใหญ่ (ฉบับที 1 พ.ศ. 2541) และฉบับแก้ไขในปี 2548 และ
2550)
หมายเหตุ : ผูถ้ ื อหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระภาษีจากกําไรจากการขายหลักทรัพย์
(Capital Gain Tax)
1.6 วิธีการกําหนดราคาหุ ้นทีจะซื อคืน โดยให้นาํ ราคาหุ ้นเฉลียย้อนหลัง 30 วันก่อนวันทีบริ ษทั จะ
ทําการเปิ ดเผยข้อมูลมาเปรี ยบเทียบด้วย
- ราคาปิ ดเฉลี ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันประชุ มคณะกรรมการครังที 4/2555 เท่ากับ 3.81
บาทต่ อ หุ ้ น ราคาที เสนอซื อจากผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นการทัวไปสู ง กว่า ราคาปิ ดเฉลี ยดัง กล่ า ว
ประมาณร้อยละ 31.23 และราคาหุ น้ ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average) ย้อนหลัง 30
วันก่อนวันประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2555 เท่ากับ 4.26 บาทต่อหุ ้น โดยราคาที
บริ ษทั เสนอซื อจากผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการทัวไปในครั งนี สู งกว่าราคาหุ ้นถัวเฉลี ยถ่ วงนําหนัก
ดังกล่าวข้างต้นร้อยละ 17.37
1.7 ผลกระทบภายหลังซื อหุ น้ คืน
1.7.1 ต่อผูถ้ ือหุ ้น: ปริ มาณหุ ้นหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ (Free Float) อาจจะลดลง ซึ ง
จะทําให้ราคาหุ ้นของบริ ษทั มีเสถียรภาพมากยิงขึน นอกจากนี ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และกําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ เพิมสู งขึน
1.7.2 ต่อบริ ษทั : การซื อหุ ้นคืนจะส่ งผลให้เงิ นสดของบริ ษทั และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นลดลง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั เชือมันว่าการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน
และระดับราคาหุ ้นของบริ ษทั ในปั จจุ บ นั ซึ งผลที ได้รับ จะเป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่ อ
บริ ษทั
1.8 การจําหน่ายและการตัดหุ น้ ทีซือคืน
- วิธีการจําหน่ายหุ น้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป

