
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอซ้ือหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

1. ช่ือผู้เสนอซ้ือ 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

2. ผู้ที่มีสิทธิเสนอขาย 

ผูถ้ือหุน้ทุกรายของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

3. ราคาเสนอซ้ือ 

ราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 8.03 บาทต่อหุน้ (แปดจุดศูนยส์ามบาท)  

อากรแสตมป์ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากหุน้สามญัของ CSL พน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ แลว้ ผูแ้สดงเจตนา
ขายทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีโอนขายหุน้ในการเสนอซ้ือคร้ังน้ีจะมีภาระค่าอากรแสตมป์ส าหรับการโอน
หุน้สามญัของ CSL โดยคิดตามราคาเสนอซ้ือ ในอตัรา 1 บาท ต่อทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นที่เอกสารแนบ 7  ทั้งกรณีเป็นใบหุน้และกรณีระบบไร้ใบหุน้ 
(Scripless) รวมทั้งน าส่งพร้อมกบัแบบตอบรับการเสนอซ้ือหุน้สามญัเป็นการทัว่ไปจากผูถ้ือหุน้รายยอ่ยที่ตวัแทนใน
การรับซ้ือหลกัทรัพย ์

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ตามประมวลรัษฎากร ก  าไรที่ได้จากการขายหุ้นจะเขา้ลักษณะเป็นเงินไดพ้ึงประเมินที่ ไม่ว่าผูข้ายจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้ ผูแ้สดงเจตนาขายอาจมีภาระภาษีเงินไดส้ าหรับผลก าไร
จากการขายหุน้สามญั (ถา้มี) โดยผลก าไรค านวณจากผลต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและตน้ทุนการไดม้าของหุน้สามญัที่
เสนอขายแต่ละหุน้นั้น ทั้งน้ี ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะหกัภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อน าส่งต่อกรมสรรพากร  

ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีถิ่นท่ีอยูท่างรัษฎากรในประเทศไทย ตวัแทนในการรับซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ะหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ายในอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  กล่าวคือ ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 ของผล
ก าไรจากการขายหุน้สามญั ในการน้ี ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแจง้ตน้ทุนของหุน้สามญัที่เสนอขายแก่ตวัแทนในการรับ
ซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย โดยกรอกและส่งแบบยนืยนัราคาตน้ทุนหุ้นที่น ามาเสนอขาย ตาม
เอกสารแนบ 5 หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหุ้นสามญัที่เสนอขาย  และ/หรือมิไดแ้นบหลกัฐานแสดง
ตน้ทุนการซ้ือหุน้ดงักล่าวมาพร้อมแบบยนืยนัราคาตน้ทุนหุน้ท่ีน ามาเสนอขาย  ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะท า
การหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซ้ือหุน้ทั้งจ านวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บ เสมือนหน่ึงราคาตน้ทุนเท่ากบั 
0 บาท (ศูนยบ์าท) ทั้งน้ี ผูแ้สดงเจตนาขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับผล
ก าไรจากการซ้ือขายหุน้สามญั (ถา้มี) โดยตอ้งน าผลก าไรดงักล่าวไปรวมค านวณเป็นเงินไดพ้ึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา เน่ืองจากหุน้สามญัของ CSL พน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันั้น ผลก าไรจากการขายหุน้ 
(ถา้มี) ดังกล่าวจึงมิใช่เงินไดจ้ากการขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ที่จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็น (1) บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีถิ่นท่ีอยู่ทางรัษฎากรในประเทศไทย หรือ (2) นิติ
บุคคลต่างประเทศที่มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศ (ยกเวน้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตวัแทนใน
การรับซ้ือหลกัทรัพยว์่า ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบุคคลท่ีเป็นผูมี้ถิ่นที่อยู่ทางรัษฎากร (Tax Resident) ในประเทศซ่ึงมี
อนุสัญญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบบัดงักล่าวมีการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้ห้แก่ผลก าไรจาก



   

การขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในประเทศไทย) ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายในอตัราร้อย
ละ 15 ของผลก าไรจากการขายหุน้ของบุคคลซ่ึงเป็นผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าว  โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายค านวณจากก าไร
จากการขายหุน้(ผลต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและตน้ทุนการไดม้าของหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแต่ละหุ้นนั้น) ในการน้ี ผู ้
แสดงเจตนาขายดงักล่าวจะตอ้งแจง้ตน้ทุนในการขายหุ้นสามัญดงักล่าว พร้อมหลกัฐานให้ตวัแทนในการรับซ้ือโดย
กรอกและส่งแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหุ้นที่น ามาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 5 หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดร้ะบุราคา
ตน้ทุนดงักล่าว และ/หรือมิไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนมาพร้อมกบัแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหุ้นที่น ามาเสนอขาย 
ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะหกัภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากราคาเสนอซ้ือหุ้นทั้งจ านวนท่ีผู ้
แสดงเจตนาขายจะไดรั้บ เสมือนหน่ึงราคาตน้ทุนเท่ากบั 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
หมายเหตุ:  

- ผูถ้ือหุน้ท่ีตอบรับการเสนอซ้ือ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าวในอตัรา 
ร้อยละ 0.25  และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าว  ดงันั้น ราคา
สุทธิของหุน้สามญัที่ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บเท่ากบั  8.00852 บาท (แปดจุดศูนยศ์ูนยแ์ปดหา้สองบาท)   
ในการค านวณจ านวนเงินค่าหุน้ที่จะตอ้งช าระใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายแต่ละราย  จะน าราคาเสนอซ้ือสุทธิคูณดว้ย
จ านวนหุน้ที่เสนอขาย  แลว้น ามาด าเนินการปัดเศษใหจ้ านวนเงินคา่หุน้เป็นจ านวนเงินที่มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใน
กรณีที่ทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 จะปัดข้ึน แต่ถา้นอ้ยกว่า 5 จะปัดท้ิง  

 
4. ระยะเวลารับซ้ือ 

25 วนัท าการ หรือตั้งแต่วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2562  ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

(ระยะเวลารับซ้ือเพิ่มเติมคร้ังสุดท้าย  ซ่ึงยงัไม่มีนโยบายรับซ้ือเพิ่มเติมอีก)  

5. ตัวแทนรับซ้ือและสถานที่ติดต่อ     

ช่ือ บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ ชั้น 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4 สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวนัระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

 
6. วันช าระราคา 

AWN จะช าระราคาค่าหลักทรัพยต์ามราคาสุทธิให้แก่ผู ้แสดงเจตนาขายภายในวนัท าการที่ 2 นับจากวนัส้ินสุด
ระยะเวลารับซ้ือ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และเม่ือแบบตอบรับการเสนอซ้ือหุน้สามญัเป็นการทัว่ไปจากผูถ้ือหุน้
รายย่อยและเอกสารประกอบที่ผู ้แสดงเจตนาขายน ามายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอน
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่เสร็จส้ินและมีผลสมบูรณ์  

7. วิธีตอบรับการเสนอซ้ือ   

ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของ CSL ท่ีถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 



   

7.1 กรอกขอ้ความในแบบตอบรับการเสนอซ้ือหุน้สามญัเป็นการทัว่ไปจากผูถ้ือหุน้รายยอ่ยของ บริษทั ซีเอส ล็อกซอิน
โฟ จ ากดั (มหาชน) (“แบบตอบรับการเสนอซ้ือ”) ตามเอกสารแนบ 2 ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลง
ลายมือช่ือผูแ้สดงเจตนาขาย 

7.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขายดงัต่อไปน้ี 

7.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)  

ให้ผูแ้สดงเจตนาขายลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นในช่อง  “ลงลายมือช่ือผูโ้อน” ในดา้นหลงัของใบหุ้น 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในขอ้ 7.2.3 จ  านวน 2 ชุด ทั้งน้ี 
ลายมือช่ือที่สลกัหลังใบหุ้น และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู ้แสดงเจตนาขายในฐานะผู ้ถือหุ้น 
จะตอ้งเป็นลายมือช่ือเดียวกนั เน่ืองจากใบหุน้ท่ีน ามายืน่พร้อมแบบตอบรับการเสนอซ้ือจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 
ก่อน ดงันั้น เพื่อประโยชน์ของผูแ้สดงเจตนาขายท่ีจะเสนอขายหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาการรับซ้ือ ขอความ
ร่วมมือผูแ้สดงเจตนาขายที่ถือหุน้เป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับการเสนอซ้ือและเอกสารประกอบการเสนอ
ขาย ภายในวนัที่ 27 มีนาคม 2562 หรือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัท าการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการรับ
ซ้ือ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการด าเนินการประสานงานตรวจสอบใบหุ้น เน่ืองจากตวัแทนในการรับซ้ือ
หุ้นจะตอ้งน าใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
หากใบหุ้นไดรั้บการปฏิเสธการรับฝากหลกัทรัพย ์AWN และ/หรือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซ้ือของผูแ้สดงเจตนาขาย  และตวัแทนในการรับซ้ือหุ้นจะ
ด าเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุน้คืน 

