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คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
(ขอเสนอท่ีระบุไวในคาํเสนอซ้ือนี้เปนราคาเสนอซ้ือและระยะเวลารับซ้ือสุดทายท่ีจะไมแกไขอีก) 

 
เรียน ผูถือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจา นายอานุช โลเฮีย และ คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) (รวมเรียกวา 
“ผูทําคําเสนอซ้ือ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“TPAC” หรือ 
“กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คําเสนอซ้ือ”) 
 

สวนที่ 1 
สาระสําคัญของคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 
1. วันที่ยื่นคําเสนอซ้ือ 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 
 

2. ชื่อผูทําคําเสนอซ้ือ 
นายอานุช โลเฮยี และ คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited)  
 

3. ชื่อผูจัดเตรียมคําเสนอซ้ือ 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) (“ผูจัดเตรียมคาํเสนอซ้ือ” หรอื “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”) 
 

4. วัตถุประสงคในการทําคําเสนอซ้ือ 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม) ผูทําคํา
เสนอซ้ือตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผูถือหุนและผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกเละเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของกิจการทุกราย ภายหลังจากท่ีผูทําคําเสนอซ้ือ
ไดมาซ่ึงหุนสามัญของกิจการ จํานวน 126,407,400 หุน (หนึ่งรอยยี่สิบหกลานส่ีแสนเจ็ดพันสี่รอยหุน) คิดเปน
ประมาณรอยละ 60.55 ของหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมดของกิจการ และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 สําหรับผูถือหุนเดิม (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”) จํานวน 26,601,850 หนวย (ยี่สิบหกลานหกแสนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหนวย) คิดเปนประมาณรอยละ 
57.96 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออกจําหนายแลวและยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ จาก (1) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) (2) นายธีรวิทย บุษยโภคะ (3) นายนิวัฒน หงส
พิทักษพงศ (4) นายนภดล หงสพิทักษพงศ (5) คุณภัทรา หงสพิทักษพงศ (6) นายชลธิศ หงสพิทักษพงศ และ 
(7) คุณนันทวัน มานะจิตต (รวมเรียกวา “กลุมผูถือหุนใหญ”) 
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5. ประเภทหลักทรัพยและรุนที่เสนอซ้ือ 
ณ วันท่ียื่นคําเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพยท่ีผูทําคําเสนอซ้ือจะตองเสนอซ้ือ 2 ประเภท ไดแก หุนสามัญ และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.1  หุนสามัญของกิจการ 
กิจการมีหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวท้ังหมด 208,766,400 หุน  

5.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
กิจการมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกจําหนายแลวและยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 
45,900,081 หนวย  

ท้ังน้ี ผูทําคําเสนอซ้ือไมมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของกิจการสําหรับ
โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของกิจการใหกับคณะกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของกิจการ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP”) เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 
(รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม)ไมไดกําหนดใหผูทําคําเสนอซ้ือตองทําคําเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการ
กําหนดเงื่อนไขจํากัดบุคคลผูใชสิทธิซึ่งเปนผลใหผูทําคําเสนอซ้ือไมอาจใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไดซึ่งรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP  

ดั้งนั้น ผูทําคําเสนอซ้ือจะทําคําเสนอซ้ือเฉพาะ (1) หุนสามัญท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการจํานวน 82,359,000  หุน 
(แปดสิบสองลานสามแสนหาหมื่นเกาพันหุน) คิดเปนรอยละ 39.45 ของหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมดของ
กิจการ  และคิดเปนสิทธิออกเสียงรอยละ 39.45 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ และ (2)ใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวน 19,298,231 หนวย (สิบเกาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบเอ็ดหนวย) คิดเปน
รอยละ 42.04 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออกจําหนายแลวและยังมิไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

6. ราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุนสามัญหุนละ 7.80 บาท (เจ็ดบาทแปดสิบสตางค) (“ราคาเสนอซ้ือหุนสามัญ”) โดยผูถือหุนท่ี
ตอบรับคําเสนอซ้ือ (“ผูแสดงเจตนาขายหุนสามัญ”) มีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนดังกลาว ในอัตรา
รอยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือหุนสามัญ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการเสนอ
ขายหุน ดังนั้นราคาสุทธิท่ีผูแสดงเจตนาขายหุนสามัญจะไดรับเทากับหุนละ 7.779135 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดเกา
หนึ่งสามหาสตางค)  

ราคาเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพหนวยละ 2.80 บาท (สองบาทแปดสิบสตางค) 
(“ราคาเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ”)โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตอบรับคําเสนอซ้ือ (“ผูแสดงเจตนาขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) มีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ในอัตรารอยละ 0.25 
ของราคาเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการเสนอขาย
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นราคาสุทธิท่ีผูแสดงเจตนาขายใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเทากับหนวยละ 2.79251 
บาท (สองบาทเจ็ดเกาสองหาหนึ่งสตางค) 

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว  

(  ) เปนราคาเสนอซื้อสุดทายท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เวนแตเขาเงื่อนไขท่ีแจงตามขอ 8) 

(      ) ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคําเสนอซ้ืออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร เวนแตจะเขาขอยกเวนโดยชัดแจงภายใตขอตกลงตามอนุสัญญาภาษีซอน
ท่ีใชบังคับในแตละกรณี ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายหุนสามัญหรือผูแสดงเจตนาขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (“ผู
แสดงเจตนาขาย”) เปนนิติบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทยซ่ึงมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย และมิไดมีถิ่นฐาน
อยูในประเทศท่ีอยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยูในประเทศซ่ึงเปน
คูสัญญาตามอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แตมิไดมีขอยกเวนเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจายจากการขาย
หลักทรัพยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายดังกลาวจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 
ของผลกําไรจากการขายหลักทรัพย กลาวคือผลตางระหวางราคาท่ีเสนอซื้อและตนทุนของหลักทรัพย โดยท่ีผู
แสดงเจตนาขายจะตองแจงตนทุนของหลักทรัพยแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 2 (4) 
และตามเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ 
“เอ็นวีดีอาร”)  
ท้ังนี้ หากผูแสดงเจตนาขายมิไดแจงตนทุนของหลักทรัพยดังกลาวมาพรอมแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ี
นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี ณ ท่ีจาย โดยคํานวณภาษีจากราคาเสนอซ้ือ
คูณดวยจํานวนหลักทรัพยของกิจการหรือ NVDR ท่ีผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขายท้ังหมด 

หมายเหตุ: ผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 3 ของ
คาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ใหแก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

7. ระยะเวลารับซ้ือ 
ระยะเวลารับซ้ือรวมท้ังส้ิน 25 วันทําการ หรือต้ังแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ทุกวัน
ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกลาวเปน 

(  ) ระยะเวลารับซื้อสุดทายท่ีจะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เวนแตเขาเงื่อนไขท่ีแจงไว ตาม
ขอ 8) 

(      ) ไมใชระยะเวลารับซ้ือสุดทาย ผูทําคําเสนอซ้ืออาจขยายระยะเวลารับซื้อได 
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8. เงื่อนไขในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอซ้ือ 
(     ) ไมมีเงื่อนไข 

( ) มีเงื่อนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซ้ือ ดังนี้ 

( ) ผูทําคําเสนอซ้ืออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือ หากมีเหตุการณรายแรง
ตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

( ) ผูทําคําเสนอซ้ืออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือเพื่อแขงขันกับบุคคลอื่น
นั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซ้ือ 
ผูทําคําเสนอซ้ืออาจยกเลิกคําเสนอซ้ือไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

9.1 มีเหตุการณ  หรือการกระทําใด  ๆ  เกิดข้ึนภายหลังจากผู ทําคําเสนอซ้ือยื่นคําเสนอซ้ือตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อัน
เปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการ โดยท่ีเหตุการณ
หรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซ้ือหรือการกระทําท่ีผูทําคําเสนอซ้ือตอง
รับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากผูทําคําเสนอซ้ือยื่นคําเสนอซ้ือตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพนระยะเวลา
รับซื้อ อันเปนผลใหมูลคาหุนสามัญของกิจการลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือ 

9.3 กิจการกระทําการใด ๆ ท่ีนาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
14/2554 เร่ืองการกระทําการหรืองดเวนกระทําการในประการท่ีนาจะมีผลตอการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ
กิจการ 

10. ระยะเวลารับซ้ือที่ผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยได ณ ท่ีทําการของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ต้ังแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทําการ เวนแตผูแสดงเจตนาขายไดยืนยันไมยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย ในแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย หรือยื่น “แบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย” (โดยผูแสดงเจตนาขายจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการยกเลิก
การแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 (1)) 
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11. การจัดสรรการรับซ้ือกรณีมีผูแสดงเจตนาขายมากกวาหรือนอยกวาจํานวนที่เสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอ
ซ้ือหลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554) 
-ไมใชบังคับกับกรณีนี้- 

12. แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซื้อหลักทรัพย 
เงินทุนท่ีผูทําคําเสนอซ้ือจะตองใชสําหรับการเสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการตามคําเสนอซ้ือ
ครั้งน้ี เทากับ 696,435,247 บาท (หกรอยเกาสิบหกลานส่ีแสนสามหม่ืนหาพันสองรอยสี่สิบเจ็ดบาท) แบงเปน
หุนสามัญท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการเทากับ 642,400,200 บาท (หกรอยสี่สิบสองลานส่ีแสนสองรอยบาท) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิ เทากับ 54,035,047 บาท (หาสิบสี่ลานสามหม่ืนหาพันสี่สิบเจ็ด
บาท) โดยผูทําคําเสนอซ้ือจะใชแหลงเงินทุนจากวงเงินสินเช่ือธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพยของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อใชในการชําระมูลคาของการเสนอซ้ือหลักทรัพยตามคําเสนอซ้ือครั้งนี้  โดย ณ 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดออกจดหมายรับรองวาผูทําคําเสนอซ้ือมีวงเงินสินเช่ือ
ธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)เพียงพอสําหรับชําระมูลคาของการ
เสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการตามคําเสนอซ้ือครั้งนี้   

ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซ้ือไดพิจารณาแหลงเงินทุนของ
ผูทําคําเสนอซ้ือแลวมีความเห็นวาผูทําคําเสนอซ้ือมีแหลงเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซ้ือครั้งนี้ 

13. ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย 
ช่ือ: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู: อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29 เลขท่ี 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
ผูติดตอ: นางฐานมาศ พึ่งโพธ์ิ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข  

(ฝายปฏิบัติการ) 
โทรศัพท: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
โทรสาร: 0 2618 1120 
 

14. วันชําระราคา 
ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคาคาหลักทรัพยใหแกผูแสดงเจตนาขายดังตอไปนี้ 

14.1.  กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยใหแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558) 

ก. กรณีผูแสดงเจตนาขายแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคา
หลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรือเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแตกรณี) ผูแสดงเจตนาขาย
จะไดรับชําระราคาในวันทําการที่ 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ และตอเม่ือการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 
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ข. กรณีผูแสดงเจตนาขายไมไดแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคา
หลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรือเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแตกรณี) แตภายหลังไดยื่น 
แบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 5 
(2) ภายในระยะเวลาท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2558) ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 5 (2) ท่ีมีความถูกตองครบถวน 
และสมบูรณ และตอเม่ือการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 

ค. กรณีผูแสดงเจตนาขายไมไดแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคา
หลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรือเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแตกรณี) ผูแสดงเจตนาขาย
จะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย ซึ่งตรงกับวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ในกรณีท่ีแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยมี
ความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ และตอเมื่อการดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 

14.2.  กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยใหแกตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย
ภายหลังระยะเวลาท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ภายหลังวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2558) ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ และตอเมื่อการดําเนินการโอนหลักทรัพยมีเสร็จสิ้นและมี
ผลสมบูรณ 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดของผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 

1. ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซ้ือ 

1.1  นายอานุช โลเฮยี 
อาชีพ : นักธุรกิจ 
อาย ุ : 22 ป 
ท่ีอยู : 36/81 ช้ัน 23 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร  สุขุมวิท ซอย  21 ถนนอโศก แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
โทรศัพท  : 0 2664 1532 
เลขบัตรประชาชน : 8103300003614  
ประวัติการศึกษา  : Bachelor of Science in Business Administration, Babson College 
ประสบการณทํางาน  : สิงหาคม 2557  Consulting Intern, The Boston Consulting Group 
  กรกฎาคม 2557  Wealth Management Intern, Standard Chartered Bank 
  ฤดูรอนป 2556 Operations, Strategy, and Finance Intern, Indorama 