หน้า 3 จาก 11

- คณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดวิธีการจําหน่ายหุ ้นทีซื อคืนอีกครังหนึ งและจะต้องเปิ ดเผย
มติให้ทราบอย่างน้อย 14 วันก่อนการเริ มจําหน่ายหุ น้ ทีซื อคืน (ก่อนวันที 6 มีนาคม 2556)
- กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ ้นทีซื อคืน ตังแต่วนั ที 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที 16 กันยายน
2556 (ภายหลัง 6 เดื อน นับ แต่ ก ารซื อหุ ้นคื นเสร็ จสิ นแต่ ต้องไม่ เกิ น 3 ปี ) กรณี บ ริ ษ ทั
สามารถซื อหุ น้ คืนได้เสร็ จสิ นในวันที 20 กันยายน 2555 ระยะเวลาจําหน่ายหุ ้นทีซื อคืนจะ
เริ มต้นภายหลังพ้นกําหนด 6 เดือน นับจากวันทีซือหุ น้ คืนเสร็ จสิ น
- หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาทีจะจําหน่ายหุ ้นทีซื อคืน ราคาหุ ้นทีจะจําหน่ายคืนจะไม่ตาํ
กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี ย 5 วันทําการซื อขายล่ าสุ ด ทังนี หากครบกําหนดระยะเวลา
จําหน่ ายหุ ้นทีซื อคืน แล้วบริ ษทั จําหน่ ายหุ ้นทีซื อคืนไม่หมด บริ ษทั จะลดทุนโดยการตัด
หุ น้ จดทะเบียนดังกล่าวออก
1.9 การซื อหุ น้ คืนในอดีต
-ไม่มี(การซื อหุ ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทําได้เมือครบกําหนดระยะเวลาเกิ น 1 ปี นับแต่วนั
สิ นสุ ดโครงการครังหลังสุ ด)
2. กําหนดระยะเวลาทีผู้ถือหุ้นจะแสดงเจตนาตอบรั บคําเสนอซื อ ตังแต่ วันที 6 กันยายน ถึงวันที 20
กันยายน 2555
หมายเหตุ : บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการซื อคืนหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื อหุ ้น โดย
เสนอซื อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัวไป ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
2.1 วิธีการในการแสดงเจตนาขายหุ น้ คืนให้แก่บริ ษทั
ดําเนิ นการตามขันตอนในการตอบรับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ A.1 สําหรับหุ ้น
สามัญ หรื อเอกสารแนบ B.1 สําหรับ NVDR ของหุ ้นสามัญ โดยกรอกข้อความใน “แบบตอบ
รั บคําเสนอซื อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ซิ งเกิ ล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”
ตามทีแนบมาพร้อมเอกสารคําเสนอซื อหลักทรัพย์นี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื อผูแ้ สดงเจตนาขาย ตามเอกสารแนบ A.2 สําหรับหุ ้นสามัญ หรื อเอกสารแนบ B.2
สําหรับ NVDR ของหุ น้ สามัญ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี
(1) กรณีทีเป็ นใบหุ้น ให้เจ้าของใบหุ ้นซึ งต้องเป็ นบุคคลเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขายลงลายมือ
ชือสลักหลังเพือโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื อผูโ้ อน” ในด้านหลังของใบหุ ้น พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานของผูโ้ อนจํานวน 3 ชุ ด ตามทีระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (5) ตามแต่กรณี และ
ลงลายมือชื อไว้ในแบบคําขอให้ออกใบหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ A.5โดยต้องระบุชือ
เจ้าของหลักทรัพย์เป็ นบุคคลเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย
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(2) กรณีทีฝากหุ้ นไว้ กับ บริ ษัท ศู นย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศู นย์ รับฝาก
หลักทรั พย์ ”) ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริ ษทั หลักทรัพย์ทีผูแ้ สดงเจตนา
ขายมี หุ้น ที จะเสนอขายฝากอยู่ พร้ อมแนบเอกสารหลัก ฐานของผูต้ อบรั บ คํา เสนอซื อ
จํานวน 1 ชุด ตามทีระบุในข้อ (3) ถึง ข้อ (5) ตามแต่กรณี เพือทําการโอนหุ น้ เข้าบัญชี ดังนี
“บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพือการซือหุ้นคืน”
บัญชี เลขที 048-000000072-0
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่ งแบบตอบรั บคําเสนอซื อหลักทรั พ ย์ พร้ อม
เอกสารแนบได้ที บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ งประสงค์จ ะเสนอขายมี บ ัญ ชี ซื อขาย
หลักทรัพย์อยู่ ซึ งจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การรวบรวมและนําส่ งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตวั แทนรับ
ซื อหลักทรัพย์ต่อไป
(3) กรณีทผูี ้ แสดงเจตนาขายเป็ นบุคคลธรรมดา (Individual)
- บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจทียังไม่หมดอายุ (ในกรณี ทีเป็ นบัตรข้าราชการ หรื อบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาทีไม่ ใช่ สัญชาติไทย ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทางทียัง
ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) กรณีทผูี ้ แสดงเจตนาขายเป็ นนิติบุคคล (Juristic Person)
- นิติบุคคลในประเทศไทย
o ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ ทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
สุ ดท้ายของระยะเวลาเสนอซื อ
พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) และ
o ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทียังไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม (ในกรณี ทีเป็ นบัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) กรณี กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สาํ เนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อ
เดินทางทียังไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ทีได้ลงลายมือชือรับรอง
สําเนาหนังสื อรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
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- นิติบุคคลต่ างประเทศ
o ให้แนบสําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตังบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และหนังสื อ
รับรองของบริ ษทั ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุ ดท้ายของระยะเวลาเสนอซื อ
พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน และ
o ให้แนบสําเนาหนังสื อเดินทางทียังไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที
ได้ลงนามรับรองสําเนาหนังสื อข้างต้น พร้อมลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับ
การรับรองลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีของสถานทูต
ไทย หรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้อง
และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุ ดท้ายของระยะเวลาเสนอซือ
(5) นิติบุคคลต่ างประเทศและไม่ ได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
กรณี ทีผูแ้ สดงเจตนาขายมีถินฐานอยูใ่ นประเทศทีไม่มีอนุ สัญญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย
หรื อมีถินฐานอยูใ่ นประเทศซึ งเป็ นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย แต่
มิได้มีขอ้ ยกเว้นในเรื องการหักภาษี ณ ทีจ่ายจากการขายหุ น้ สามัญทีเกิดในประเทศไทย ผู ้
แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดต้นทุนของหุ น้ สามัญทีนํามาเสนอ
ขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” เพือใช้ในการหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามเอกสารแนบ
A.3 สําหรับหุ น้ สามัญ หรื อเอกสารแนบ B.3 สําหรับ NVDR ของหุ น้ สามัญ ทังนี หากผู ้
แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนและมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับ
ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ทีจ่ายโดย
คิดคํานวณภาษีจากจํานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทงจํ
ั านวนทีผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รับ
(6) ในกรณีทีผู้ แสดงเจตนาขายไม่ ส ามารถมายืนแบบตอบรั บ คํ า เสนอซื อหลัก ทรั พ ย์ ด้ ว ย
ตนเอง ให้เตรี ยมหนังสื อมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ A.4 สําหรับหุ ้นสามัญ หรื อเอกสาร
แนบ B.4 สําหรับ NVDR ของหุ ้นสามัญ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานของผู ้
มอบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจตามทีระบุในข้อ (3) หรื อ (4) ตามแต่กรณี
(7) เอกสารอืนใดตามแต่ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ จะแจ้ งเพิมเติม
หากมีขอ้ สงสัยประการใดเกียวกับวิธีตอบรับคําเสนอซือกรุ ณาติดต่อ
คุณปิ ยะธิดา มกรพันธุ์ และคุณสิ ริลกั ษณ์ แสงอรุ ณ
ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
เลขที 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั น 8 ถนนวิทยุ
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แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่ อ 8754, 8756 โทรสาร 0-2256-0284
2.2 วิธีการยืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์
(1) กรณีทเป็ี นใบหุ้น
ในกรณี ทีผูแ้ สดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ในรู ปใบหุ ้น ผูแ้ สดงเจตนาขายต้องยืนแบบตอบ
รับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ซึงกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้ อมเอกสารประกอบตามที
ระบุ ข ้างต้น ณ สถานที ทํา การของตัวแทนในการรั บซื อหลักทรั พย์ ภายในวันที 6 – 19
กันยายน 2555 เวลา 9:30 น. ถึ ง 16:30 น. และวันที 20 กันยายน 2555 เวลา 9:30 น. ถึ ง
12:00 น. เฉพาะวันทําการของตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ตามทีอยูข่ า้ งล่างนี
คุณปิ ยะธิดา มกรพันธุ์ และคุณสิ ริลกั ษณ์ แสงอรุ ณ
ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
เลขที 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่ อ 8754, 8756 โทรสาร 0-2256-0284
บริ ษทั หลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรั บ ซื อหลัก ทรั พย์”) จะเร่ ง
ดําเนิ นการในการนําส่ งใบหุ ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพือตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม
หากไม่สามารถทําการโอนสิ ทธิ ในหุ น้ ได้ภายในเวลาทีจะต้องสรุ ปผลการรับซื อหลักทรัพย์
โดยเป็ นความผิดของผูแ้ สดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณี นี เป็ นโมฆะ
ทังนี ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ จะไม่ รับการยืนเอกสารทางไปรษณีย์
(2) กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ในกรณี ที ผูแ้ สดงเจตนาขายมี หลัก ทรั พ ย์ฝ ากไว้ก ับ ศู นย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ผ่า นบริ ษ ทั
หลัก ทรั พ ย์ที เป็ นนายหน้ า ซื อขายหลัก ทรั พ ย์ที ผู ้แ สดงเจตนาขายเปิ ดบัญ ชี ซื อขาย
หลักทรัพย์ไว้นัน ให้บริ ษทั หลักทรั พย์นัน เป็ นผูใ้ ห้บริ การรวบรวมและนําส่ งแบบตอบ
รับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถส่ งแบบตอบรับคําเสนอซือหลัก
ทรั พ ย์ พร้ อ มเอกสารประกอบได้ที บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ดัง กล่ า วข้า งต้น ภายในวัน ที 6
กันยายน 2555 ถึงวันที 20 กันยายน 2555 เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. เฉพาะวันทําการของ
ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์
(3) กรณี NVDR
ในกรณี ทีเป็ น NVDR ผูแ้ สดงเจตนาขายจะต้องดําเนิ นการตามกระบวนการตอบรั บคํา
เสนอซื อหลักทรัพย์สาํ หรับ NVDR ตามเอกสารแนบ B.1
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หมายเหตุ :