 ในกรณีที่ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกุลของผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกบัที่ปรากฏใน
บตัรประจ าตัวประชาชน หรือกรณีที่ช่ือนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกบัที่
ปรากฏในหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลไทย) หรือ
หนังสือส าคญัการจัดตั้ งบริษทั(ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว) ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอก 
“แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหุ้น” ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(“แบบ ศรท-301”) ตามเอกสาร
แนบ 3 พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า 
หรือใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ แลว้แต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า โดยช่ือที่
เปลี่ยนนั้ นต้อง ถูกต้องตรงกันกับบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองบริษทั หรือหนังสือส าคัญการจัดตั้ งบริษทัของผูแ้สดงเจตนาขาย
ตามแต่กรณี 

 ในกรณีที่เป็นบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานวิสาหกิจ ให้แนบ
ส าเนาทะเบียนบา้นหน้าที่แสดงเลขที่บา้นและช่ือที่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูจ้ดัการมรดก ให้แนบส าเนาค าสั่งศาลท่ีแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ัดการ
มรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าตอบรับ ส าเนาใบมรณบตัร ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผูจ้ดัการมรดก และส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ัดการมรดก ที่ลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดัการมรดก 



   

 ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์บิดาและมารดาของผูเ้ยาวต์อ้งลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น
และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา มารดา และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา มารดา 
และผูเ้ยาว ์พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

 ในกรณีที่ใบหุน้สูญหาย ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื่อให้ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยด์  าเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อน าใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตวัแทนใน
การรับซ้ือหุน้ แต่เน่ืองจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณสอง
สัปดาห์ ดงันั้นผูแ้สดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พื่อออกใบหุน้ใหม่ล่วงหน้า
ก่อนส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือประมาณสองสัปดาห์ 

หมายเหต:ุ การแสดงเจตนาขายในกรณีท่ีเป็นใบหุ้น การตอบรับการเสนอซ้ือหุ้นจะสมบูรณ์ เม่ือใบหุ้น
ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หาก
ใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลกัทรัพย์ AWN และ/หรือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์
ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซ้ือของผู้แสดงเจตนาขาย  และตัวแทนใน
การรับซ้ือหลกัทรัพย์จะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน 

7.2.2 กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ใหติ้ดต่อกบับริษทัหลกัทรัพยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
แสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในขอ้ 7.2.3 จ  านวน 1 ชุด เพื่อท าการโอนหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย
เขา้บญัชีของตวัแทนในการรับซ้ือหุน้ ดงัน้ี 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย (Thai Shareholders) 
บัญชีช่ือ: “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อค าเสนอซ้ือ” 
เลขที่บัญชี: 006-000000015-7 
 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงชำติ (Foreign Shareholders)  
บัญชีช่ือ: “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER” 
เลขที่บัญชี: 006-000000015-7 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่ง แบบตอบรับการเสนอซ้ือ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้
ในขอ้ 7.2.3 จ  านวน 1 ชุด ไดท้ี่บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่ โดย
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะท าการรวบรวม และน าส่งแบบตอบรับการเสนอซ้ือ ที่ผูแ้สดงเจตนาขายลง
นามครบถว้นแลว้ ใหแ้ก่ตวัแทนในการรับซ้ือหุน้ต่อไป 