 Venture Pcl 
  ฤดูรอนป 2555 Human Resources Intern, Indorama Ventures Pcl 
ประวัติการกระทําผิดทางอาญา : -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมายท่ียังไมสิ้นสุด : -ไมมี- 

1.2. คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) 
1.2.1 ขอมูลทั่วไป 

ช่ือ : คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) (“QAMA”) 
ท่ีอยู : อาคาร เลส แคสเคดส 33 อิดิท เคเวล สตรีท พอรตหลยุส มอริเชียส 
  Les Cascades Building, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius  
โทรศัพท  : +230 212 9800 
โทรสาร : +230 212 9833, +230 212 5265, +230 208 0572 
เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท  : 133043 C1/GBL  
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1.2.2 ขอมูลทางธุรกจิและขอมลูอื่นๆ 
1.2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศ
สาธารณรัฐมอริเชียส โดยกอต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2558 เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานตางๆ 
รวมถึงการลงทุนนอกประทศสาธารณรัฐมอริเชียส (Global Business Activities) ภายใต the Financial 
Services Act 2007 ของประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส  

1.2.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 ณ วันท่ี 10 กันยายน 2558 QAMA  มีทุนจดทะเบียน 2 ดอลลารสหรัฐ (สองดอลลารสหรัฐ) 

ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2 หุน (สองหุน) โดยชําระคาหุนเต็มจํานวน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
ดอลลารสหรัฐ (หนึ่งดอลลารสหรัฐ) 

1.2.2.3 รายช่ือผูถือหุนของ QAMA 
 รายช่ือผูถอืหุนของ QAMA ณ วันท่ี 10 กันยายน 2558  เปนดังนี้ 

ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน  รอยละเมื่อเทียบ
กับจํานวนหุนที่

ชําระแลว
ทั้งหมด 

รอยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสยีง
ทั้งหมด 

1. นางสุจิตรา โลเฮีย หุนสามัญ 1 50 50 
2. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา หุนสามัญ 1 50 50 

รวม 2 100 100  
หมายเหตุ: 1. หุน 1 หุน มีสิทธิออกเสียงได 1 เสียง ในกรณีปกติ ถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีเรื่องใดที่กําหนดใหตองทําโดย
มติพิเศษที่ประชุมตองลงมติโดยคะแนนเสียงไมตํ่ากวารอยละ 75 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

2. นางสุจิตรา โลเฮีย เปนมารดาของนายอานุช โลเฮีย และ นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา เปน
พี่สาวของนายอานุช โลเฮียนอกจากน้ี นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา เปนภรรยาของนาย
เควิน คูมาร ชารมา 
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1.2.2.4 รายช่ือคณะกรรมการของ QAMA 
 รายช่ือคณะกรรมการของ QAMA ณ วันท่ี 17 กันยายน 2558 มีดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. Ms. Rooksana Shahabally Bibi  กรรมการ
2. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
3. Mr. Sahjahan Ally (Farad) Nauthoo  กรรมการ
4. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการ 

หมายเหตุ  
1. กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ไดแก กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราประทับของบริษัท 
2. ในการประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการเขารวมประชุมจึงครบองคประชุม 

และในการออกเสียงลงคะแนน และใหถือเสียงขางมากเปนการวินิจฉัยช้ีขาดท่ีประชุมคณะกรรมการ 

1.2.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QAMA  
ไมมี เนื่องจาก QAMA จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2558 

1.2.2.6 ภาระผูกพันที่มนีัยสําคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี   
- ไมมี -  

1.2.2.7 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดทางอาญาของ QAMA และ/หรือผูบริหารของ QAMA   
- ไมมี -  

1.2.2.8 ขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดของ QAMA และ/หรือผูบริหารของ QAMA 
- ไมมี -  
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1.2.2.4 รายช่ือคณะกรรมการของ QAMA 
 รายช่ือคณะกรรมการของ QAMA ณ วันท่ี 17 กันยายน 2558 มีดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. Ms. Rooksana Shahabally Bibi  กรรมการ
2. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
3. Mr. Sahjahan Ally (Farad) Nauthoo  กรรมการ
4. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการ 

หมายเหตุ  
1. กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ไดแก กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราประทับของบริษัท 
2. ในการประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการเขารวมประชุมจึงครบองคประชุม 

และในการออกเสียงลงคะแนน และใหถือเสียงขางมากเปนการวินิจฉัยช้ีขาดท่ีประชุมคณะกรรมการ 

1.2.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ QAMA  
ไมมี เนื่องจาก QAMA จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2558 

1.2.2.6 ภาระผูกพันที่มนีัยสําคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี   
- ไมมี -  

1.2.2.7 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดทางอาญาของ QAMA และ/หรือผูบริหารของ QAMA   
- ไมมี -  

1.2.2.8 ขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดของ QAMA และ/หรือผูบริหารของ QAMA 
- ไมมี -  
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2. ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดเตรียมคําเสนอซ้ือ 
ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)  
ที่อยู  : อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29 เลขท่ี 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท  : 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรอื 0 2618 1143 
โทรสาร  : 0 2618 1120 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอ่ืน (ถามี) 

ชื่อ  : บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด 
ที่อยู  : 44 อาคารสมูทไลฟ ช้ันท่ี 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท  : 0 2633 9088  
โทรสาร  : 0 2633 9089 

 

4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซ้ือกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญหรือกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจ ที่ผูทําคําเสนอซ้ือกระทําขึ้นกอนการยื่นคําเสนอ
ซ้ือหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ   ทั้งนี้ ไมวาการ
ทําสัญญา/ ขอตกลง/ บันทึกความเขาใจดังกลาว จะเปนการทําเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยในคําเสนอซ้ือหรือไม
ก็ตาม 
สัญญา: สัญญาซื้อขายหลักทรัพยฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2558  (“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย”)  
คูสัญญา: ผูขาย:  (1) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

 (2) นายธีรวิทย บุษยโภคะ 
 (3) นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 
 (4) นายนภดล หงสพิทักษพงศ 
 (5) คุณภัทรา หงสพิทักษพงศ 
 (6) นายชลธิศ หงสพิทักษพงศ 
 (7) คุณนันทวัน มานะจิตต 
ผูซื้อ:  (1) นายอานุช โลเฮีย 
 (2) คามา อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited ) 

ที่ปรึกษา
กฎหมายในการ
ทําสัญญา: 

บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผูซื้อ 
ผูขายมิไดวาจางที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 

รายการซื้อขาย: ผูขายตกลงขายหลักทรัพยที่ซื้อขายใหแกผูซื้อตามขอตกลงและเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา
ซื้อขายหลักทรัพย 
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หลักทรัพยที่ซื้อ
ขาย: 

1. หุนสามัญของกิจการ จํานวน 126,407,400 หุน ซึ่งถือโดยผูขาย คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 60.55 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด และจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ  

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ จํานวน 26,601,850 หนวย ซึ่งถือโดยผูขาย คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 57.96 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจําหนายแลว
และยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาซื้อขาย: ราคาซื้อขายหุนสามัญของกิจการ 7.80 บาทตอหุน 
ราคาซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทตอหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขที่สําคัญ: เง่ือนไขสําคัญของผูซื้อกอนทํารายการซื้อขาย ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย มีดังตอไปน้ี  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการตองมีมติ ดังตอไปนี้ 

1.1 รับทราบการเขาทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพยระหวางผู-ขายและผูซื้อ 
1.2 อนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม จํานวน 4 ทานเพ่ือเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการ

เดิม จํานวน 4 ทานที่ลาออก 
1.3 อนุมัติการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามใหเปนไปตามท่ีผูซื้อกําหนด 

2. ผูขายสงมอบหนังสือยืนยันใหแกผูซื้อเพื่อยืนยันวาหลักทรัพยที่ขายปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ และเง่ือนไขบังคับกอนซึ่งรวมถึงคํารองและรับประกันตางๆ ของผูขายตามที่ระบุไว
ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพยเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ ณ วันที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย 

3. ไมมีกฎหมายหรือการดําเนินการโดยหนวยงานราชการ ซึ่งจะมีผลบังคับใชภายหลังจาก
วันที่ทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งหาม ปองกันไมใหเกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรายการที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายหลักทรัพยหรือจํากัดการดําเนินการใดๆ ภายใตสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย 

4. ไมมีการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความใดๆ ซึ่ง
จํากัดการดําเนินการใดๆ ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย และไมมีเหตุการณหรือการ
ดําเนินการใดๆ เกิดขึ้นที่อาจกอใหเกิดการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟองรอง 
หรือการดําเนินคดีความดังกลาวขางตน ซึ่งอาจสงผลใหคูสัญญาไมสามารถทํารายการซื้อ
ขายตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย 

5. ไมมีเหตุการณใดๆ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ทรัพยสิน ความรบัผิด ผลการดําเนินงาน 
รายได หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ 

 
เง่ือนไขที่สําคัญภายหลังการซื้อขาย ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย มีดังตอไปน้ี 
ภายในชวงระยะเวลา 10 ป นับต้ังแตวันที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพย 
1. ผูขายแตละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยูภายใตการควบคุมของผูขายแตละราย

ดังกลาว) จะไมเขาไปเก่ียวของ ลงทุน และ/หรือดําเนินการใหบุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจที่กิจการ
ดําเนินการอยู ณ วันทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย และวันที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพย 
ภายใตสัญญาดังกลาว  
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หลักทรัพยที่ซื้อ
ขาย: 

1. หุนสามัญของกิจการ จํานวน 126,407,400 หุน ซึ่งถือโดยผูขาย คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 60.55 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด และจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ  

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ จํานวน 26,601,850 หนวย ซึ่งถือโดยผูขาย คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 57.96 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกจําหนายแลว
และยังมิไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาซื้อขาย: ราคาซื้อขายหุนสามัญของกิจการ 7.80 บาทตอหุน 
ราคาซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ 2.80 บาทตอหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขที่สําคัญ: เง่ือนไขสําคัญของผูซื้อกอนทํารายการซื้อขาย ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย มีดังตอไปน้ี  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการตองมีมติ ดังตอไปนี้ 

1.1 รับทราบการเขาทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพยระหวางผู-ขายและผูซื้อ 
1.2 อนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม จํานวน 4 ทานเพ่ือเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการ

เดิม จํานวน 4 ทานที่ลาออก 
1.3 อนุมัติการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามใหเปนไปตามท่ีผูซื้อกําหนด 

2. ผูขายสงมอบหนังสือยืนยันใหแกผูซื้อเพื่อยืนยันวาหลักทรัพยที่ขายปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ และเง่ือนไขบังคับกอนซึ่งรวมถึงคํารองและรับประกันตางๆ ของผูขายตามที่ระบุไว
ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพยเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ ณ วันที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย 

3. ไมมีกฎหมายหรือการดําเนินการโดยหนวยงานราชการ ซึ่งจะมีผลบังคับใชภายหลังจาก
วันที่ทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งหาม ปองกันไมใหเกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนรายการที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายหลักทรัพยหรือจํากัดการดําเนินการใดๆ ภายใตสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย 

4. ไมมีการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความใดๆ ซึ่ง
จํากัดการดําเนินการใดๆ ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย และไมมีเหตุการณหรือการ
ดําเนินการใดๆ เกิดขึ้นที่อาจกอใหเกิดการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย การฟองรอง 
หรือการดําเนินคดีความดังกลาวขางตน ซึ่งอาจสงผลใหคูสัญญาไมสามารถทํารายการซื้อ
ขายตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย 

5. ไมมีเหตุการณใดๆ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ทรัพยสิน ความรบัผิด ผลการดําเนินงาน 
รายได หรือฐานะทางการเงิน หรือสถานะอื่นใดของกิจการ 

 
เง่ือนไขที่สําคัญภายหลังการซื้อขาย ภายใตสัญญาซื้อขายหลักทรัพย มีดังตอไปน้ี 
ภายในชวงระยะเวลา 10 ป นับต้ังแตวันที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพย 
1. ผูขายแตละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยูภายใตการควบคุมของผูขายแตละราย