ผู้ถือ NVDR ต้ องยืนแบบตอบรั บคําเสนอซื อหลักทรั พย์ ล่วงหน้ าอย่ างน้ อย
1 วันทําการก่ อนวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาเสนอซื อ
(4) กรณีห้ ุนเสนอขายติดภาระจํานําหรือภาระผูกพัน
ในกรณี ทีหุ ้นที เสนอขายติดจํานําหรื อภาระผูกพัน ผูแ้ สดงเจตนาขายต้องดําเนิ นการเพิก
ถอนจํานําหรื อภาระผูกพันก่อนทีจะดําเนินการตอบรับคําเสนอซือตามข้อ 2.1
3. วิธีการจัดสรร
บริ ษทั จะดําเนินการรับซือหุ น้ คืนตามรายละเอียดดังต่อไปนี
3.1 กรณี ทีจํานวนหุ น้ สามัญทีเสนอขายทังหมดในครังนี ตํากว่าจํานวนหุ ้นสามัญทีบริ ษทั จะรับซื อ
คืน บริ ษทั จะรับซือคืนหุ น้ สามัญทีเสนอขายทังหมด
3.2 กรณี ทีจํานวนหุ น้ สามัญทีเสนอขายทังหมดในครังนี สู งกว่าจํานวนหุ ้นสามัญทีบริ ษทั จะรับซื อ
คื น บริ ษทั จะรั บซื อคื นหุ ้นสามัญที เสนอขายโดยวิธีจดั สรรหุ ้นที รั บซื อตามสัดส่ วนของหุ ้น
สามัญทีเสนอขายทังหมดในครังนี (pro rata) โดยหากจํานวนหุ ้นทีได้รับการจัดสรรเป็ นเศษ
หุ น้ ไม่ครบ 1 หุ น้ บริ ษทั จะปั ดเศษหุ น้ ทีรับซือเป็ นจํานวนเต็มโดย
- หากเศษหุ น้ น้อยกว่า 0.5 หุ น้ บริ ษทั จะปั ดเศษหุ น้ ทิงเป็ นศูนย์
- หากเศษหุ น้ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 หุ น้ บริ ษทั จะปั ดเศษหุ น้ เป็ น 1 หุ น้
ทังนี หากการปั ดเศษหุ น้ ดังกล่าวส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นทีได้รับการจัดสรรทังหมดเกินจํานวนหุ ้น
ทีบริ ษทั จะรับซือ บริ ษทั จะปั ดเศษหุ น้ ตามดุลยพินิจของบริ ษทั
3.3 กรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถรั บซื อหุ ้นที เสนอขายทังหมด บริ ษทั จะดําเนิ นการคื นหุ ้นในส่ วนที
บริ ษทั ไม่ได้รับซื อ โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถรับหุ ้นคืนในส่ วนทีบริ ษทั ไม่ได้รับซื อตามข้อปฏิ บตั ิ
ดังนี
- กรณีรับเป็ นใบหุ้น
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหุ ้นรายการละ 100 บาท (โดยหักจากจํานวนเงิ นที ผูเ้ สนอขายจะ
ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีเงินทีผูเ้ สนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนี ยมการโอนหุ ้น
ผูเ้ สนอขายจะต้องชําระเงิ นส่ วนต่างต่อตัวแทนในการรับซื อหลักทรัพย์) โดยตัวแทนใน
การรับซื อหลักทรัพย์ จะออกใบหุ ้นสามัญไว้ในชื อของผูเ้ สนอขายหุ ้นสามัญและจัดส่ งใบ
หุ น้ คืนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามชื อ ทีอยูท่ ีระบุในแบบตอบรับคําเสนอซื อหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ซิ งเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทังนี การส่ งมอบใบหุ ้นจะ
มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันปิ ดการรับซื อหุ ้นคืนหรื อ นับจากวันทีตัวแทนในการ
รับซื อหลักทรัพย์ได้รับเงินส่ วนต่างครบจากผูเ้ สนอขาย (ในกรณี ทีเงินทีผูเ้ สนอขายจะ
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ได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนหุ น้ ) แล้วแต่อย่างใดจะเกิดทีหลัง
- กรณีไร้ ใบหุ้น หรือ กรณี NVDR
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหุ ้นหรื อ NVDR รายการละ 50 บาท (โดยหักจากจํานวนเงิ นที ผู ้
เสนอขายจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีเงินทีผูเ้ สนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนี ยม
การโอนหุ ้น ผูเ้ สนอขายจะต้องชําระเงินส่ วนต่างต่อตัวแทนในการรับซื อหลักทรัพย์) โดย
ตัวแทนในการรับซื อหลักทรัพย์ จะโอนหุ ้นหรื อ NVDR คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เข้าบัญชี ตามที ระบุ ไ ว้ใ นแบบตอบรั บ คํา เสนอซื อหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษทั ซิ ง เกิ ล พอยท์
พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันปิ ดการรับซื อหุ ้นคืน
หรื อ ในวันทําการถัดจากวันทีตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ได้รับเงินส่ วนต่างครบจากผู ้
เสนอขาย (ในกรณี ทีเงินทีผูเ้ สนอขายจะได้รับน้อยกว่าค่าธรรมเนี ยมการโอนหุ ้น) แล้วแต่
อย่างใดจะเกิดทีหลัง
หมายเหตุ : การรั บหุ้ นคื นเป็ นใบหุ้ นหรื อการรั บ หุ้ นหรื อ NVDR คื นผ่ า นศู นย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ ด้วยระบบ Scripless จะเป็ นไปตามลักษณะของหุ้ นที นํามาเสนอ
ขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่ สามารถเปลียนแปลงแบบการรั บหุ้ นคื นได้
4. วิธีการชํ าระเงินค่ าหุ้นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
4.1 ในกรณี ทีเลือกรับชําระราคาโดยการโอนเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นตัวแทนในการรับซื อหลักทรัพย์จะชําระราคาให้แก่