กรณีที่ไดฝ้ากหุน้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิก 
เลขที่ 600  ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งกรอก “แบบค าขอโอน / รับโอนหลกัทรัพย ์ระหว่างบญัชีบริษทัผูอ้อก 
หลกัทรัพย ์ กบัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรัพย”์ (“แบบ ศรท-403”) ตามเอกสารแนบ 4  พร้อมลงลายมือช่ือใน
เอกสารอยา่งถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหุน้   ตามประเภทของบุคคลท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ที่  2 ของแบบฟอร์ม จ านวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับการเสนอซ้ือ และเอกสารหลกัฐาน
แสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 7.2.3 เพือ่ท  าการโอนหุน้ที่เสนอขายเขา้บญัชีของ
ตวัแทนในการรับซ้ือ ดงัน้ี 



   

ส ำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย (Thai Shareholders) 
บัญชีช่ือ: “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อค าเสนอซ้ือ” 
เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7 
 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงชำติ (Foreign Shareholders) 
บัญชีช่ือ: “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER” 
เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับการเสนอซ้ือและเอกสารประกอบการเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ 7.2.3 จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งแบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบส าหรับการโอน ที่ระบุไวใ้นหนา้ 2 
ของแบบฟอร์มจ านวน1 ชุด  ไดท่ี้ตวัแทนในการรับซ้ือ  โดยตวัแทนในการรับซ้ือจะด าเนินการส่ง แบบ
ศรท-403 และเอกสารประกอบ ไปยงัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและโอนหลกัทรัพย์
ของผูแ้สดงเจตนาขายที่ฝากไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย์ มายงับญัชีของตวัแทนในการรับซ้ือ 
หลกัทรัพย ์ ดงันั้นเพื่อประโยชน์ของผูแ้สดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาการรับซ้ือ ขอ
ความร่วมมือผูแ้สดงเจตนาขายที่ฝากหุน้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย  ์(Issuer 
Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยืน่แบบตอบรับการเสนอซ้ือและเอกสารประกอบอื่นๆ ภายในวนัที ่ 27 
มีนาคม 2562 หรือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัท าการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการรับซ้ือ เพื่อใหมี้เวลา
เพียงพอในการด าเนินการประสานงานในการโอนหลกัทรัพย ์ หากแบบ ศรท-403 ดงักล่าว ไดรั้บการ
ปฏิเสธจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ AWN และ/หรือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธการตอบรับการเสนอซ้ือของผูแ้สดงเจตนาขาย 

7.2.3 เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลข
ประจ าตวั 13 หลกั และยงัไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งน้ี ภาพถ่าย
ส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ี
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย  

 กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบค ายินยอมของบิดา และมารดา และแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของผู ้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

 กรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูจ้ัดการมรดก ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งยื่นส าเนาค าสั่งศาลท่ีแต่งตั้ง 
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดกที่ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยืน่แบบตอบรับค าเสนอขอซ้ือ ส าเนาใบ
มรณะบตัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ัดการมรดก ทะเบียนบา้นของผูจ้ัดการมรดก 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 

 



   

 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

 ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเสนอ
ขายทุกฉบบัดว้ย และภาพถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได้ 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย 

 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลา
รับซ้ือ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล
นั้น และประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู ้มี
อ  านาจลงนาม ที่แสดงเลขประจ าตวั 13 หลัก และยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใหใ้ชส้ าเนาใบ
ต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี ภาพถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบั
ลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย  

หมายเหต:ุ  ผู้แสดงเจตนาขายท่ีเป็นนิติบคุคลสัญชาติไทยมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ท่ีจ่ายให้แก่ตวัแทนในการรับซ้ือหุ้น 

  นิติบุคคลต่างประเทศ  

 ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั และหนงัสือรับรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือ
หน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล  าเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพนันิติ
บุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู ้ มี
อ  านาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเป็น
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใหใ้ชส้ าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือของ
ผูจ้ัดท าหรือผูใ้ห้ค  ารับรองความถูกตอ้งของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่  Notary Public และรับรองความ
ถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จดัท าเอกสารดงักล่าวไดท้  าการรับรอง
ลายมือช่ือ และตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสาร
ขา้งตน้ ตอ้งรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ 



   

ทั้งน้ี ภาพถ่ายส าเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบั
ลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย 

 นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินที่อยู่ ในประเทศที่ไม่มี
อนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันไม่ได้ยกเว้น
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนาขาย ตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหลกัทรัพย ์ที่น ามาเสนอขายในแบบยืนยนั
ราคาตน้ทุนหุน้ที่น ามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 5 เพื่อใชใ้นการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 
ของผลก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาท่ีเสนอซ้ือและตน้ทุนของหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหลกัทรัพยด์งักล่าวมาพร้อมแบบยืนยนัราคาตน้ทุน
หุน้ที่น ามาเสนอขาย ตวัแทนในการรับซ้ือหุน้จะท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
จากราคาเสนอซ้ือคูณดว้ยจ านวนหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีผูแ้สดงเจตนาขายน ามาเสนอขายทั้งหมด 

7.2.4 กรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถยืน่แบบตอบรับการเสนอซ้ือดว้ยตนเอง ตอ้งมีหนังสือมอบอ านาจใน
การแสดงเจตนาขายหุน้สามญัของ CSL ตามเอกสารแนบ 6  พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท
แลว้แต่กรณี พร้อมหลกัฐานเอกสารแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจตามที่ระบุในขอ้ 7.2.3 
ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

7.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตวัแทนในการรับซ้ือหุน้จะร้องขอ 

7.2.6 หากมีขอ้สงสัยประการใดเกี่ยวกบัวิธีตอบรับการเสนอซ้ือ กรุณาติดต่อ 

 

 

 

7.2.7 ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหุน้ที่น ามาเสนอขายในแบบยนืยนัราคาตน้ทุนหุน้ที่
น ามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 5 ในทุกกรณี ทั้งน้ี หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวมาพร้อมแบบยนืยนัราคาตน้ทุนดงักล่าว ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะท าการหักภาษี ณ ที่
จ่าย โดยค านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จากราคาเสนอซ้ือคูณดว้ยจ านวนหลกัทรัพยข์อง CSL ที่ผูแ้สดงเจตนา
ขายน ามาเสนอขายทั้งหมด 

7.3 การยืน่แบบตอบรับการเสนอซ้ือ 

7.3.1 กรณีใบหุ้น (Script) 

เน่ืองจากใบหุน้ท่ีน ามายืน่พร้อมแบบตอบรับการเสนอซ้ือจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากศูนย์
รับฝากหลกัทรัพยก์่อน ดงันั้น เพื่อประโยชน์ของผูแ้สดงเจตนาขายท่ีจะเสนอขายหุ้นไดภ้ายในระยะเวลา
การรับซ้ือ ขอความร่วมมือผู ้แสดงเจตนาขายท่ีถือหุ้นเป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับการเสนอซ้ือซ่ึงกรอก
ขอ้ความอย่างครบถ้วนพร้อมใบหุ้นที่ลงลายมือช่ือสลักหลังทุกใบและเอกสารประกอบการเสนอขาย

 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4 สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวนัระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.00 น. 



   

จ านวน 2 ชุด ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 7.2 ณ สถานท่ีท าการของตัวแทนในการรับซ้ือหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 
16.00 น. ของทุกวนัท าการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562  ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ขอ
ความร่วมมือผู ้แสดงเจตนาขายท่ีถือหลกัทรัพยเ์ป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับการเสนอซ้ือพร้อมเอกสาร
ประกอบ ภายในวนัที่ 27 มีนาคม 2562   หรือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัท าการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลา
การรับซ้ือ ตามท่ีอยูด่า้นล่าง  
 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4 สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวนัระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

ทั้งน้ี ในการท าการเสนอซ้ือในคร้ังน้ี ตัวแทนในการรับซ้ือไม่รับยืน่เอกสารทางไปรษณีย์  

กรณีผูแ้สดงเจตนาขายท่ีใชใ้บหุ้น แบบตอบรับการเสนอซ้ือจะสมบูรณ์เม่ือใบหุ้นไดผ้่านการตรวจสอบ
และรับฝากโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่านั้น หากใบหุ้นไดรั้บการปฏิเสธการรับฝาก
จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และท าใหไ้ม่สามารถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ายในเวลาท่ีจะตอ้งสรุปผลการซ้ือหุน้ 
จะถือว่าการเสนอขายในกรณีน้ีเป็นโมฆะ และตวัแทนในการรับซ้ือหุน้จะด าเนินการแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนา
ขายติดต่อรับใบหุน้คืน 