ดังกลาว) จะไมเขาไปเก่ียวของ ลงทุน และ/หรือดําเนินการใหบุคคลใดๆ ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจที่กิจการ
ดําเนินการอยู ณ วันทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย และวันที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพย 
ภายใตสัญญาดังกลาว  
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2. ผูขายแตละราย (รวมถึงนิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยูภายใตการควบคุมของผูขายแตละราย
ดังกลาว) จะไมชักชวนหรือจูงใจหรือพยายามชักชวนหรือจูงใจใหผูบริหารหลักของ
กิจการ ที่ทํางานใหแกกิจการภายในชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันที่ทําสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย ลาออกจากกิจการ และจะไมชักชวนหรือจูงใจลูกคา ตัวแทน นายหนา ผูจัดหา
วัตถุดิบ หรือตัวแทนจําหนายใดๆของกิจการ ที่ทําธุรกรรมหรือธรุกิจกับกิจการภายในชวง
ระยะเวลา 3 ปกอนวันที่ทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ใหเขาทําธุรกรรมหรือธุรกิจกับผูขาย
แทน 

 
4.2 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซ้ือหรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูทําคําเสนอ

ซ้ือ (กรณีผูทําคาํเสนอซ้ือเปนนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ (กรณีผูถือหุนราย
ใหญของกิจการเปนนิติบุคคล) 

4.2.1 การถือหุนในกิจการ 
- ไมมี - 

4.2.2 การถือหุนในผูถือหุนรายใหญของกิจการ 
- ไมมี - 

4.3 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยกจิการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการในผูทําคํา
เสนอซ้ือ (กรณผีูทําคําเสนอซ้ือเปนนิติบุคคล) 
4.3.1 การถือหุนโดยกิจการในผูทําคาํเสนอซ้ือ 

- ไมมี -  

4.3.2 การถือหุนโดยผูถือหุนรายใหญของกิจการในผูทําคําเสนอซ้ือ 
- ไมมี - 

4.3.3 การถือหุนโดยกรรมการของกจิการในผูทําคําเสนอซ้ือ 
- ไมมี - 
 

4.4 ความสัมพันธอืน่ 
4.4.1 การมีกรรมการและ/ หรือผูบริหารรวมกัน 

- ไมมี -  

4.4.2 การทํารายการระหวางกันของกิจการกับผูทําคําเสนอซ้ือและบริษัทยอย 
- ไมมี -  
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5. ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของตอการตัดสินใจของผูถือหลักทรัพย 
5.1. หลักทรัพยที่ถืออยูกอนทําคําเสนอซ้ือ  

5.1.1. หุนสามัญ 

ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน 

รอยละเมื่อเทียบ 
กับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสยีง
ทั้งหมดของ 
กิจการ 

I. ผูทําคําเสนอซ้ือ หุนสามัญ 126,407,400 60.55 60.55 
II. บุคคลกลุมเดียวกับผูทําคําเสนอซ้ือ - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล

ตาม I และ II 
- - - - 

IV. ขอตกลงอืน่ที่จะทําใหบุคคลตาม I 
ถึง III ไดหุนเพ่ิมขึ้น 

- - - - 

 รวม 126,407,400 60.55 60.55 
 

5.1.2. หลักทรัพยแปลงสภาพ 

ชื่อ 
ประเภท
หลักทรัพย
แปลงสภาพ 

จํานวน
หนวย 

จํานวนหุนที่ได
ภายหลังการใชสิทธิ

แปลงสภาพ 

รอยละเมื่อเทียบ 
กับสิทธิออกเสยีง
ทั้งหมดของ 
กิจการ 

I. ผูทําคําเสนอซ้ือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

26,601,850 26,601,850 12.74 

II. บุคคลกลุมเดียวกับผูทําคําเสนอซ้ือ - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล

ตาม I และ II 
- - - - 

IV. ขอตกลงอืน่ที่จะทําใหบุคคลตาม I 
ถึง III ไดหลักทรัพยแปลงสภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- - - - 

 รวม 26,601,850 26,601,850 12.74 
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5.2. แหลงเงินทุนทีผู่ทําคําเสนอซ้ือใชในการเขาซ้ือกิจการ 
เงินทุนท่ีผูทําคําเสนอซ้ือจะตองใชสําหรับการเสนอซื้อหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการตามคําเสนอ
ซื้อครั้งนี้เทากับ 696,435,247 บาท (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสามหม่ืนหาพันสองรอยสี่สิบเจ็ดบาท) 
หากมีการตอบรับคําเสนอซ้ือเต็มจํานวน ผูทําคําเสนอซ้ือจะใชแหลงเงินทุนจากวงเงินสินเช่ือธนาคารและ
เงินฝากบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อใชในการชําระมูลคาของการเสนอซ้ือ
หลักทรัพยตามคําเสนอซ้ือครั้งนี้  โดย ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดออก
จดหมายรับรองวาผูทําคําเสนอซื้อมวีงเงินสนิเช่ือธนาคารและเงินฝากบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เพียงพอสําหรับชําระมูลคาของการเสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการตามคํา
เสนอซื้อครั้งนี้  

ท้ังนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซ้ือไดพิจารณาแหลงเงินทุน
ของผูทําคําเสนอซื้อแลวมีความเห็นวาผูทําคําเสนอซ้ือมีแหลงเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซ้ือ
ครั้งน้ี 
 

5.3. แผนการขายหุนของกิจการ 
ผูทําคําเสนอซ้ือไมมีความประสงคท่ีจะขายหลักทรัพยหรอืโอนหลักทรัพยของกิจการท่ีจะรับซื้อจากการ
ทําคําเสนอซ้ือในครั้งนี้ใหแกบุคคลอื่นในจํานวนที่มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อ เวนแต 1) ในกรณีท่ีผูทําคําเสนอซ้ือมีการปรับโครงสรางทางธุรกิจหรอืโครงสรางองคกร 
หรือมีการขายหลักทรัพยหรอืโอนหลักทรัพยของกิจการใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของกันของผูทําคําเสนอซ้ือ 
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรอืกลุมบุคคลเดียวกัน 
(Group Declaration) หรือ 2) ในกรณีท่ีผูทําคําเสนอซ้ือขายหลักทรัพยหรือโอนหลักทรัพยของกิจการ
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลใชบังคับอื่นๆในขณะนั้น 
 

5.4. ขอมูลจําเปนอืน่ๆ 
- ไมมี - 
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สวนท่ี 3 

รายละเอียดของกิจการ 
 

1. ขอมูลเก่ียวกับกิจการ 

1.1. ขอมูลท่ัวไป 

 ชื่อ:    บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “TPAC”) 

ท่ีอยู: 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 โทรศัพท:   0 2897 2250-1 หรือ 0 2897 2529-30 

 โทรสาร:   0 2897 2426 หรือ 0 2897 2531 

 เลขท่ีจดทะเบียนกิจการ: 0107547000575

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

การดําเนินธุรกิจ 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัดกอต้ัง  เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ประกอบธรุกิจรับจางผลิตบรรจุ
ภัณฑทําจากพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้สวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของลกูคา
ในแตละอุตสาหกรรม โดยกิจการมีอาคารโรงงานท่ีใชในการผลิตจํานวน 3 แหง บนพ้ืนท่ีท้ังสิ้นรวมประมาณ 
23,700 ตารางเมตร โดยสาํนักงานใหญต้ังอยูท่ี แขวงทาขาม (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) และ สาขาต้ังอยูท่ีแขวง
แสมดํา  (จังหวัดกรงุเทพมหานคร) 

ตอมา เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 กิจการไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยกิจการได
ขยายการประกอบธรุกิจออกเปน 3 กระบวนการผลติ คือ กระบวนการผลติแบบฉีด (Injection Moulding) 
กระบวนการผลิตแบบเปา (Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection – Blow Moulding) 
ภายใตระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ GMP (Good Manufacturing Practice) ท่ีไดรับการ
รับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) โดยจําแนกบรรจุภัณฑท่ีกิจการทําการผลิต 
แยกตามประเภทอุตสาหกรรมออกเปน 4 ประเภท คือ 

1) บรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวยบรรจุภัณฑ ประเภทขวด ไดแก ขวด
นมสด นมเปรีย้วพรอมด่ืม ขวดบรรจุครีมเทียม ขวดน้ํามันมะพราว แกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ และ 
ประเภทฝา เพ่ือใชปดภาชนะบรรจุอาหาร ไดแก ฝาขวดกาแฟ ฝาขวดเครื่องด่ืมมอลตสกัด ฝาปดขวดนม
สดและนมเปรีย้วพรอมด่ืม ถวยโยเกริต ฝาและกลองไอศครีม จุกและฝาบนกลองกระดาษบรรจุน้าํผลไม 
เปนตน  
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2) บรรจุภัณฑสําหรบัของใชในครัวเรือน ประกอบดวยบรรจุภัณฑ ประเภทขวดในขนาดและรูปทรงตางๆ 
รวมท้ังฝาปดภาชนะ เชน ขวดน้ํายาลางพ้ืนและสุขภัณฑ ตลับและฝากดสเปรยน้ําหอมดับกลิน่ ฝาสเปรย
ใชกับกระปองสเปรยปรับอากาศและสเปรยกําจัดแมลง ฝาขวดน้ําหอมปรับอากาศ ขวดและฝาน้ํายาฆา
เชือ้ ดามแปรงทําความสะอาดพ้ืนและสขุภัณฑ เปนตน  

3) บรรจุภัณฑสําหรบัของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ ประกอบดวยบรรจุภัณฑประเภทขวดและฝาปดภาชนะ 
เชน ขวดและฝาน้ํายาบวนปาก ขวดและฝาน้ํายาฆาเชื้อโรค ขวดและฝาเวชภัณฑ ขวดและฝาน้ํายาระงับ
กลิ่นกาย ขวดและฝาโลชัน่ทําความสะอาดผิว ขวดและฝาแปงโรยตัว ขวดและฝาบรรจุวิตามิน เปนตน  

4) ผลิตภัณฑอุปกรณเครื่องมือชาง และสวนประกอบเฟอรนิเจอร ประกอบดวย กลองตลับเมตร ชิ้นสวนไม
บรรทัดวัดระดับน้าํ ทาวแขนเกาอี้ พนักพิง ฝาเปดชองสายไฟโตะทํางาน แผนพลาสติกปดหลงัพนักเบาะ
เกาอี ้ 

ลักษณะของกลุมลูกคา 

กลุมลกูคาหลักของกิจการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภคและอุปโภคโดยท่ัวไป ซึ่งเปนบริษัทท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีความตองการ
สินคา ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและการ
รักษามาตรฐานของสินคาอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนเละเชื้อโรค
ทําใหคูคาของกิจการติดตอทําธุรกิจกับกิจการมามากกวา 25 ป   
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1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ  

ขอมูลสรุปงบการเงินของกิจการ สาํหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  

หนวย: ลานบาท  

(เวนแตระบเุปนอยางอ่ืน) 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

6 เดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 

30 มิ.ย. 2558 

สินทรัพยรวม  1,056.35   1,161.45   1,235.71  1,150.79  
หนี้สินรวม     520.68      510.10      545.10      443.73  
สวนของผูถอืหุน     535.67      651.35      690.61      707.06  
ทุนท่ีออกและชําระแลว     100.00      200.19      201.33      206.03  
รายไดรวม  1,387.31   1,591.15   1,686.20      812.95  
คาใชจายรวม  1,242.60   1,422.94   1,556.08      738.63  
ภาษีเงินได      30.06       31.57       24.05       14.25  
กําไรสุทธ ิ      99.96      123.07       93.39       54.82  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.50 0.62 0.46 0.27 
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด  (บาท) 0.50 0.60 0.45 0.26 
เงินปนผลตอหุน (บาท)  0.11 0.32 0.30 -

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 5.07 3.12 3.31 3.43 
ที่มา :  งบการเงินของกจิการ 
หมายเหตุ: ผูถือหลักทรัพยสามารถดูงบการเงินและหาขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ ของกิจการ ไดจากเว็บไซตของกิจการ (www.thaiplaspac.com) หรือ

จากเว็บไซตของสํานักงาน กลต. (www.sec.or.th) หรือจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 
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1.4. โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 

1) รายช่ือผูถือหุนรายใหญของกิจการ โดยอางอิงตามรายช่ือในทะเบียนผูถือหุนลาสุดเม่ือวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2558 เปนดังนี ้ 

 

ช่ือ 

 

จํานวนหุน 

รอยละเม่ือเทียบกับ

จํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลว

ท้ังหมดของกิจการ 

รอยละเม่ือเทียบ

กับสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของ

กิจการ 

1. บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 100,000,000 48.54 48.54 