ผูแ้ สดงเจตนาขายในวันทําการที 4 นับจากวันสุ ดท้ายของระยะเวลาเสนอซื อ ซึ งตรงกับวันที 26
กันยายน 2555 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ กสิ กรไทย กรุ งไทย ไทยพาณิ ชย์ หรื อกรุ ง
ศรี อยุธยา (โปรดระบุธนาคารทีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีในแบบตอบรับคําเสนอซื อหลักทรัพย์
ตามเอกสารแนบ A.2 หรื อ B.2)
4.2 ในกรณี ทีเลือกรับชําระราคาโดยการรับเป็ นเช็ค
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นตัวแทนในการรับซื อหลักทรัพย์จะออกเช็คลง วันที
26 กันยายน 2555 ระบุชือผูเ้ สนอขาย โดยผูเ้ สนอขายสามารถเลื อกมารับเช็คด้วยตนเอง หรื อให้
จัดส่ งทางไปรษณี ยไ์ ด้โดยมีรายละเอียด ดังนี
4.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง
ผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถมาติ ดต่ อรั บ เช็ ค ได้ ณ สถานที ทํา การของตัวแทนในการรั บ ซื อ
หลักทรัพย์ ตังแต่วนั ที 26 กันยายน 2555 เวลา 10:00 น. ถึง 16:30 น. (เฉพาะวันทําการ) ตามที
อยูด่ า้ นล่างนี
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คุณปิ ยะธิดา มกรพันธุ์ และคุณสิ ริลกั ษณ์ แสงอรุ ณ
ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน
เลขที 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่ อ 8754, 8756 โทรสาร 0-2256-0284
ในกรณี ทีผูแ้ สดงเจตนาขายให้บุคคลอืนมารั บเช็คแทน ให้ผูด้ าํ เนิ นการแทนนําหนังสื อมอบ
อํานาจพร้อมอากรแสตมป์ และหลักฐานของผูม้ อบอํานาจตามทีระบุในข้อ 2.1 (3) หรื อ 2.1 (4)
ตามแต่กรณี มาด้วย หากผูแ้ สดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที 10 ตุลาคม 2555 ตัวแทนใน
การรับซื อหลักทรัพย์จะดําเนิ นการส่ งเช็คทางไปรษณี ยต์ อบรับตามทีอยู่ทีระบุไว้ในแบบตอบ
รับคําเสนอซื อภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที 10 ตุ ลาคม 2555 ซึ งตัวแทนในการรั บซื อ
หลักทรัพย์ จะจัดส่ งเช็คไปให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตามทีอยู่ทีผูแ้ สดงเจตนาขาย
ระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือ
4.2.2 ให้ตวั แทนในการรับซื อหลักทรัพย์จดั ส่ งเช็คทางไปรษณี ย ์
ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ จะจัดส่ งเช็คไปให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับในวันที 26 กันยายน 2555 ตามทีอยูท่ ีผูแ้ สดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซื อ
ทังนี ผูแ้ สดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ชา้ กว่าวันที 26 กันยายน 2555
ทังนี ตัวแทนในการรั บ ซื อหลักทรั พ ย์จะจ่ ายเป็ นเช็ ค ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
สาขาถนนวิทยุ ซึ งในกรณี ทีผูแ้ สดงเจตนาขายอยูใ่ นต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรี ยกเก็บ
เงินตามเช็คตามขันตอนของแต่ละธนาคาร
หมายเหตุ : กรณี ผ้ ูแสดงเจตนาขายส่ งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็ นใบหุ้ น
ตัวแทนในการรั บซื อหลักทรั พย์ จะชําระเงิ นให้ แก่ ผ้ ูแสดงเจตนาขายได้ ต่อเมื อใบ
หุ้ นนั นได้ ผ่ า นการตรวจสอบและรั บ ฝากโดยศู น ย์ รั บฝากหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว หากใบหุ้ นนันได้ ถูกปฏิ เสธการรั บฝากจากศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
ตัวแทนในการรั บซื อหลักทรั พย์ จะไม่ สามารถชําระเงินให้ แก่ ผ้ ูแสดงเจตนาขายได้
และจะดําเนิ นการแจ้ งให้ ผ้ ูแสดงเจตนาขายมาติ ดต่ อรั บใบหุ้ นนันกลับคื นทันที ที
ได้ รับแจ้ งจากศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรั บใบหุ้ นนัน
กลับได้ ในวันทําการถัดจากวันที ได้ รับแจ้ งจากตัวแทนในการรั บซื อหลักทรั พย์
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ในกรณี ทีเลือกจะทําการขายผ่านกระดานรายใหญ่
ภายหลังจากการจัดสรรการซื อหุ ้นคืนตามรายละเอียดข้อ 3. อาจมีผแู ้ สดงเจตนาขายทีได้รับการจัดสรร
หุ ้นตังแต่ 600,000 หุ ้นขึ นไป (คือมูลค่ารวมตังแต่ 3 ล้านบาทขึนไป) ผูแ้ สดงเจตนาขายในกรณี นี
สามารถเลือกทีจะทําการขายผ่านกระดานรายใหญ่ได้
ดังนัน ในกรณี นี บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการซือหุ น้ ผ่านกระดานรายใหญ่จาก
ท่านภายใน 2 วันทําการนับจากวันสุ ดท้ายของระยะเวลาเสนอซื อ และการชําระเงินจะทําในวันทําการที
3 หลังจากการซื อหุ น้ ผ่านกระดานรายใหญ่ (T+3)
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ขันตอนในการตอบรับคําเสนอซือ
หุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ A.1