7.3.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

ในกรณีที่ผู ้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( Scripless) ผ่านบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์วน้ั้น ผูแ้สดง
เจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับการเสนอซ้ือพร้อมเอกสารประกอบไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว
ภายในวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งไดก้  าหนด เพื่อบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะไดร้วบรวมและน าส่งแบบ
ตอบรับการเสนอซ้ือใหก้บัตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยใ์หท้นัภายในระยะเวลารับซ้ือ 

7.3.3 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 
600  

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับการเสนอซ้ือ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไวใ้น
ขอ้ 7.2.3 จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้ง แบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบท่ีระบุไวใ้นหนา้ 2 ของแบบฟอร์ม 
จ านวน 1 ชุด ไดท่ี้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์  
โดยตวัแทนในการรับซ้ือจะด าเนินการส่งแบบศรท-403 และเอกสารประกอบ ไปยงัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
เพื่อด าเนินการตรวจสอบและโอนหลกัทรัพยข์องผูแ้สดงเจตนาขายที่ฝากไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย์ 
มายงับญัชีของตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ดงันั้นเพื่อประโยชน์ของผูแ้สดงเจตนาขายท่ีจะเสนอขาย
หุน้ไดภ้ายในระยะเวลาการรับซ้ือ ขอความร่วมมือผูแ้สดงเจตนาขายท่ีฝากหุน้ไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยืน่แบบตอบรับการเสนอซ้ือและเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ภายในวนัที่ 27 มีนาคม 2562   หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัท าการก่อนวนัสุดทา้ยของ
ระยะเวลาการรับซ้ือ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการด าเนินการประสานงานในการโอนหลกัทรัพย์ หากแบบ
ศรท-403 ดงักล่าว ไดรั้บการปฏิเสธจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์AWN และ/หรือตวัแทนในการรับซ้ือขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซ้ือของผูแ้สดงเจตนาขาย 



   

7.4 ในกรณีที่ผู ้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขาย ติดจ าน าหรือภาระผูกพัน ผู ้แสดงเจตนาขายต้อง
ด าเนินการเพิกถอนจ าน าหรือภาระผูกพนัก่อนที่จะด าเนินการตอบรับการเสนอซ้ือตามขอ้ 7.1 ถึง 7.3 

7.5 AWN  และ/หรือ ตวัแทนในการรับซ้ือหุน้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เกี่ยวกบัวิธีการตอบรับการ
เสนอซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือฉบบัน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินการ ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารเสนอซ้ือประสบความส าเร็จ 

8. วิธีการรับซ้ือหุ้น 

AWN จะรับซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายภายใตก้ารเสนอซ้ือคร้ังน้ี ตามวิธีการท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี 
ยกเวน้ในกรณีที่ AWN ยกเลิกการเสนอซ้ือตามเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอซ้ือ ท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี 

9. วิธีการช าระราคา 

เม่ือแบบตอบรับการเสนอซ้ือ ใบหุ้น เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิอื่นๆ และเอกสารหลกัฐานตาม ขอ้ 7.2 ของผูแ้สดง
เจตนาขายไดรั้บการตรวจสอบว่าถูกตอ้งครบถว้น และไดมี้การยืนยนัการโอนหุ้นเขา้บญัชีครบถว้นเรียบร้อยจาก
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูแ้สดงเจตนาขายแลว้ AWN จะช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ผูแ้สดง
เจตนาขาย โดยผ่านตัวแทนในการรับซ้ือหุ้นตามท่ีผู ้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซ้ือ ตาม
รายละเอียดวิธีการช าระราคา ดงัน้ี 

9.1 ผูแ้สดงเจตนาขายรับช าระเงินค่าหุน้โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีโดยผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (ATS) 

ทั้งน้ี ใหผู้แ้สดงเจตนาขายแจง้รายละเอียดของบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการจะรับช าระค่าหุ้นซ่ึงตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพย ์
หรือบญัชีกระแสรายวนัที่สามารถท าธุรกรรมผ่านระบบการโอนอตัโนมติัได ้ที่เปิดไวก้บั (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี 
จ  ากดั (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น โดยท่ีช่ือ
บญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูแ้สดงเจตนาขาย ท่ีระบุในแบบตอบรับการเสนอซ้ือ โดยจะตอ้งแนบส าเนาสมุด
บญัชีออมทรัพยห์นา้แรก หรือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั ที่ระบุช่ือบญัชีและเลขที่บญัชี อย่างใดอย่างหน่ึง 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