2. นายเอกวุฒ ิเนื่องจํานงค 21,552,000 10.46 10.46 
3. นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 16,407,400 7.96 7.96 
4. นายธรีวิทย บุษยโภคะ 16,280,000 7.9 7.9 
5. นายไพศาล ชาติพิทักษ 2,820,000 1.37 1.37 
6. นายนิติ เนื่องจํานงค 2,000,000 0.97 0.97 
7. น.ส.จงกล งามเลิศชยั 1,822,500 0.88 0.88 
8. นายวีรชยั เดชอมรธัญ 1,737,800 0.84 0.84 
9. น.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต 1,250,000 0.61 0.61 

รวม 163,869,700 79.53 79.53 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2) โครงสรางผูถือหุนท่ีคาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 

ในกรณีท่ีมีผูเสนอขายหลักทรัพยของกิจการท้ังหมดตามคําเสนอซือ้ครัง้นี้ โครงสรางการถือหุนของ
กิจการภายหลังการทําคําเสนอซื้อ จะเปนดังนี ้

ช่ือ จํานวนหุน รอยละเม่ือเทียบกับ

จํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลว

ท้ังหมดของกิจการ 

รอยละเม่ือเทียบ

กับสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของกิจการ 

ผูทําคําเสนอซื้อ    
1. นายอานุช โลเฮีย 208,766,200 100.00 100.00 

2. คามา อนิเวสเมนทส ลิมิเต็ด (QAMA 
Investments Limited) 

200 0.00 0.00 

รวม 208,766,400 100.00 100.00 
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1.5. รายช่ือคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนคณะกรรมการลาสุด และท่ีคาดวาจะเปนหลังการทําคําเสนอ

ซื้อ 

1) รายช่ือคณะกรรมการกอนการทําคําเสนอซื้อ 

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2558 กอนวันท่ีผูทําคําเสนอซือ้ไดมาซึง่หุนสามัญ
และหลักทรัพยของกิจการ เปนดังนี ้

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ 
2. นายโยธนิ เนือ่งจํานงค ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นายธรีวิทย บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ 
4. นายชัชชยั ธรรมารุงเรือง กรรมการ 
5. นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ กรรมการ 
6. นายสุรชัย สนธริติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. พ.ต.อ.วิชัย ทรงโบรศัมี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวิศาล สันติมหกลุเลศิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

2) รายช่ือคณะกรรมการท่ีคาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซือ้เปนดังนี ้

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายเควิน คูมาร ชารมา ประธานกรรมการ 
2. นางอาราธนา โลเฮีย ชารมา กรรมการ 
3. นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการ 
4. นายอนิล คูมาร โคล ิ กรรมการ 
5. นายธรีวิทย บุษยโภคะ กรรมการ 
6. นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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1.6.  ราคาสูงสุดและตํ่าสุดของหลักทรัพยของกิจการแตละไตรมาสในชวง 3 ปท่ีผานมา 

 หุนสามัญ 

ป ไตรมาส ชวงราคาสูงสุดและตํ่าสุด (บาทตอหุน) 

  ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด 

2555 ม.ค. – มี.ค. 9.90 9.05 
 เม.ย. – มิ.ย. 9.90 9.00 
 ก.ค. – ก.ย. 10.50 9.30 
 ต.ค. – ธ.ค. 10.70 10.00 

2556 ม.ค. – มี.ค. 15.60 10.40 
 เม.ย. – มิ.ย. 18.80 5.40 
 ก.ค. – ก.ย. 5.85 5.10 
 ต.ค. – ธ.ค. 6.40 5.25 

2557 ม.ค. – มี.ค. 7.10 6.10 
 เม.ย. – มิ.ย. 7.10 5.90 
 ก.ค. – ก.ย. 6.10 5.90 
 ต.ค. – ธ.ค. 6.05 5.40 

2558 ม.ค. – มี.ค. 6.05 5.45 
 เม.ย. – มิ.ย. 6.75 5.65 
 ก.ค. – ก.ย. 7.60 5.95 

หมายเหตุ: กิจการมีการจายหุนปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายหุนปนผล
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 หนา 6



คําเสนอซือ้หลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) แบบ 247-4 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ป ไตรมาส ชวงราคาสูงสุดและตํ่าสุด (บาทตอหนวย) 

  ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด 

2555 ม.ค. – มี.ค. - - 
 เม.ย. – มิ.ย. - - 
 ก.ค. – ก.ย. - - 
 ต.ค. – ธ.ค. - - 

2556 ม.ค. – มี.ค. - - 
 เม.ย. – มิ.ย. 1.68 1.11 
 ก.ค. – ก.ย. 1.63 1.24 
 ต.ค. – ธ.ค. 2.00 1.30 

2557 ม.ค. – มี.ค. 2.64 1.80 
 เม.ย. – มิ.ย. 4.00 2.16 
 ก.ค. – ก.ย. 2.32 1.97 
 ต.ค. – ธ.ค. 2.10 1.50 

2558 ม.ค. – มี.ค. 1.93 1.44 
 เม.ย. – มิ.ย. 2.20 1.51 
 ก.ค. – ก.ย. 4.10 1.89 

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หมายเหตุ : ใบสําคัญแสดงสิทธิของกิจการ เขาทําการซื้อขายวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 
 

2.  แผนการดําเนินงานภายหลังการเขาครอบงํากิจการ 

2.1. สถานภาพของกิจการ  

ผูทําคําเสนอซื้อไมมีวัตถุประสงคท่ีจะเพิกถอนหุนของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอ
ซื้อ เวนแตกรณีท่ี ผูทําคําเสนอซื้อ มีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและมีผลใชบังคับในขณะนั้น 

2.2. นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ  

ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ 
แผนการประกอบธรุกิจ การจําหนายสินทรัพยหลักในการดําเนินธุรกิจของกิจการอยางมีนัยสําคัญ และ
นโยบายการจายปนผล ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย  
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อยางไรก็ตามเพ่ือใหการดําเนนิธรุกิจมีความคลองตัวหรือคงไวหรือเพ่ิมซึ่งประสิทธิภาพหรอื
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของกิจการ ผูทําคําเสนอซือ้อาจพิจารณาปรับโครงสรางองคกร 
บุคลากร และ/หรอืโครงสรางทางการเงนิของกิจการ 

นอกจากนี้ ผูทําคําเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของตางดาวท่ีกําหนดไวเดิมท่ี
รอยละ 30 เปนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยใหผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถอืหุนของกจิการ 

ในกรณีท่ีผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนนิการเปลีย่นแปลงใดๆ อยางมีนัยสําคัญ ท่ีแตกตางไปจากท่ีระบุไวใน
คําเสนอซือ้นี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยของ
กิจการผูทําคําเสนอซือ้จะดําเนินการใหตองไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของกจิการ 
และ/หรอื ท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการ และไดรับการอนุมัติอืน่ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและมีผลใชบังคับในขณะนั้น 

2.3. รายการระหวางกัน  

ปจจุบัน ผูทําคําเสนอซือ้ไมมีการทํารายการระหวางกันกับกิจการ ท้ังนี้หากในอนาคตผูทําคําเสนอซือ้มี
การทํารายการระหวางกนักบักจิการ ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการใหกิจการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ หรอืระเบียบของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
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สวนที่ 4 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 
1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ 

ในการตอบรับคําเสนอซ้ือ ใหผูแสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) 
แลวแตกรณี โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากดั 
(มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย – NVDR หลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบ
หอไทย จํากัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แลวแตกรณีใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ
ผูแสดงเจตนาขาย  

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ใหใช 
“แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)” ตาม
เอกสารแนบ 2 (2) 

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนในหลักทรัพยอางอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดี
อาร”) ใหใช “แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย – NVDR หลักทรัพยของ บริษัท พลาสติค และ
หีบหอไทย จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2) 

หมายเหตุ ผูแสดงเจตนาขายจะตองแปลงหลักทรัพยใหตรงกับสัญชาติของผูถอืกอนจงึจะนํามา
แสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับ
ซื้อหลักทรัพยจากผูแสดงเจตนาขายท่ีมีสัญชาติไมตรงกัน 

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังตอไปนี้ 

1.2.1 กรณีที่เปนใบหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ (แตละเอกสารเรียกวา “ใบหลักทรัพย” และรวมเรียกวา 
“ใบหลักทรัพย”) ใหลงลายมือช่ือสลักหลังใบหลักทรัพย เพื่อโอนลอยในชอง “ลงลายมือช่ือผูโอน” 
ในดานหลังของใบหลักทรัพย (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัยจะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพยท่ี
มีช่ือตรงกับผูแสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยท่ีปรากฏช่ือบนใบหลักทรัพยไดสลักหลงัโอนใบ
หลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถกูตองสมบูรณของผูแสดงเจตนาขายแลวเทานั้น) 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแสดงเจตนาขายตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี ตัวแทนใน
การรับซ้ือหลักทรัพยขอความรวมมอืใหผูแสดงเจตนาขายท่ีถือใบหลักทรัพยมายื่นแบบตอบรับตาม
ขอ 1.1 ลวงหนาอยางนอย 2 วนัทําการกอนวนัสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการ
รับซ้ือหลักทรพัยจะตองนําใบหลักทรัพยนั้น ไปตรวจสอบและฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  
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 กรณีท่ีคํานําหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือ
สะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใหกรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสาร
แนบ 2 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรง
กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ในกรณีท่ีเปนผูจัดการมรดก ตองยื่นสําเนาคําสั่งศาลท่ีแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดกที่ออกใหไม
เกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูจัดการมรดก และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองและ
สลักหลังใบหลกัทรัพยโดยผูจดัการมรดก 

 ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว ผูปกครอง (บิดาและมารดา) ตองลงลายมือช่ือสลกัหลัง
ใบหลักทรัพย และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

หมายเหตุ กรณีผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนใบหลักทรัพย แบบตอบรับจะสมบูรณ เมื่อใบ
หลักทรัพยไดผานการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนท่ีเรียบรอยแลว
เทานั้น หากใบหลักทรัพยไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนใน
การรับซ้ือหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหลักทรัพยนั้นคืน 

1.2.2 กรณีฝากหลักทรัพยไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) ใหผูแสดง
เจตนาขายติดตอบริษัทหลักทรัพยท่ีผูแสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพยของกิจการ ไวในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของตน เพื่อแจงความประสงคในการแสดงเจตนาขาย และใหบริษัทหลักทรัพยนั้นโอน
หลักทรัพยของกิจการ เขาบัญชี ดังนี้ 

 สําหรับผูถือหลกัทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities) 

 “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อคําเสนอซ้ือ” เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0  

 สําหรับผูถือหลกัทรัพยสัญชาติตางดาว (Foreign Securities) 

 “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ีบัญชี 224-
000000036-0 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับพรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัทหลักทรัพยท่ีผู
แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดยบรษัิทหลักทรัพยนั้นจะเปนผูใหบริการ
รวบรวมและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยตอไป 
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1.2.3 กรณี NVDR ใหนําใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ท่ีผูแสดงเจตนาขายมีอยูกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย เพือ่เขาบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ี
บัญชี 224-000000036-0 ท้ังนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัยขอความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขาย
นําใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ท่ีแสดงเจตนาขายดังกลาว มายื่นหลกัฐานการโอน NVDR 
พรอมแบบตอบรับตามขอ 1.1 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
เนื่องจากมีข้ันตอนท่ีตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพยตองดําเนินการโอนหลกัทรัพยและ NVDR กับ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนของการตอบรับคําเสนอซื้อตอไป 

1.2.4 กรณีผูแสดงเจตนาขายเปน 

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม
หมดอายุ (ในกรณีท่ีใชบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมเีลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูแสดงเจตนาขาย
เปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และผูเยาว พรอม
รับรองสําเนาถกูตอง) 

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: 

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสอืเดินทางท่ียังไมหมดอาย ุพรอมลงลายมือช่ือรบัรองสําเนาถูกตอง 

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย: 

สําเนาหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับท่ีมีขอมูลลาสุด และมีอายุไมเกิน 
1 ป นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ  พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลงนาม (ในกรณีท่ีเปนบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) กรณีผูมีอํานาจลง
นามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลง
นามท่ีไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี 

ง. นิติบุคคลสัญชาติตางดาว: 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และ
หนังสือรับรองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมี
ภูมิลําเนา ซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงาน
ใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมอืช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป 
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นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายช่ือของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือช่ือ และหนังสือ
มอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น พรอมแนบเอกสารหลกัฐานของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือรบัรองสําเนาหนังสือ
รับรองขางตน พรอมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 (ก) หรอื (ข) 
แลวแตกรณี 