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย)
กรณีสง่ ใบหุ้น (Share Certificate)

กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์

2. ลงลายมือชือสลักหลังใบหุ้นเพือโอนลอย

2. แจ้ งความประสงค์กบั บริษัทหลักทรัพย์ทีท่านมีห้ นุ และมีบญ
ั ชีซือ
ขายหลักทรัพย์อยูเ่ พือโอนหลักทรัพย์ทีจะขายเพือเข้ าบัญชีดงั นี
กรณีถือผู้ห้ ุนสัญชาติไทย โอนเข้ าบัญชี
“บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพือการซือหุ้นคืน”
“เลขทีบัญชี 048-000000072-0”
กรณีผ้ ูถือหุ้นที.มิใช่ สัญชาติไทย โอนเข้ าบัญชี
“Aira Securities Pcl. For Treasury Stock”
” เลขทีบัญชี 048-000000072-0”

4) นิติบคุ คลทีจัดตังขึนภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
3. แนบเอกสารประกอบแล้ วแต่กรณี ซึงรับรองสําเนาถูกต้ อง ดังนี
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และ
(กรณีสง่ ใบหุ้น แนบเอกสารจํานวน 3 ชุด)
หนังสือรับรองจากบริ ษัท (ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของ
(กรณี Scripless แนบเอกสารจํานวน 1 ชุด)
ระยะเวลาเสนอซือ) พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
4.2 สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุ
1.1 สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อ
ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนา
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ อง)
เอกสารในข้ อ 4.1 พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 สําเนาทะเบียนบ้ าน เฉพาะกรณีทีเป็ นสําเนาบัตรข้ าราชการหรื อบัตร
เอกสารข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องได้ รับการรับรองและลงนามโดยเจ้ าหน้ าที
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทย หรือสถาน
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
กงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (ทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลง
และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาเสนอซือ
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง)
5) นิ ติ บุค คลที จัด ตังขึ นตามกฎหมายต่า งประเทศและมิ ไ ด้ ป ระกอบธุ รกิ จใน
3) นิติบคุ คลทีจัดตังขึนภายใต้ กฎหมายไทย
ประเทศไทย
3.1 สําเนาหนังสือรั บ รองกระทรวงพาณิ ชย์ ที มีอายุไ ม่เกิ น 1 ปี ก่อนวัน
ผู้แสดงเจตนาขายต้ องกรอกรายละเอียดของราคาต้ นทุนของหุ้นทีนํามาเสนอ
สุด ท้ า ยของระยะเวลาเสนอซื อ พร้ อมลงลายมื อชื อรั บ รองสํา เนา
ขายในใบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรัพย์ พร้ อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุน
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
เพือใช้ ในการหักภาษี ณ ทีจ่าย หากมิได้ ระบุราคาต้ นทุนหรื อแนบหลักฐาน
3.2 สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ทียังไม่หมดอายุ ของ
แสดงราคาต้ นทุนมาพร้ อมกับใบยืนยันราคาต้ นทุน จํานวนเงินหักภาษี ณ ที
กรรมการผู้มีอํา นาจลงนามที ได้ ลงลายมื อชื อรั บ รองสํ าเนาหนังสื อ
จ่าย จะถูกคิดคํานวณจากจํานวนเงินค่าขายทังจํานวนทีผู้แสดงเจตนาขายจะ
รับรองในข้ อ 3.1 พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
ได้ รับ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในคําเสนอซือหุ้นคืนของบริ ษัท ลงวันที 22
สิงหาคม 2555)
6) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีต้องการรับชําระค่าหุ้นด้ วยการโอนเงิน
เข้ าบัญชี
เอกสารเพิมเติมกรณีมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนกระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริ ง (พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจตามทีระบุข้างต้ น
ยืนเอกสารทังหมดที
นางสาวปิ ยะธิดา มกรพันธุ์ หรื อนางสาวสิริลกั ษณ์ แสงอรุณ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8754, 8756 โทรสาร 0-2256-0284

เอกสารแนบ A.2
แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ บริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขทีใบรับ..............................
เรี ยน ผู้ทําคําเสนอซือและบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์”)
(โปรดกรอกตัวบรรจง) ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท)...........................................................................................สัญชาติ..................................................
ทีอยู่ปัจจุบนั (ทีติดต่อทางไปรษณีย์ได้ ).....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................หมายเลขโทรสาร.........................................................
โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที..............................................................................................
บุคคลธรรมดาต่างด้ าว ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจําตัว เลขที................................................................................................................................
นิติบคุ คลทีจัดตังขึนภายใต้ กฎหมายไทย เลขทะเบียนบริ ษัท เลขที..............................................................................................................................................
นิติบคุ คลทีจัดตังขึนภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ เลขทะเบียนบริ ษัท เลขที..................................................................................................................................
ขอเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)จํานวน.........................................................หุ้น
(.......................................................................)
ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้ อยละ 0.10 ของราคาเสนอซือ และภาษี มลู ค่าเพิมอีกร้ อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็ นราคา
สุทธิทีผู้เสนอซือหุ้นจะได้ รับหุ้นละ 4.99465 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน....................................บาท (..........................................................................)
ตามเงือนไขและข้ อกําหนดทีระบุในคําเสนอซือหลักทรัพย์ และจะไม่ทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้ นแต่เป็ นการปฏิเสธตามเงือนไข
และข้ อกําหนดทีระบุในคําเสนอซือหลักทรัพย์ และข้ าพเจ้ าตกลงทีจะปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้ อกําหนดตามคําเสนอซือหลักทรัพย์ทกุ ประการ
ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับมอบอํานาจของข้ าพเจ้ าในการขาย โอน และ ส่งมอบหุ้นของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดทีกล่าว
ข้ างล่างนี รวมทังการรับชําระราคาค่าขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องกับการขายและการรับชําระราคาค่าขายแทนข้ าพเจ้ า
กรณีส่งมอบเป็ น”ใบหุ้น”
กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก
จํานวนหุ้น
ชือผู้ถือหุ้นตามทะเบียน
ใบหุ้นเลขที
โอนจากบริ ษัทสมาชิกศูนย์
เลขทีโอน
วันทีโอน
รับฝากหมายเลข

รวม
ในกรณีทีข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรการซือหุ้นคืนเป็ นจํานวนเพียงพอสําหรับการขายผ่านกระดานรายใหญ่ (ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นและราคาสุทธิทีผู้เสนอซือจะได้ รับอาจ
แตกต่างจากทีระบุข้างต้ น)
ให้ โอนขายหุ้นผ่านกระดานรายใหญ่กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
ให้ เสนอขายตามเงือนไขทัวไป
อย่างไรก็ดี หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรการซือหุ้นคืนเป็ นจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการขายผ่านกระดานรายใหญ่ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นของข้ าพเจ้ าตามเงือนไขทัวไปตามทีกําหนดไว้ ข้างต้ น
การรับเงิน
มารับเช็คด้ วยตัวเอง
ให้ ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามทีอยู่ข้างต้ น
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ โดยมีเลขทีบัญชี ดังนี
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
เลขทีบัญชี .................................................... สาขา .................................... (บัญชีต้องเป็ นชือเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย)
พร้ อมกันนีได้ มอบเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบการดําเนินการมาด้ วย ดังนี ใบหุ้นทีสลักหลังแล้ ว และ/หรื อ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรื อ หลักฐานการโอน
หุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพือการซือหุ้นคืน” เลขทีบัญชี 048-00000072-0 สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ
“Aira Securities Pcl. For Treasury Stock” เลขทีบัญชี 048-00000072-0 สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีชือในหลักทรัพย์
และ/หรื อสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริ ษัท (กรณีเป็ นนิติบคุ คล) และ/หรื อ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร) มาด้ วยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทังหมดทีแสดงเจตนาขายนีปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทังสิน
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(...................................................................)