AWN จะด าเนินการใหต้วัแทนในการรับซ้ือหุ้นโอนเงินเขา้บญัชีของผูแ้สดงเจตนาขายภายในเวลา 16.00 น. ของ
วนัที่ 2 เมษายน 2562  ซ่ึงเป็นวนัท าการที่ 2 นบัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ ในกรณีท่ีตวัแทนในการรับซ้ือ
หุน้ไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีดงักล่าวไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ AWN สงวนสิทธิท่ีจะใหต้วัแทนในการรับซ้ือหุ้นช าระค่า
หลกัทรัพยเ์ป็นเชค็ โดย AWN จะด าเนินการใหต้วัแทนในการรับซ้ือหุน้จดัส่งเชค็ไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่อยู่
ท่ีระบุไวใ้นแบบตอบรับการเสนอซ้ือ โดยจดหมายลงทะเบียน ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัช าระค่าหลกัทรัพย ์ตามขอ้ 
9.2.3 ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผูแ้สดงเจตนาขาย ตวัแทนในการรับซ้ือหุ้นแนะน าให้ผูแ้สดง
เจตนาขายเลือกรับเงิน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ซ่ึงจะไม่เสียค่าใชจ่้ายในการโอนใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 



   

9.2 ผูแ้สดงเจตนาขายรับช าระเงินค่าหุน้โดยขอรับเป็นเชค็ 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเลือกที่จะรับช าระเป็นเชค็ AWN จะด าเนินการใหต้วัแทนในการรับซ้ือหุ้นช าระเป็นเช็ค 
ซ่ึงในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายน าเชค็ดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคารที่อยูน่อกเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร อาจตอ้ง
ใชเ้วลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7 - 15 วนั (ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผูแ้สดง
เจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเชค็ได ้3 วิธี ไดแ้ก่ 

9.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คช าระค่าหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผูแ้สดงเจตนาขาย ณ 
สถานท่ีท าการของตวัแทนในการรับซ้ือหุน้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน 2562   ซ่ึงเป็นวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนั
สุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นตน้ไป ตามที่อยูด่า้นล่าง 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4 สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวนัระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่มารับเชค็ค่าหลกัทรัพยภ์ายใน 15 วนัท าการหลงัจากวนัช าระค่าหลกัทรัพย ์
AWN จะด าเนินการให ้ตวัแทนในการรับซ้ือหุ้นจัดส่งเช็คไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้น
แบบตอบรับการเสนอซ้ือ โดยจดหมายลงทะเบียน  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซ้ือหุ้นได้ด  าเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายตามที่อยู่ท่ีระบุไวใ้นแบบตอบรับการเสนอซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่า
ผูแ้สดงเจตนาขายไดรั้บช าระค่าหลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู ้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

9.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอ่ืนมารับเช็คช าระค่าหลักทรัพย์  

ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งมอบอ านาจให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูด้  าเนินการแทน โดยจะตอ้งส่งมอบหนังสือ
มอบอ านาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแลว้แต่กรณี และหลกัฐานของผูรั้บมอบอ านาจ
ตามที่ระบุในขอ้ 7.2.3 ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ใหบุ้คคลที่ไดรั้บมอบอ านาจมารับเชค็ไดต้ามวิธีการและเง่ือนไขในขอ้ 9.2.1 ในวนัที่มารับเช็คจากตวัแทน
ในการรับซ้ือหุน้ 

ในกรณีที่ผูรั้บมอบอ านาจไม่มารับเช็คค่าหลกัทรัพยภ์ายใน 15 วนัท าการหลงัจากวนัช าระค่าหลกัทรัพย ์
AWN จะด าเนินการให ้ตวัแทนในการรับซ้ือหุ้นจัดส่งเช็คไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้น
แบบตอบรับการเสนอซ้ือ โดยจดหมายลงทะเบียน 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซ้ือหุ้นได้ด  าเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายตามที่อยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรับการเสนอซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่า
ผูแ้สดงเจตนาขายไดรั้บช าระค่าหลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู ้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 