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมอืช่ือ
โดยเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรอืผูใหคํารับรองความ
ถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary 
Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวนัยื่น
แบบตอบรับ 

ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนงัสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตน
จะลงนามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ 

สําหรับนิติบุคคลสัญชาติตางดาวท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยูใน
ประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นท่ีอยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษี
ซอนกับประเทศไทย แตอนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจาย
ท่ีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขาย ตองกรอก
รายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขายใน “แบบแจงตนทุนของ
หลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย” (“แบบแจงตนทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหลักทรพัย 
หรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR แลวแตกรณี และ/ หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุน
ดังกลาว เพื่อใชในการหักภาษี ณ ท่ีจาย 

ท้ังนี้ หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย หรอื NVDR ท่ีแสดง
เจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 จะคํานวณจากราคา
เสนอซื้อคูณดวยจํานวนหลักทรัพยของกิจการหรือ NVDR ท่ีผูแสดงเจตนาขายนํามาเสนอขาย
ท้ังหมด 

1.2.5 กรณีท่ีผูเสนอขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับดวยตนเอง 

สําหรับหลักทรัพย 
ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนา
เอกสารของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือ
ช่ือรับรองความถูกตอง 
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สําหรับ NVDR 
ยื่นหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนา
เอกสารของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 1.2.4 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือ
ช่ือรับรองความถูกตอง 

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแตผูทําคําเสนอซื้อและ/หรอืตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัยจะรองขอ  

หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซ้ือกรณุาติดตอตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยตามท่ีอยูท่ีไดระบุไวในขอ 1.3.1  

1.3 ยื่นแบบตอบรับซ่ึงกรอกขอความตามท่ีไดระบุไวขางตนอยางครบถวนพรอมเอกสารประกอบดังนี้ 

1.3.1 กรณีเปนใบหลักทรัพย 

ยื่นแบบตอบรับ ท่ีระบุไวในขอ 1.1 ซึ่งกรอกขอความอยางถูกตองครบถวน พรอมแนบเอกสาร
ตามท่ีระบุไวในขอ 1.2 ไดระหวางเวลา 9.00 น .ถึง 16.00 น. ระหวางวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2558 ของทุกวนัทําการของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย  ท้ังนี้ ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพยขอความรวมมอืใหผูแสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามขอ 1.1 และเอกสาร
ประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนท่ีเกี่ยวของตามขอ 1.2 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวัน
สุดทายของระยะเวลารับซ้ือ เนื่องจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยตองนําใบหลักทรัพยนั้น ไป
ตรวจสอบและฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรพัย ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย หากใบหลักทรัพย
ไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะ
ดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหลักทรัพยนั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับไดท่ี
สํานักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามท่ีอยูดานลางนี้ 

 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรอืนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
ฝายปฏิบัติการ 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม. 10500 
โทรศัพท: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
โทรสาร: 0 2618 1120 

ทั้งนี้ผูทําคําเสนอซ้ือและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซ้ือทาง
ไปรษณีย 
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1.3.2 กรณีระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless)  

ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหลักทรัพย 
(Scripless) และบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ท่ีผูแสดงเจตนาขายเปดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยไว โดยบริษัทหลักทรัพยนั้นจะใหบริการรวบรวม และนําสงแบบตอบรับมายัง
ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยตามท่ีอยูท่ีไดระบุไวในขอ 1.3.1 ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบ
ตอบรับ พรอมเอกสารประกอบไดท่ีบริษัทหลักทรัพยดังกลาวภายในวันท่ีบริษัทหลักทรัพยแตละ
บริษัทจะไดกําหนด เพื่อบรษัิทหลักทรัพยนั้นจะไดนําสงใหกับตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยให
ทันภายในระยะเวลารับซ้ือ  

1.3.3 กรณี NVDR  

ผูแสดงเจตนาขายจะตองดําเนินการตามข้ันตอนการตอบรับคําเสนอซ้ือหลกัทรัพยสําหรับ NVDR 
ตามเอกสารแนบ 4 (1) ท้ังนี้ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูถือ NVDR มายื่น
แบบตอบรับตามขอ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนท่ีเกี่ยวของตามขอ 1.2 
ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยมีข้ันตอนท่ีตองดําเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เพื่อดําเนินการ
ตามข้ันตอนของการตอบรับคําเสนอซ้ือตอไป   

1.4 กรณีผูแสดงเจตนาขายมีความประสงคยืนยันการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ใหผูแสดงเจตนาขายกรอก
รายละเอียดใน แบบตอบรับ หรือ “แบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงิน
คาหลักทรัพย ของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)” ในเอกสารแนบ 5 (2) ใหถูกตอง
ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือผูแสดงเจตนาขาย ท้ังนี้ เมื่อผูแสดงเจตนาขายไดย่ืนแบบตอบรับ 
หรือแบบแจงยนืยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย ของบริษัท พลาส
ติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ตอตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยแลว ผูแสดงเจตนาขายยืนยันวาจะ
ไมใชสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามขอ 5 อีก 

1.5 กรณีผูตอบรับคําเสนอซ้ือตองการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด 
(มหาชน) ท่ีติดจํานําหรือภาระผูกพัน ผูตอบรับคําเสนอซื้อจะตองดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระ
ผูกพันกอนท่ีจะดําเนินการตอบรับคําเสนอซ้ือ 

1.6 กรณีผูแสดงเจตนาขายไมปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซื้อ หรอืพบวาเอกสารประกอบการตอบรบัคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยไมครบถวน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดวิธกีารตอบรับคําเสนอซ้ือตามท่ีระบุไวในหนังสือฉบับน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก 
ผูแสดงเจตนาขายอยางเปนธรรม 
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2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย 

ผูทําคําเสนอซ้ือจะรับซ้ือหลักทรัพยท่ีเหลือท้ังหมดของกิจการท่ีมีผูเสนอขายภายใตคําเสนอซื้อครั้งนี้ 
ยกเวนในกรณีท่ีผูทําคําเสนอซ้ือ ยกเลิกคําเสนอซ้ือตามเงือ่นไขในการยกเลิกคําเสนอซ้ือ ท่ีระบุไวในสวน
ท่ี 1 ขอ 9 
  

3. การชําระราคา  

3.1 วันชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระคาหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

3.1.1 กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยใหแกตัวแทนในการรับซ้ือ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ภายในวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2558) 

ก. กรณีผูแสดงเจตนาขายแจงยืนยันการไมยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับ
เงินคาหลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรอืเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแตกรณี)  
ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบตอบรับคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยและวันท่ีแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีมีความถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ และตอเมื่อการดําเนนิการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 

ข. กรณีผูแสดงเจตนาขายไมไดแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและ
ขอรับเงินคาหลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรือเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแต
กรณี) แตภายหลังไดยื่นแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และขอรับ
เงินคาหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 5 (2) ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการ
ท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงิน
คาหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 5 (2) ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ และตอเม่ือ
การดําเนินการโอนหลักทรัพยเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ 

ค. กรณีผูแสดงเจตนาขายไมไดแจงยืนยันการไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและ
ขอรับเงินคาหลักทรัพยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (2) หรือเอกสารแนบ 4 (2) (ตามแต
กรณี) ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาท่ี 
ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งตรงกับวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558
ในกรณีท่ีแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลกัทรัพยมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ และ
ตอเมื่อการดําเนินการโอนหลกัทรัพยเสร็จสิน้เละมีผลสมบูรณ 

3.1.2 กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับใหแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัยภายหลังระยะเวลา
ท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย (ภายหลังวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558) ผู
แสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาในวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อ
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หลักทรัพยท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ และตอเมื่อการดําเนินการโอนหลักทรพัยเสร็จ
สิ้นและมีผลสมบูรณ 

กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายสงมอบใบหลักทรัพย แบบตอบรับจะสมบูรณเมื่อใบหลักทรัพยไดผาน
การตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนท่ีเรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหลักทรัพย
ไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะ
ดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหลักทรัพยนั้นคืน 

กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายไมสามารถย่ืนแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
และขอรับเงินคาหลักทรัพยไดดวยตนเอง 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจเพ่ือการแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคา
หลักทรัพยในเอกสารแนบ 5 (3) พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาหลักฐานของผูรับ
มอบอํานาจ และผูมอบอํานาจ ตามขอ 1.2.4 แลวแตกรณี 

3.2 วิธีการชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชําระราคาดังนี้ 

3.2.1 การโอนเงินเขาบัญชีของธนาคาร 

ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยจะโอนเงินคาหลักทรัพย เขาบัญชีออมทรัพย หรอืบัญชีกระแส
รายวันของผูแสดงเจตนาขายท่ีเปดไวกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) (“KBANK”)  และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ท้ังนี้ช่ือ
บัญชีผูรับโอนจะตองเปนช่ือเดียวกันกับผูแสดงเจตนาขายตามท่ีไดระบุในใบตอบรับเทาน้ัน 
พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ท่ีระบุ
ช่ือรายละเอียดช่ือบัญชี อยางใดอยางหน่ึงตามแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชําระราคา ในกรณีท่ี
ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีของผูแสดงเจตนาขายไดไมวากรณี
ใดๆ ตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะชําระคาหลักทรัพยเปนเช็ค โดยตัวแทนใน
การรับซ้ือหลักทรัพยจะดําเนินการแจงไปยังผูแสดงเจตนาขายใหมารับเช็คหรือจัดสงเช็คทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามแตกรณี ตามรายละเอียดในขอ 3.2.2 

3.2.2 การรับเปนเช็ค 

ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยจะชําระคาหลักทรัพย เปนเช็คของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญซึ่งในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายอยูในตางจังหวัดจะตองใชเวลาประมาณ 
15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผูแสดงเจตนายขายสามารถเลือกวธิีการรับเช็คได 2 วิธี คือ 
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ก. รับเช็คดวยตนเอง 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คคาหลักทรัพย ซึ่งเปนเช็คขีดครอมสั่งจายผูแสดงเจตนาขาย 
ณ สถานท่ีทําการของตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ต้ังแตเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตามท่ีอยู
ท่ีระบุไวในขอ 1.3.1  

ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายมีความประสงคใหบุคคลอื่นมารับเช็คคาหลักทรัพย แทน ผูแสดง
เจตนาขายจะตองมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวเปนผูดําเนินการแทน โดยจะตองยื่นหนงัสือ
มอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 
1.2.4 ในวันท่ีมารับเช็คจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายไมมา
รับเช็คคาหลักทรัพย ภายใน 14 วันทําการหลังจากวันชําระราคาคาหลักทรัพยวันสุดทายหรือ
วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2558 ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะสงเช็คใหผูแสดงเจตนาขายตามที่
อยูท่ีระบุไวในแบบตอบรับ โดยจดหมายลงทะเบียนตอไป  

ข. ใหจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในแบบตอบรับ 

หากผูแสดงเจตนาขายตองการเลือกวิธีการรับชําระคาหลักทรัพยเปนการจัดสงเช็คทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัยจะทําการจัดสงเช็คทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในแบบตอบรับ ท้ังนี้ผูแสดงเจตนาขายอาจไดรับเช็คคาหลักทรัพย
ชากวาวันทําการท่ี 3 ถัดจากวันท่ียื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน และสมบูรณ และตอเมื่อการดําเนนิการโอนหลักทรัพย เสร็จสิ้น และมีผลสมบูรณ 

ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายเสนอขายดวยใบหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจะ
ชําระเงินคาหลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายก็ตอเมื่อใบหลักทรัพยนั้นไดผานการตรวจสอบ 
และรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนท่ีเรียบรอยแลว หากใบหลักทรัพยนั้นไดรับการ
ปฏิเสธจากศูนยรับฝากหลักทรพัย ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมชําระคาหลักทรัพย 
และจะแจงใหผูแสดงเจตนาขายมารับเอกสารท้ังหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรพัย
ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 1.3.1  

อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพยไดดําเนินการจัดสงเช็คทาง
ไปรษณียลงทะเบยีนใหแกผูแสดงเจตนาขายตามท่ีอยูท่ีระบุไวในแบบตอบรับโดยถูกตองแลว 
ใหถือวาผูแสดงเจตนาขายไดรับชําระราคาคาหลักทรัพยแลวโดยชอบ และผูแสดงเจตนาขายจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 
4. สิทธิของผูถือหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขายไวแลว 

ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระเงินคาหลักทรัพยใหแกผูแสดงเจตนาขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตาม
วันและวิธีการชําระราคาท่ีผูแสดงเจตนาขายแสดงความประสงคไวตามขอ 3 ขางตน  

หากมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1 ขอ 8 
ผูทําคําเสนอซ้ือจะดําเนินการดังนี้ 
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(1) ในกรณีท่ีมีการปรับราคาเสนอซ้ือลดลง ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาท่ีลดลงน้ัน
แกผูแสดงเจตนาขายทุกราย เวนแตหลักทรัพยท่ีผูถือหลักทรพัยไดแสดงเจตนาขายไวกอนวนัท่ีผูทําคํา
เสนอซื้อประกาศแกไขขอเสนอน้ันเปนเจตนาท่ีไมสามารถยกเลิกได ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคา
หลักทรัพยจํานวนดังกลาวตามราคาเสนอซ้ือเดิมกอนการแกไข    

(2) ในกรณีท่ีมีการปรับราคาเสนอซ้ือสูงข้ึน ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาท่ีสูงข้ึนนั้น
แกผูแสดงเจตนาขายทุกราย 
 

5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

สําหรับผูแสดงเจตนาขายท่ีไมไดระบุแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยในแบบตอบรับ 
หรือไมไดยื่น “แบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย ของ
กิจการ” ตามขอ 1.4 ตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย และมีความประสงคจะดําเนินการยกเลิกการแสดง
เจตนาขาย ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

5.1 วันสุดทายท่ีผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไดตลอดระยะเวลาในการรับซื้อ
หลักทรัพย ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ถงึวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2558 รวมท้ังสิ้น 20 วันทําการ 

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายท่ีมีความประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในเอกสารแนบ 3 
(1) ดังน้ี 

5.2.1 กรอกขอความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยของ บริษัท พลาสติค และ
หีบหอไทย จํากัด (มหาชน)” (“แบบคําขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ใหถูกตองครบถวน
และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังตอไปน้ี 

5.2.2.1 หลักฐานการรบัใบหลักทรัพย หรือ ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ
ใบสําคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ 

5.2.2.2 กรณีท่ีคํานําหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกลุของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไม
ตรงหรอืสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมสําเนาเอกสารประกอบการแกไขของทาง
ราชการท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี 
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5.2.2.3 กรณีผูตอบรับคําเสนอซ้ือท่ีประสงคจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปน 

(ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียัง
ไมหมดอายุ (ในกรณีท่ีใชบัตรขาราชการ หรอื บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรอืสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักอยูตามทะเบียนบานและหนาท่ีแสดงช่ือ
ผูแสดงเจตนาขายดวย) พรอมลงลายมือช่ือรบัรองสําเนาถูกตอง 

ในกรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและ
มารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอาย ุพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(ค)  นิติบุคคลสัญชาติไทย 

สําเนาหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับท่ีมีขอมูลลาสุด และมีอายุ
ไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมอีํานาจ
ลงนาม (ในกรณีท่ีเปนบัตรขาราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานดวย) กรณีผูมีอาํนาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว 
หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือ
รับรองขางตน พรอมลงลายมอืช่ือรับรองความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 5.2.2.3 (ก) หรือ 
(ข) แลวแตกรณี 

(ง)  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 

สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดย
เจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึง
ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจ
หรือเงื่อนไขในการลงลายมอืช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวัน
ยื่นแบบตอบรับ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอีํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูมอีํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาหนังสือรบัรองขางตน พรอมลงลายมอืช่ือรับรองความถูกตอง ตามท่ีระบุในขอ 
5.2.2.3 (ก) หรอื (ข) แลวแตกรณี 
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สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรอง
ลายมือช่ือโดยเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ี
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทํา
หรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือ
กงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรบัรองลายมือ
ช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรอืหนวยงานอื่นใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ  

กรณีท่ีผูแสดงเจตนาขายไมสามารถมาดวยตนเอง 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจสําหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยตามเอกสารแนบ 3 
(3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 5.2.2.3 แลวแตกรณี พรอมลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง 

ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมี
หนังสือมอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 1.1 
และ 1.2 ขางตนจะลงนามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุช่ือ
ผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายขุองผูมีอํานาจ
ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ 

5.3 ยื่น “แบบคําขอยกเลกิ” ซึ่งกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมเอกสารประกอบการยกเลิก
การแสดงเจตนาขาย โดยยื่นไดท่ีตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 1.3.1 ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซ้ือหรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยทางไปรษณีย 

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามขอ 5.2 ครบถวน
ถูกตอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพยจะดําเนินการดังตอไปนี้  

 ในกรณีขอรับคืนเปนใบหลักทรัพย ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจตองแนบแบบคํา
ขอถอนหลกัทรพัยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 80 บาท
ตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะนําใบหลักทรัพยคืนแกผู
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจ ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันท่ีผูยกเลกิการแสดง
เจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
ขอถอนหลักทรัพยมีความครบถวนสมบูรณ โดยผูยกเลกิการแสดงเจตนาขายหรือผูรบัมอบอํานาจ
สามารถมาติดตอรับใบหลักทรัพยคืนได ท่ีสํานักงานของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย ตามท่ีอยูใน
ขอ 1.3.1 
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 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพื่อนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยท่ีผูยกเลิกการแสดง
เจตนาขายมีบัญชีอยู) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองจายคาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพยรายการ
ละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนหลกัทรัพยคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขา
บัญชีฝากหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีผู
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

 ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพื่อนําฝากเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรพัยสมาชิก
เลขท่ี 600) ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะตองแนบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย
พรอมเอกสารแสดงตนและชําระคาธรรมเนียม 80 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดย
ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัยจะโอนหลักทรัพยคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรับ
มอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

สําหรับผูตอบรบัคําเสนอซ้ือท่ีไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ท่ีแสดง
เจตนาขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 
6. วิธีการสงมอบหลักทรัพยคืนกรณีท่ีมีการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคําเสนอซ้ือ ตามท่ีระบุไวในเงื่อนไขในสวนท่ี 1 ขอ 9 ผูทําคําเสนอซื้อจะสงหนังสอื
แจงการยกเลิกคําเสนอซ้ือพรอมเหตุผลไปยังผูถือหลักทรัพยของกิจการทุกรายท่ีมีช่ือปรากฏตามรายช่ือใน
ทะเบียนผูถือหลักทรัพยลาสุด ภายในวันทําการหลังพนกําหนดท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวง
เหตุแหงการยกเลิกตอผูทําคําเสนอซ้ือ (สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแจงทักทวงเหตุแหงการยกเลิกตอผูทําคํา
เสนอซื้อ ไดภายใน 3 วันทําการถัดจากวันท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับแจงเหตุ) และผูทําคําเสนอซื้อจะแจง
การยกเลิกคําเสนอซ้ือพรอมเหตุผลผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง โดยผูตอบรับคํา
เสนอซื้อท่ีไมมรีายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถือหลักทรัพยลาสดุ สามารถติดตามขาวสารดังกลาวผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จากนั้นใหตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยดําเนินการตอผูแสดงเจตนาขายท่ียังไมไดรับชําระราคา
หลักทรัพยดังนี ้

1) กรณีท่ีเปนใบหลักทรัพย: ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะคืนใบหลักทรัพยแกผูแสดงเจตนาขาย 
โดยผูแสดงเจตนาขายสามารถมาติดตอรับใบหลักทรัพยคืนท่ีสํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 1.3.1 ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันท่ีผูทําคําเสนอซ้ือแจงการ
ยกเลิกคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

2) กรณีไรใบหลักทรัพย (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะดาํเนินการคืน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยท่ีผูแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู 
ตามท่ีผูแสดงเจตนาขายระบุไวในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลกัทรัพย หรือบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 แลวแตกรณี ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีผูทําคําเสนอซ้ือแจงการยกเลิก
คําเสนอซ้ือหลกัทรัพย 
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สําหรับผูตอบรบัคําเสนอซ้ือท่ีไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ท่ีแสดงเจตนา
ขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 
7. การกําหนดราคาเสนอซ้ือ 

7.1 ท่ีมาของราคาเสนอซ้ือ 

ราคาเสนอซ้ือหุนสามัญท่ีหุนละ 7.80 บาท เปนราคาท่ีผูทําคําเสนอซ้ือไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการจาก
กลุมผูถือหุนใหญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีหนวยละ 2.80 บาท เปนราคาท่ีผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึง่ใบสําคัญแสดง
สิทธิของกิจการจากกลุมผูถอืหุนใหญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

7.2 ราคาสูงสุดท่ีผูทําคําเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวนัยื่นคําขอเสนอ
ซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ราคาหุนสามัญ 7.80 บาทตอหุน เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 2.80 บาทตอหนวย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 
8. การไดหลักทรัพยกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554) 
- ไมไดบังคับใชในกรณีนี้ - 
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สวนท่ี  หนา 1 

สําหรับผูตอบรบัคําเสนอซ้ือท่ีไดแสดงเจตนาขาย NVDR จะไดรับคืนหลักทรัพย NVDR ท่ีแสดงเจตนา
ขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 
7. การกําหนดราคาเสนอซ้ือ 

7.1 ท่ีมาของราคาเสนอซ้ือ 

ราคาเสนอซื้อหุนสามัญท่ีหุนละ 7.80 บาท เปนราคาท่ีผูทําคําเสนอซ้ือไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการจาก
กลุมผูถือหุนใหญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีหนวยละ 2.80 บาท เปนราคาท่ีผูทําคําเสนอซ้ือไดมาซึง่ใบสําคัญแสดง
สิทธิของกิจการจากกลุมผูถอืหุนใหญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

7.2 ราคาสูงสุดท่ีผูทําคําเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวนัยื่นคําขอเสนอ
ซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ราคาหุนสามัญ 7.80 บาทตอหุน เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 2.80 บาทตอหนวย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 
8. การไดหลักทรัพยกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554) 
- ไมไดบังคับใชในกรณีนี้ - 
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ขายไว ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

 
7. การกําหนดราคาเสนอซ้ือ 

7.1 ท่ีมาของราคาเสนอซ้ือ 

ราคาเสนอซ้ือหุนสามัญท่ีหุนละ 7.80 บาท เปนราคาท่ีผูทําคําเสนอซ้ือไดมาซึ่งหุนสามัญของกิจการจาก
กลุมผูถือหุนใหญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีหนวยละ 2.80 บาท เปนราคาที่ผูทําคําเสนอซื้อไดมาซึง่ใบสําคัญแสดง
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7.2 ราคาสูงสุดท่ีผูทําคําเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวนัยื่นคําขอเสนอ
ซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ราคาหุนสามัญ 7.80 บาทตอหุน เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 2.80 บาทตอหนวย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 
8. การไดหลักทรัพยกอนการทําคําเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพยบางสวนตามหมวด 5 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554) 
- ไมไดบังคับใชในกรณีนี้ - 
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เอกสารแนบ 1 
หนังสือรับรองแหลงเงินทุนในการทําคําเสนอซ้ือ 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
วิธีตอบรับคําเสนอซ้ือและแบบฟอรม 



กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless) 

ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ หรือ  
- สําเนาบัตรขาราชการ/สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและ
ผูปกครอง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
กรณีท่ีคํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไข
ขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย 
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1) 
ผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 3 ของภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ใหกับบริษัทหลักทรัพย     
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย 

4) นิติบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึง

ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อ
ของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1) 
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดย
เอกสารท้ังหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ 

 กรณีนิติบุคคลสัญชาติตางดาวท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยแต
อนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอ
ขายใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 2 (4) สําหรับหลักทรัพย และหรือเอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี หากผูแสดงเจตนาขายไมสามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย หรือ NVDR ท่ีแสดงเจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย รอยละ 15 จะคาํนวณจากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพย
ท้ังจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

5)  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน ท่ีระบุรายละเอียดของบัญชีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของธ.กรุงเทพ หรือธ.กสิกรไทย หรือธ.ไทยพาณิชย 
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท)  และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามท่ีระบุขางตน

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพยเพ่ือโอนลอย 
(ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยท่ีมีชื่อตรงกับผู

แสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยท่ีปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพยไดสลักหลัง
โอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกตองสมบูรณของผู

แสดงเจตนาขายแลวเทาน้ัน) 

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน 

กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Securities) 

4.  สงเอกสารท้ังหมดภายในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ท่ี 
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข  

ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

หรือ บริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรัพยท่ีจะขายฝากอยู และ 
บริษัทหลักทรัพยน้ันใหบริการรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

กรณี สงมอบใบหลักทรัพย หรือเปนผูถือ NVDR ผูถือหลักทรัพยจะตองนําสงเอกสารทั้งหมดกอน 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

บริษัทและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย 

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยและมี
หลักทรัพยอยูเพ่ือโอนหลักทรัพยท่ีจะขายเขาบัญชี ดังน้ี 
โอนเขาบัญชี  “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ”  
เลขที่บัญชี  224-000000036-0 
สําหรับผูถอืหลักทรพัยสัญชาติไทย (Local Securities) หรอืผูถือหลักทรัพยสัญชาติ
ตางดาว (Foreign Securities) หรือ NVDR 

เอกสารแนบ 2 (1) 



เอกสารแนบ 2 (2) 
 
 

แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 

เรียน  ผูทําคําเสนอซ้ือ และ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขท่ีใบรับ............................................................................. 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).............................................................................................................................…………..……......……….  สัญชาติ ......................….....……...... 
ท่ีอยู............................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน............................................................................................................... 
ตําบล.................................…………….........................อาํเภอ...…………....................................…....................จังหวัด......................................................................…….......................... 
รหัสไปรษณีย......................…….โทรศัพทท่ีตดิตอได……….......................…………….....……...........................โทรสาร................................................................……........................... 
 

โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.............................................................................................................. 
  บุคคลธรรมดาตางดาว  ใบตางดาว / หนังสือเดนิทาง เลขที.่............................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.............................................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลตางดาว  เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที.่....................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอขาย 
  หุนสามัญของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน.....................................................................หุน (..........................................................................) ในราคาหุน
ละ 7.80 บาท (เจ็ดบาทแปดสิบสตางค) และราคาสุทธิหลังจากหักคานายหนาและภาษีมูลคาเพิ่ม (อัตรารอยละ 7 ของคานายหนา) หุนละ 7.779135 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดเกาหนึง่สามหา
สตางค) รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน.....................................................บาท (..........................................................................) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี1)  จํานวน.....................................................................หนวย
(..........................................................................) ในราคาหนวยละ 2.80 บาท (สองบาทแปดสิบสตางค) และราคาสุทธิหลังจากหักคานายหนาและภาษีมูลคาเพิ่ม (อัตรารอยละ 7 ของคา
นายหนา) หนวยละ 2.79251 บาท (สองบาทเจ็ดเกาสองหาหนึ่งสตางค) รวมเปนจํานวนเงนิท้ังส้ิน.....................................................บาท (..........................................................................) 
ตามเงือ่นไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  

กรณีสงมอบเปน  ใบหุน  กรณีสงมอบเปน  ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  กรณโีอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย 
ชื่อผูถือหลักทรัพยตามทะเบียน ใบหลักทรัพยเลขท่ี จํานวนหลักทรัพย โอนจากบรษิัทสมาชิกศูนย 

รับฝากหมายเลข 
เลขท่ีโอน วันท่ีโอน จํานวนหลักทรัพย 

กรณีเสนอขายหุนสามัญ       
       
 รวม    รวม  
กรณีเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ       
       
 รวม    รวม  
 ขาพเจาขอแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเง่ือนไขที่กําหนดในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
การรับเงิน (เลอืกขอใดขอหนึ่ง) 
 โอนเงนิเขาบัญช ี � ธ.กรุงเทพ � ธ.กสิกรไทย  � ธ.ไทยพาณิชย   
สาขา............………………...............................................ประเภทบัญชี.................................…..................................... 
เลขท่ีบัญชี  ���-������-�  
(ตองเปนชือ่เดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดงักลาวท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 
 รับเช็ค � ดวยตนเอง   � ทางไปรษณียตามที่อยูท่ีขางตน 
พรอมกันนี้ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังนี้ ใบหลักทรัพยท่ีสลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซ้ือ” เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และตางดาวหรือผูถือใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไวในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
ขาพเจาขอรับรองวาหลักทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้ ขาพเจาไดเสนอขายหลักทรัพยในฐานะท่ีเปนผูมีกรรมสิทธ์ิโดยถูกตองตาม
กฎหมายในหลักทรัพยดังกลาว และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซ้ือจะสมบูรณเม่ือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดปดโอนหลักทรัพยท่ีขาพเจาไดเสนอขายเปน
ของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

   ลงชือ่ ........................................................................................... ผูแสดงเจตนาขาย 
ลงชือ่ .................................................................................. ผูรับมอบอํานาจ  (........................................................................................)  

 (................................................................................)   วันท่ี...............................................................................  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหลักทรัพย / ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลกัทรัพย และ แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
วันท่ี.............................................................. เลขท่ีใบรับ............................................................................. 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) พรอมกับ  
� ใบหุน � ใบสําคัญแสดงสิทธิ � หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย จํานวน ...............................หุนและ ใบสําคัญแสดงสิทธิ............................... หนวย          
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ..........................................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว 
โดย:    � ขอแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

� โอนเงินเขาบัญชี  � ธ.กรุงเทพ � ธ.กสิกรไทย  � ธ.ไทยพาณิชย   
 ตามรายละเอียดท่ีระบุขางตน   

� รับเช็ค � ดวยตนเอง   � ทางไปรษณียตามที่อยูท่ีขางตน 
 ลงชือ่........................................................................................ผูรับ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ  
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143  โทรสาร 0 2618 1120



หนังสือมอบอํานาจ
เพ่ือการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

 
เขียนที่........................................................................  
วันที่...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได) ............................................................................................................................................................ 
......................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................ประเทศ............……...................... 
ซ่ึงเปนผูถือหลกัทรัพยของบริษทั พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท 
 หุนสามัญ จํานวน...................................................................หุน   ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน................................................หนวย
ขอมอบอํานาจให….................................................................................................................................อายุ....…….....................ป
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................ประเทศ................................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบหลักทรัพย / เอน็วีดอีาร และแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย ของบริษทั พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)   โดยดาํเนินการผานบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
(ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จส้ิน  
 
กิจการใดทีผู่รับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหน่ึงวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเอง
ทุกประการ  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอาํนาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถกูตอง  

เอกสารแนบ 2 (3) 

อากรแสตมป
30 บาท



 
แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอขาย 

(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศ ที่ไมไดประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยแตอนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการ

ยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยประเทศไทย) 
 

 
วันที่ ........................................................ 

เรียน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”) 
 

 
ขาพเจา ............................................................................................................................สัญชาติ............................................. 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) ...................................................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหลักทรัพยของบริษัท 
พลาสติค และหีบหอไทย จาํกัด (มหาชน)  ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังน้ี 
กรณีเสนอขาย  
 หุนสามัญ  
 

วันที่โอน เลขที่ใบหุน/เลขที่ใบโอน จํานวนหุนสามัญ ตนทุนตอหนวยของ
หุนสามัญ(บาท) 

    
    
 รวมทั้งสิ้น   
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

วันที่โอน เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธ/ิเลขที่ใบโอน จํานวนหนวย ตนทุนตอหนวย(บาท) 
    
    
 รวมทั้งสิ้น   

 
พรอมกันน้ี ขาพเจาไดแนบ........…………………………………….......................................................................………… 

รวม .............………………............... ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหลักทรัพยประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จาย  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

 
 ลงช่ือ ...................................................................ผูแสดงเจตนาขาย 
 (.................................................................) 
 
หมายเหตุ : หากผูแสดงเจตนาขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศไมสามารถระบุราคาตนทุนหรือมิไดแนบหลักฐานแสดงราคา

ตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะหักภาษี ณ ที่
จาย โดยคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 15 จากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยทั้งจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

เอกสารแนบ 2 (4) 



เอกสารแนบ 2 (5) 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เอกสารแนบ 3 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัยและแบบฟอรม 



ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
 
 

 

2. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือ  
- สาํเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาทีแ่สดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลง
นามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและผูปกครองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
กรณีที่คํานาํหนาช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2(5)) พรอม
เอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบใุหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี  

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกนิ 1 ป นบัจนถึงวนัย่ืนแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1) 

4) นิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย 
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือ

หนวยงานของประเทศที่นิตบิุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสาํนักงานใหญ และอํานาจ
หรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิตบิุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นบัจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายช่ือของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยาง
ลายมือช่ือ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1) 
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดยเอกสารทั้งหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นบัจนถึงวนัย่ืนแบบตอบรับ 

5) แนบเงินสดสําหรับชําระคาธรรมเนยีมการโอนหลักทรัพย รายการละ 100 บาทและคาธรรมเนียมในการขอถอนหลักทรัพยรายการละ 80 บาท (แลวแต
กรณี) 

 เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท)  และ   
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามท่ีระบุขางตน 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 (1) 

1.  กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย และ
แนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยฝากหลักทรัพย/หลักฐานการรับหลักทรัพย /ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย /แบบตอบรับ

3.  สงเอกสารทั้งหมดภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ที ่
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 

ฝายปฏิบัตกิาร 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

 
ผูทําคําเสนอซ้ือและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย 



 
แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

 
เรียน    ผูทําคําเสนอซ้ือ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขท่ีแบบคําขอยกเลิก......................... 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).........................................................................................................................สัญชาติ....................................................... 
ที่อยู............................ซอย/อาคาร............…………...……………………………………….....ถนน....................................................................................... 
ตําบล............................…………...........................อําเภอ...………......................................................จังหวัด.................................................................…….. 
รหัสไปรษณีย.......................…….โทรศัพทที่ติดตอได.....................................................โทรสาร..............................................ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
□ หุนสามัญ หรือ NVDR                                                                                                                                      จํานวน.................................................หุน 
□ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 หรือ NVDR   จํานวน................................................หนวย 
ซึ่งขาพเจาไดยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  เม่ือวันที่......................................................... 
เลขท่ีใบรับ ................................................................................ 
ขาพเจาขอรับหลักทรัพยหรือเอ็นวีดีอารคืน โดยขอรับเปน 
 ใบหลักทรัพย หรือ ใบ NVDR โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (ภายใน 30 วันทําการนับจาก

วันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยโดยตองแนบแบบคําขอถอนหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพยพรอมเอกสารแสดงตนและ
ชําระคาธรรมเนียม 80 บาทตอตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย) 

 โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...............................….....................................................................ผูฝากเลขที่ 
 ..................................... นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี.......................................................................... 
 ชื่อบัญชี.......................................................................………...................................................................................................... (ภายในวนัทําการถัดไป
 นับจากวันที่ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย) 
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเงินคาธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพยรายการละ 100 บาท 
□ โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการโอนหลักทรัพยเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 
600 ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือรับมอบอํานาจยื่นแบบคําขอยกเลิกกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและเอกสารประกอบ
ถูกตอง ครบถวน ตามที่ระบุไวในคําเสนอซ้ือหลักทรัพยขาพเจายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพยคืนขางตนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอกําหนดทุกประการ 

 ผูแสดงเจตนาขาย....................................................................................                   
(..................................................................................) 