ลงชือ..................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย
(...................................................................)
วันที...................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากและตอบรับคําเสนอซือ
เลขทีใบรับ..............................
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ได้ รับแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ บริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)และใบหุ้น/หลักฐานการโอนหุ้นผ่าน
ศูนย์รับฝากเลขที.................................................................จํานวน...............................................หุ้น
จากนาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท........................................................................................................................................................................ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้ งความประสงค์ขอรับเงินโดย: รับเช็คด้ วยตัวเอง
รับเช็คทางไปรษณีย์
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร.............................
ต้ องการเสนอขายแบบ Big Lot
ต้ องการเสนอขายตามเงือนไขทัวไป
ลงชือ..................................................................เจ้ าหน้ าทีรับเอกสาร
วันที...................................................................
รายละเอียดเพิมเติมโปรดติดต่อ นางสาวปิ ยะธิดา มกรพันธุ์ หรื อ นางสาวสิริลกั ษณ์ แสงอรุณ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8754, 8756 โทรสาร: 0-2256-0284

เอกสารแนบ A.3

ใบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรัพย์
(เฉพาะนิตบิ ุคคลต่ างประเทศเท่ านัน)
วันที........................................................
เรียน บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................สัญชาติ.........................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี (ถ้ ามี) ................................................................................ขอแจ้ งข้ อมูลราคาต้ นทุนของหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ทีแสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี
เลขทีใบหุ้น/เลขทีใบโอน
(วันทีโอน)

ชือผู้ถือหุ้นตามทะเบียน

จํานวนหุ้น

ต้ นทุนหุ้นละ
(บาท)

............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
รวมทังสิน

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

พร้ อมนี ข้ าพเจ้ าได้ แนบ.................................................................................................................................................
รวม......................................ฉบับ เพือเป็ นหลักฐานแสดงราคาต้ นทุนของหุ้นประกอบการหักภาษี ณ ทีจ่าย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้ างต้ นถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชือ...................................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....................................................................................)
หากผู้แสดงเจตนาขายซึ.งเป็ นนิติบุคคลต่ างประเทศมิได้ ระบุราคาต้ นทุน หรื อแนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุนมาพร้ อมกับ
ใบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรั พย์ ตัวแทนในการั บซือหลักทรั พย์ จะหักภาษี ณ ที.จ่าย โดยคิดคํานวณภาษีจากจํานวนเงินค่ า
ขายหลักทรัพย์ ทังจํานวนที.ผ้ ูแสดงเจตนาขายจะได้ รับ

เอกสารแนบ A.4

หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที..........................................................................
วันที........................................................

โดยหนังสือฉบับนี ข้ าพเจ้ า..............................................................................................................อายุ......................ปี
สัญชาติ.............................ทีอยู่เลขที (ทีติดต่อทางไปรษณีย์ได้ ).....................................................................................................
................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...............................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)เป็ นจํานวน...........................................หุ้น
ขอมอบอํานาจให้ ..........................................................................................................................................อายุ......................ปี
สัญชาติ.............................ทีอยู่เลขที (ทีติดต่อทางไปรษณีย์ได้ ).....................................................................................................
................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...............................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจของข้ าพเจ้ าในการ ขาย โอน และส่ งมอบหุ้นของ บริษัท ซิงเกิล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)รวมทังการรับชําระค่ าขายหุ้นดังกล่ าว โดยดําเนินการผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ตลอดจน การกระทํา
การใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการนีแทนข้ าพเจ้ าจนเสร็ จสิน
กิจการใดทีผู้รับมอบอํานาจได้ กระทําการภายในขอบอํานาจดังกล่าว ให้ ถือเสมือนหนึงว่า ข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ กระทํา
ด้ วยตนเองทุกประการ

ลงชือ...................................................................................ผู้มอบอํานาจ
(.....................................................................................)
ลงชือ..................................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(.....................................................................................)
ลงชือ...................................................................................พยาน
(.....................................................................................)
ลงชือ...................................................................................พยาน
(.....................................................................................)

หมายเหตุ

โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ซึง
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องมาพร้ อมหนังสือมอบอํานาจนี

General Offer Acceptance Procedures for NVDR
Of Single Point Parts (Thailand) Public Company Limited

Appendix B.1

NVDR Holder of Single Point Parts (Thailand) Public Company

1. Complete the General Offer Acceptance Form for NVDR

2. Contact Offeree’s Broker to transfer the NVDR shares to the following account:
“Aira Securities Pcl. For Treasury Stock”
“Account No 048-000000072-0”

3. Enclose a certified copy of the following documents
1) Thai Individual
1.1 A certified copy of the valid Identification Card, the Civil
Servant Identification Card or the State Enterprise Employee
Card
1.2 A certified copy of person’s house registration (only in case of
providing Civil Servant ID or State Enterprise Employee ID)
2) Foreign Individual
A certified copy of valid Alien Certificate or Passport
3) Thai Juristic Person
3.1 A copy of Company affidavit granted by the Ministry of
Commerce not more than one year prior to the last day of the
General Offer period, certified by an authorised signatory(ies)
of the juristic person together with the seal of the juristic
person (if any)
3.2 A certified copy of valid documents stated in No. 1) and 2) of
person who is duly authorized by the company to certify true
copy of document in 3.1 above