   

9.2.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซ้ือ 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลือกใหส่้งเชค็ไปทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรับการ
เสนอซ้ือ ทั้งน้ี ผูแ้สดงเจตนาขายอาจไดรั้บเชค็ค่าหุน้ชา้กว่าวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลา
รับซ้ือ หรือวนัท่ี 2 เมษายน 2562   

อยา่งไรกดี็ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตวัแทนในการรับซ้ือหุน้ไดด้  าเนินการจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นแบบตอบรับการเสนอซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูแ้สดง
เจตนาขายไดรั้บช าระค่าหลกัทรัพยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

หมายเหต:ุ  ในกรณีท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ด้วยใบหุ้น AWN หรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะช าระ
เงินค่าหลกัทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายกต่็อเม่ือใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ AWN  และ/
หรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซ้ือของผู้ แสดง
เจตนาขาย และAWN จะไม่ช าระเงินค่าหลกัทรัพย์หรือไม่ให้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์ช าระเงิน และ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน 

10.     วิธีการส่งมอบหุ้นคนืกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอซ้ือหุ้น 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอซ้ือหุน้ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกบัการเสนอซ้ือ AWN จะด าเนินการ
ใหต้วัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยด์  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 10.1  กรณีใบหุ้น (Script) 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอซ้ือหุ้น AWN จะด าเนินการให้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยคื์นใบหุ้น
ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนไดต้ามท่ีอยู่ดา้นล่าง ตั้งแต่เวลา 
9.00 – 16.00 น. ของทุกวนัท าการ นับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่  AWN แจ้งการยกเลิก ทั้งน้ี เน่ืองจากใน
กรณีหลกัทรัพยท่ี์เป็นใบหุ้น ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งน าใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกตอ้งท่ี
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะแปลงใบหุน้เป็นระบบไร้ใบหุ้น ดงันั้นการขอรับคืน
เป็นใบหุน้ ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีตวัแทนรับซ้ือหลกัทรัพยก์  าหนด โดยผูแ้สดงเจตนา
ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการคืนใบหุน้ทั้งหมด และขั้นตอนในการออกหุ้นใชเ้วลาอย่างน้อย 14 
วนั 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ชั้น 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4  
สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวนัระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น. 

 
 



   

 10.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

AWN จะด าเนินการให้ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ด  าเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยเ์พื่อฝากเขา้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายระบุไวใ้นแบบตอบรับการเสนอซ้ือภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่AWN ยกเลิกการเสนอซ้ือหุน้ 

หมายเหต:ุ การรับคืนหุ้นเป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลกัษณะของหลกัทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย ผู้

แสดง   เจตนาขายไม่สามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะของหลกัทรัพย์ได้ 

11.   เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเสนอซ้ือ 

AWN สงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาเสนอซ้ือ จ านวนหุ้นท่ีรับซ้ือ วิธีการช าระเงิน วนั
และเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดอนัจ าเป็นหรือเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอซ้ือ ใน
กรณีที่ 
(ก) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงและมีสาระส าคญัต่อฐานะหรือสินทรัพยข์อง CSL ในช่วงระยะเวลาการเสนอ

ซ้ือโดยที่เหตุการณ์หรือการกระท าดงักล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของ AWN หรือการกระท าที่ AWN ตอ้ง
รับผิดชอบ หรือ 

(ข)   เกิดกรณีที่ท  าหรืออาจท าหรือเป็นผลใหมู้ลค่าหุน้สามญัของ CSL ลดลงอยา่งมีนัยส าคญั โดยที่เหตุการณ์หรือการ  
กระท าดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท าของ AWN หรือการกระท าที่ AWN ตอ้งรับผิดชอบ หรือ 

(ค)   ในกรณีอื่นใดที่ AWN เห็นสมควร 
 

12. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูถ้ือหุน้ของ CSL ท่ีตอบรับการเสนอซ้ือหุน้ของ CSL แลว้ ไม่สามารถยกเลิกการตอบรับการเสนอซ้ือหุ้นดงักล่าวได้
ในทุกกรณี 

 

 

 
 

 

 