 วันที่ ..................................................................................... 
การสงมอบใบหลักทรัพย/ใบ NVDR 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดสงมอบใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR ตามรายละเอียดขางตนใหแกผู
แสดงเจตนาขายท่ีมคีวามประสงคจะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและผูแสดงเจตนาขายไดรับใบหลักทรัพยหรือใบ NVDR คืนเรียบรอยแลว 
ผูสงมอบ............................................................................................. ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย........................................................................…............. 
             (.............................................................................................) (.......................................................................................)  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยของบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่....................................................................... เลขท่ีแบบคําขอยกเลิก......................................................... 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของ 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุน............................................หุน และ/หรือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
............................................หนวย จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)............................................................................................................................................ 
กัพรอมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเลขท่ี ................................... ไวเรียบรอยแลว โดยหลักทรัพยที่ทําการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธ ี

ใบหลักทรัพย หรือ ใบ NVDR โดยขาพเจามารับดวยตนเอง ที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีสมาชิกผูฝาก...........................................................................ผูฝากเลขที่............................... 
นําหลักทรัพยเขาฝากกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี................................................................................................................ 
ชื่อบัญชี................................................................................................................................................................................... …...(ภายในวนัทําการถัดไป) 
โอนหลักทรัพยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชกิเลขท่ี 600 

ลงชื่อ......................................................................................ผูรับ / ผูแสดงเจตนาขาย 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

เอกสารแนบ 3 (2) 



หนังสือมอบอํานาจ 
เพ่ือการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 

 
เขียนที่........................................................................  
วันที่...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
.....................................................................รหสัไปรษณีย........…….....................................ประเทศ....................................……....... 
ซึ่งเปนผูถือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท 
 หุนสามัญ จํานวน.........................................................หุน  ใบสาํคัญแสดงสิทธิ จาํนวน.........................................................หนวย
ขอมอบอํานาจให……………….................................................................................................................................อายุ....…................ป 
สัญชาติ..................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
.......................................................รหัสไปรษณีย........…….....................................ประเทศ....................................……....... ............
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ดังตอไปน้ี 
 หุนสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท พลาสติค และหบีหอไทย จํากัด (มหาชน)   จาํนวน.....................................................หุน/หนวย 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท พลาสติค และหบีหอไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่1 หรือ NVDR-TPAC-W1  
จํานวน................................................... หนวย ของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)ที่ขาพเจาไดแสดงเจตนาขาย ผาน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เก่ียวของ
กับการนีแ้ทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น 
 
กิจการใดทีผู่รับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ 
  
 ลงช่ือ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ  
 ( )  
 

 ลงช่ือ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 

 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 

 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  

หมายเหต ุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

เอกสารแนบ 3 (3) 

อากรแสตมป
30 บาท



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
วิธีตอบรับคาํเสนอซ้ือและแบบฟอรมสําหรับ NVDR 



  

5) Kindly submit all documents by 13 November 2015 to: 
Mrs.Thanamas  Pungpo, Ms.Piyaporn  Kwannoi, or Ms.Benjawan  Phasuk 

Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited 
29th Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 

Telephone: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120 
Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security  

“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last tender offer date” 
“The Company and the tender offer agent will not accept documents sent by post” 

เอกสารแนบ 4 (1) 
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NVDR Holder of Thai Plaspac Public Company Limited  

2) Advise the broker to transfer the Scripless NVDR ordinary shares or warrants to the following account 
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 

3) Enclose the Power of Attorney and the “Confirmation of Securities Cost Form” as stated in Attachment 4 (3) and 4 (4) (if any) 

1) Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be: 
4.1) Thai Individual 

- A copy of valid Identification Card or 
- A copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a copy of House Registration which contains 13 digits of the identification card 
(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian’s identification card, a certified true copy of his/her guardian’s and the 
minor child’s the house registration) 
In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card, the 
Offeree has to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record” of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a copy of evidence of such correction issued by the government authority, 
certified as true copy.  The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card. 

4.2)  Foreign Individual 
A copy of valid Alien Certificate or Passport. 

4.3) Thai Juristic Person 
4.3.1  A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person, together 

with company seal (if any) 
4.3.2  Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above 

A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on commission fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, a tender offer agent. 
4.4) Foreign Juristic Person 

4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the 
name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not more than one year prior to the submission date of the Acceptance 
Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person 

4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above 
 Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and all documents, which are issued, must not be 

longer than 1 year before the last day of the tender offer period 
 In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double tax treaty with Thailand but 

such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing 
the “Confirmation of Securities Cost Form” as the Attachment 2 (4) for securities  and Attachment 4 (4) for NVDR, whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the 
Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale. 

4.5) A certified true copy of a passbook or a bank statement, showing details of bank account of the following banks;  
 - BBL or KBANK or SCB  
In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and  
2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above 



เอกสารแนบ 4 (2) 
 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thai Plaspac Public Company Limited 
 

To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) Acceptance Form No.....…….............................................. 
I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) …..............……............................……………………….........................................………...... Nationality ..............................……... 
Contact Address............................ …………………….......................................................................................................... ........................................................ ................ 
Sub District..............................…………………..................District..……………………............................................Province.......................................................………. 
Country…………..…………..…….Postal Code..............………….…….Contact Telephone……...……..................................Facsimile..............................……….......... 
 

Please specify type of seller of NVDR securities of Thai Plaspac Public Company Limited 
  Thai Individual  ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No................................………………………….......................................  
  Foreign Individual  Alien Card / Passport ID No. ............................................................................................................................. ……………………… 
  Thai Juristic Person  Company Registration No.........................................................................................……................................................................. ….. 
  Foreign Juristic Person  Incorporate Document No...................................................................................................................................................................... . 
 I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................ shares (…………………………................) of  Thai Plaspac Public Company 
at the net price of Baht 7.779135 per share being tender offer price of Baht 7.80 per share less broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon (7% of 
the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be Baht…………………… 
(………………............ …………………................)     
 I/We hereby accept to tender and sell NVDR of …………………………................ warrants (…………………………................) of  Thai Plaspac Public 
Company at the net price of Baht 2.79251 per unit being tender offer price of Baht 2.80 per unit less broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon 
(7% of the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be 
Baht………………… (………………............ …………………................)     
 I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares/warrants, as well as to 
arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer. 
 

 Transfer Scripless NVDR ordinary shares 
TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date No. of NVDR ordinary shares 

    
  Total NVDR ordinary shares  

 Transfer Scripless NVDR warrants 
TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date No. of NVDR warrants 

    
  Total NVDR warrants  
 I/We confirm on non-revocation of the acceptance of the Tender Offer and request for payment as conditions specified in the Tender Offer 
Payment Condition 
 Automatic transfer payment to my/our account at: please select one  BBL  KBANK  SCB  

Branch……………………………..Type of Account …………………………………….Account Number………………………………………………………… 
(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of saving account book or current account statement with this form.) 
 Collect Cheque    In-Person    Posted as the given address above 
I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR ordinary shares and NVDR warrants transfer to the account of 
“Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true 
copy as indicated in the details of the Tender Offer document. 
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of  Thai Plaspac Public Company Limited free from any 
mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and 
all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. 

   Signed .................................................................................. Tender Offeree 
Signed .................................................................................. Attorney  (................................................................................)  
 (................................................................................)   Date....................................................................….  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Thai Plaspac Public 
Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer……………………………………………NVDR (Ordinary shares) and 
…………………………….………NVDR (Warrants) from (Mr./Mrs./Miss/Company) …………………………………….………………...……............ by: 
 Confirmation on non-revocation of the acceptance of the Tender Offer and request for payment as conditions specified in the Tender Offer 
  Automatic transfer to following bank A/C’s:  BBL  KBANK  SCB  
  Collect Cheque In-Person    Collect Cheque by posting as the given address above 

 Signature……................................................................................Tender Offer Agent 
For more information please contact; Mrs.Thanamas  Pungpo, Ms.Piyaporn  Kwannoi, or Ms.Benjawan  Phasuk, Operation Department 

Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok. Tel: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120



 เอกสารแนบ 4 (3) 

POWER OF ATTORNEY 
For Tender Offer Acceptance for NVDR 

 
 
 

Made at ………………….…………………. 
Date ….……………….…………………. 

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

Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a Juristic Person 
and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).  

 
Stamp Duty  

30 Baht 



 เอกสารแนบ 4 (4) 
 

Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDR 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with 

Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic 
Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand) 

 

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

 
To: Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) 
 
 
We (Company)…………………………………………………………………….………….………...………….………................ 
Nationality ………………………………..… Tax Identification No. (if any) ………………...………...……….. would like to 
declare the acquisition cost of our Thai Plaspac Public Company Limited securities to be tendered and offered for sale as follows: 
NVDR ordinary shares 

Transfer Date NVDR Certificate No./Transfer 
Slip No. 

No. of Shares/NVDR Cost per Share 
(Thai Baht) 

    
    
 Total   

 
NVDR warrants 

Transfer Date NVDR Certificate No./Transfer 
Slip No. 

No. of Warrants/NVDR Cost per Unit 
(Thai Baht) 

    
    
 Total   

 
We hereby attach ………………………………………………………………………………………………………………............. 
totaling …….……..……………….. , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.   
 
We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 
 
 
 Signature...................................................................the Offeree 
 (..............................................…................) 
 
Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered 

Securities attached with the evidence of such the cost.  If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, 
only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax.  If the form is not submitted or proper 
evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire 
proceeds of the sale instead of the capital gains. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
วิธีแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยและแบบฟอรม



 

ขั้นตอนการแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย

เอกสารแนบ 5 (1) 

ผูถือหลักทรัพย และ NVDR บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

1. กรอกขอความในแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
และขอรับเงินคาหลักทรัพย

2.  เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทน
- หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท ใหใชเอกสารแนบ 5(3)
- สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอาํนาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง

3.  สงเอกสารทั้งหมด ที ่
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 

ฝายปฏิบัตกิาร 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

 
บริษัทและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซ้ือทางไปรษณีย 

 

ขั้นตอนการแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย

เอกสารแนบ 5 (1) 

ผูถือหลักทรัพย และ NVDR บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

1. กรอกขอความในแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย
และขอรับเงินคาหลักทรัพย

2.  เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทน
- หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท ใหใชเอกสารแนบ 5(3)
- สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอาํนาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง

3.  สงเอกสารทั้งหมด ที ่
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 

ฝายปฏิบัตกิาร 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

 
บริษัทและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซ้ือทางไปรษณีย 



 
 

เอกสารแนบ 5 (2) 
แบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลกัทรัพยของ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  

 เลขท่ี.................................................. 
วันที่.................................................. 

 
 
เรียน ผูทําคําเสนอซ้ือ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).........................................................................................................................................................................
สัญชาติ...........................................................ไดยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)                   
เลขท่ีใบรับ..........................................................เมื่อวันที่..........................................................นั้น 
 ขาพเจาขอแจงยืนยนัไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  ทั้งจํานวนตามท่ีขาพเจาได
ระบุไวตามแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  ไมวาดวยประการใดๆ ก็ตาม 
 ขาพเจาจะขอรับเงนิคาหลักทรัพยตามรายละเอียดวิธีการชําระราคาท่ีขาพเจาไดระบุไวตามแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยขางตน ในกรณีที่
ขาพเจาประสงคใหตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจัดสงเช็คชําระคาหลักทรัพยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ขาพเจาขอใหตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยจัดสงเช็คชําระคาหลักทรัพยดังกลาวตามที่อยูที่ขาพเจาไดระบไุวในแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย 
จํากัด (มหาชน) ขาพเจาจะขอรับเงนิในวันทําการที่ 3 ถัดจากวันที่แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยและแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยถูกตองและครบถวน และการโอนหลักทรัพยมีผลสมบูรณ 
 
 ลงชื่อ..................................................................ผูแสดงเจตนาขาย 
 (.................................................................) 
 
 

 
ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผูรับมอบอํานาจผูมีอํานาจลงนามแทนของ.................................................................................................... 
 
 

หลักฐานการรับแบบแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยของ
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่....................................................................... เลขท่ี......................................................... 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดรับแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงิน
คาหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน............................................หุน และ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน
............................................หนวย  จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .........................................................................................................................................      
ไวเรียบรอยแลว โดยผูแสดงเจตนาขายยืนยันจะไมใชสิทธยิกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 หุนสามัญ จํานวน..............................................................................หุน  ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน..............................................................หนวย 
และแจงความประสงคขอรับเงินโดย:  
 โอนเงินเขาบัญชี  � ธ.กรุงเทพ � ธ.กสิกรไทย  � ธ.ไทยพาณิชย   
 ตามรายละเอียดท่ีระบุขางตน   
 รับเช็ค � ดวยตนเอง   � ทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีขางตน 

 ลงชื่อ........................................................................................ผูรับ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120



หนังสือมอบอํานาจ 
เพ่ือการแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพย 

 
 

เขียนที่........................................................................  
วันที่...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย........……................... 
ประเทศ....................................……...........ขอมอบอํานาจให………………................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ..................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................  
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย........……................... 
ประเทศ....................................……...............เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในการแจงยืนยันไมยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยและขอรับเงินคาหลักทรัพยของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  โดยดําเนินการผานบริษทัหลักทรัพย บัว
หลวง จํากัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนีแ้ทนขาพเจาจนเสร็จ
สิ้น  
 

การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตแหงหนังสือฉบบันี้ ใหมีผลผูกพนัขาพเจาเสมือนหน่ึงวา ขาพเจาผูมอบอํานาจได
กระทําดวยตนเองทุกประการ  
 

 ลงช่ือ...........................................................................................ผูมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 ลงช่ือ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 ลงช่ือ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
หมายเหต ุโปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนติิบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  

เอกสารแนบ 5 (3) 

อากรแสตมป
30 บาท