4) Foreign Juristic Person
4.1 A copy of certificate of incorporation, memorandum of
association, and Company affidavit issued not more than one
year prior to the last day of the General Offer period, all
certified by director(s) or authorised person(s)
4.2 A certified copy of valid documents stated in No. 1) and 2) of
person who is duly authorized by the company to certify true
copy of document in 4.1 above
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by a Notary Public in the
country where the documents were prepared and then authenticated
by an official of the Thai Embassy or of the Thai Consulate, issued
not more than one year prior to the last day of the General Offer
period
5) A juristic person carrying on business outside Thailand
Declare the cost basis for the securities for withholding tax purpose by
completing and submitting a “Confirmation of Securities Cost Form”. If
the Offeree fails to declare the cost basis and to submit proper evidence
of the cost basis, the General Offer Agent will determine the amount of
the withholding tax on the basis of the entire proceeds from the sale of
the securities and deduct the tax accordingly. (Please see detail in
General Offer for Repurchase Shares Report of the Company, dated
August 22, 2012)
6) A copy of passbook or bank statement in case of receiving payment
to bank account

In case that the offeree is represented by authorised representative
1. Power of Attorney affixed with a Baht 30 stamp duty
2. Certified copy of valid identification documents of the securities holder and authorised representative as specify above
Submit all documents to
Ms. Piyathida Makaraphun or Ms. Siriluck Saeng-A-Run , Operation Dept. AIRA Securities Public Company Limited 2/4 Nai Lert Tower, 8th Fl. Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone: 0-2684-8888 ext. 8754, 8756 Facsimile: 0-2256-0284

Appendix B.2
General Offer Acceptance Form for NVDR of Single Point Parts (Thailand) Public Company Limited
Acceptance Form No...............................
To : General Offerors and AIRA Securities Plc. (“General Offer Agent”)
I/We (Mr./Mrs./Ms./Company)...........................................................................................................................Nationality..................................................
Mailing Address....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................Postal Code................................Telephone No.................................Facsimile................................
Please specify type of seller:
Thai Individual
ID Card/Civil Servant Card/State Enterprise Card No......................................................................................................
Foreign Individual
Alien Card/Passport No.....................................................................................................................................................
Thai Juristic Person Company Registration No..................................................................................................................................................
Foreign Juristic Person Company Registration No..................................................................................................................................................
I/we hereby accept to sell.................................................... (.............................................................................) NVDRs representing ordinary shares of
Single Point Parts (Thailand) Public Company Limited. at the price of Baht 5.00 per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage
fee of 0.1% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the offerees will be Baht
4.99465 per share, a total value of Baht...................................................(...................................................................................................).
I/We acknowledge that the acceptance of the General Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are
subject to terms and conditions stated in the General Offer Document.
I/We hereby appoint AIRA Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and
process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance or the General Offer.
Transfer Scripless NVDRs
Transfer Date
TSD Participant No.
Transfer Slip No. TSD
No. of NVDRs
Total
If the repurchase of the NVDRs from me/us is qualified to be transacted on the big-lot board (the brokerage fee and the net price may not be the
same as stated above),
The repurchase shall be done on the big-lot board The repurchase shall be done as general offering
(However, if the repurchase of the NVDRs from me/us is not qualified to be transacted on the big-lot board, I/we agree that Aira Securities Public
Company Limited can sell my/our NVDRs in accordance with the general conditions set out above)
Payment Option:
Collect a payment cheque in person Send a payment cheque to my mailing address stated above Transfer to a bank account as follows:
Bangkok Bank
Kasikornbank
Krung Thai Bank
Siam Commercial Bank
Bank of Ayudhya
Account No .........................................................................................Branch.........................................................
I/We attach evidence of transfer of NVDRs to account “Aira Securities Pcl. For Treasury Stock”, Account No. 048-000000072-0, together with a
certified copy of the ID Card and/or a certified copy of the Company Affidavit (in case of a juristic person) and/or a passbook or bank statement (in
case of payment transfer to a bank account) as set out in the General Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for
sale are free from any encumbrance.
Signed..................................................................Proxy
(...................................................................)

Signed..................................................................Offeree
(...................................................................)
Date.................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Transfer of Scripless NVDR and General Offer Acceptance Form Receipt
Acceptance Form No..............................
AIRA Securities Public Company Limited has received the General Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Single Point Parts (Thailand) Public
Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling .......................................................units of NVDRs from
(Mr./Mrs./Ms./Company)...................................................................................................................................................................................
The Offeree will receive payment by:
Collect a payment cheque in person
Receive a payment cheque by mail
Transfer to the specified bank account...............................
Selling NVDRs on big-lot board

Selling NVDRs as general offering

Signed..................................................................Recipient
Date...................................................................

Please contact Ms.Piyathida Makaraphun or Ms.Siriluck Saeng-A-Run, AIRA Securities Public Company Limited 2/4 Nai Lert Tower 8th Fl, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan,
Bangkok. Telephone: 0-2684-8888 ext. 8754, 8756 Facsimile: 0-2256-0284

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person Only)

Appendix B.3

Date...............................

To: AIRA Securities Public Company Limited

I/We.................................................................................................................................Nationality..........................................
Tax Identification No. (if any)..................................would like to declare the Securities cost base of Single Point Parts
(Thailand) Public Company Limited NVDRs being offered for purchase as follows:
NVDR certificate No./Transfer Slip No.
(Transfer Date)

No. Of NVDRs

Cost per NVDR
(Baht)

Total
I/We hereby, attach..................................................................................................................................................................
Totaling........................................................, as evidence(s) of the cost of the NVDRs for calculating withholding tax.
I/We hereby certify that the above statements are true.
Signature..............................................................Offeree
(................................................................)
A Foreign Juristic Person must declare the cost base of NVDRs by submitting this Confirmation of Securities Cost Form with the
evidence that demonstrates the cost base. If the Offeree fails to declare the cost base and to submit proper evidence of the cost base,
withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale.

Appendix B.4

Power of Attorney

Duty Stamp
Baht 30

Made at.............................................................................
Date...................................................
By this Power of Attorney, I/We..................................................................................................................................
Age.............................years Nationality..............................................Address.........................................................................
............................................................................................................................................Postal Code...................................
Country...............................................................hold(s)..........................................................NVDRs of Single Point Parts
(Thailand) Public Company Limited and to be authorized to do and executed all such other matters in connection with the
aforesaid mentioned on my behalf until its completion.
Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Signature..............................................................................Grantor
(................................................................................)
Signature..............................................................................Proxy
(................................................................................)
Signature..............................................................................Witness
(................................................................................)
Signature..............................................................................Witness
(................................................................................)

Note: Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized representative are required to
be attached herewith.

9665%ก%6ก
APPLICATION FOR NEW SECURITIES CERTIFICATE

456
For Official use only

ก  ......................................................................................................................................................................
Securities Name

 ............................................
Number

1.  !"#ก   $ %& '!(  $)*กก   (, - '. ) 01*ก2 $3  $ %& '!(  $)*กก   (, - '. ) 01*ก2   !")*ก
Name of securities holder TSD Account
 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR
2. 0"*Lก  ...................................................................................................................................................................................................
Name of owner of securities
(NO$ 0L) (print)
Q3*N%6666666.* ......................................
ก กก !"#$%&
Nationality
Occupation

ID666666.6666666. !"7(
Transferor
ID666666666666 !" $7(
Transferee
!"N O0..............................................
Checker (verifier)

To be fully completed by securitiesholder

 !U   (*V* , X( , Y!U$"*(,  Y!U$"*( (#"*Y)...........................................................................................................................................
Address (Building name, Floor No., village name, village No. (if available)
Y!U.........................\ ..................................#((.................................N1*$ / ^OL...........................1*_ / N....................................................
Moo
Soi
Road
Sub-District
District
0LO2................................................ Q., &a .......................................7 ' .................................................................................................
Province
Postal Code
Telephone No.
, -01*NO, -*( (13 ก).............................................................., -01*NO !"Q _*&*ก .........................................................................
Identification Number
Tax Payer Identification Number
3. 01*(O(ก   d"กd$ก  ..................................e"( / (UO NOก& ............................................................................e"( / (UO
Number of securities to be issued new securities certificates
Unit Amount of Share in letters
Unit
4. ก aก  , -_ (UO L e( 7, 2 -$eL(.ก* ก_*& a 0U*
 ก_*& a 0U*
 .YUก_*& a 0U*
In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:
 Withholding tax
 Non-withholding tax


Official

L.........................................................................0"*Lก  
Signature
Securities owner
"* 0"* $ &%  ................................................................. )!" *กก    $ LOU*"VO*Y กU*O"*LN"(,i(VO*Y0 %L (jLd(ก* $ %& '!(  $ )*กก  k 01*ก2

Checker (verifier)

I/We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities an specified in this

Date of Receipt

application and should there be any damages resultingกd$ก 

d"^กU0"*Lก  N*Y  -$e.O"d(V1* "L(X *ก0- jLY กUd"ก%2VO*YQ * d2 l
jX(^กU$ &%  '!(  $ )*กก  k 01*ก2 .YUOU*2"O , -ก* d2 l "* 0"* $ %2$^-2d"d"^กU$ %& '!(  $)*กก  k 01*ก2 0(V $#"O(

from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages.

L......................................................................... !"Y1*(*0L(*Y
Signature
Authority

!"N O0..............................................
O(  $.......................................................

ก4Eก6ก%ก%6ก (Document Submitted for Issuing New Securities Certificate)
กKLMNOPQ6PR  (For Individual Persons)
1. 4T&!U# Thai Nationality:
- Q1*(*$N , -01*NO, -*(   Q1*(*$N , -01*NO"* *ก* "YQ1*(* -$ ($"*( L* Y $ LQ1*(*#!กN"L72 0"*L$N
- A copy of the signatoryms state identity card or government official identity card together with a copy of personms house registration, certified true with his/her original signature .
2. 4T&!UO U%&"4T&!U# Other Nationalities:
- Q1*(*d$NU*L2"*O  Q1*(*(LQ2%( *L L* Y $ LQ1*(*#!กN"L72 0"*L$N
- A copy of the signatoryms alien identity card or a copy of his/her passport, certified true with his/her original signature.
กKLMNOPQU!U6P (For Juristic Persons: )
1. 4T&!U# Thai Nationality:
1. Q1*(*(LQ $ L0*กก - OL *a%  กd".YUก%( 1 ,n L* Y $ LQ1*(*#!กN"L72 ก Yก* !"Y1*(*0 !ก ((%N%$eVV
- A certified true copy of the juristic personms certificate issued by the Ministry of Commerce issued within the past 12 months, certified true with the original signatures of
director(s) authorized to represent the company.
2. Q1*(*$N , -01*NO, -*(Lก Yก* !"Y1*(*0L(*Y !ก ((%N%$eVV L* Y $ LQ1*(*#!กN"L72 0"*L$N
- A certified true copy of the identity card of a director(s) authorized to represent the company, with his/her original signature.
2. 4T&!UO U%&"4T&!U# Other Nationalities:
1. Q1*(*(LQ $ Lก* 02 -$ (L(%N%$eVV ^-(LQ $ L ก72 0"*("* L(%N%$eVV(X(  (UO L*(L, - ' (%N%$eVV(X(Y_!Y%1*(*
\jL $ L#jL(%N%$eVV  !"Y1*(*0L* Y !ก ((%N%$eVV NXLQ1*(กL*(^ULd3U ^-1*(*0 L(.d(ก* L* Y !ก ((%N%$eVV
A copy of the juristic personms registration certificate with a certificate issued by an officer of that juristic person or an authority of the juristic personms country of residence, certifying as to the
juristic personms name, names of those authorized to represent the juristic person, the headquarters location and the authority / conditions of those representing the juristic person.
 d"0"*("*  NOTARY PUBLIC d(, - ' 02 1*กQ* 1*ก* $ LกQ* Certified by a notary public officer in the country in which the above documentation was made.
 d"0"*("* LQ#*( !N.  กLQe. d(, - ' 02 1*กQ* 1*ก* $ L* Y^-N *, - $L0"*("*  NOTARY PUBLIC
Certification of the notary publicms signature and seal by the Embassy or Consulate of Thailand in the country in which the documentation was made.
 ก* $ LกQ* "*LN"(N"L $ L.YUก%( 1 ,n 0(#jLO(  (NU(* -$ ( All documentation above must have been certified within one year prior to the time when submitted to the registrar.
2. Q1*(*d$NU*L2"*O  (LQ2%( *LL !"Y1*(*0L(*Y !ก ((%N%$eVV L* Y $ LQ1*(*#!กN"L72 0"*L$N
A copy of the alien identity card or passport of the juristic personms authorized representative, certified true with that personms original signature.

