
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขัน้ตอนการตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (CSL) 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ CSL 

 

 
กรณีสง่มอบใบหุ้น (Script)  กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรับการเสนอซือ้ (เอกสารแนบ 2)  1.  กรอกแบบตอบรับการเสนอซือ้ (เอกสารแนบ 2) 

 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น  2. แจ้งความประสงค์กบับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีหุ้นและมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยูเ่พื่อโอนหลกัทรัพย์ท่ี

จะขายเข้าบญัชี ดงัต่อไปนี ้

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย โอนเข้าบญัชี  

 “บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) เพื่อค าเสนอซือ้”  

เลขที่บัญชี 006-000 000 015-7 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างชาต ิโอนเข้าบญัชี  

 “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”  

เลขที่บัญชี 006-000 000 015-7 

  

กรณีสง่มอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าสง่แบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้น
สามัญเป็นการทัว่ไปจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย (“แบบตอบรับการเสนอซือ้”) พร้อม
เอกสารประกอบภายในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 หรือลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนัท า

การก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง ดงันี ้(ในกรณีที่เป็นใบหุ้น โปรดแนบส าเนาเอกสารแสดงตนเพิ่มอกี 1 ชุด)  
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

– ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 
– ส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจ าตวั 13 หลกั และยงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
– กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น - หากใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ส าเนาบัตร

ข้าราชการ หรือ ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าท่ีแสดงเลข
บ้านและช่ือท่ีตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2) บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
– ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้อง 
3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย 

3.1 ส าเนาหนงัสอืรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับ
ซือ้ พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) และ 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ท่ี
ได้ลงนามในแบบตอบรับการเสนอซือ้ และเอกสารตามข้อ 3.1 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ 
4.1 ส าเนาหนงัสอืส าคัญการจัดตัง้บริษัท และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติ

บคุคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมิูล าเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้
มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขใน
การลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับ
ซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2 เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองใน
แบบตอบรับการเสนอซือ้ และเอกสารตามข้อ 4.1 

ทัง้นี ้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าท่ีสถานฑตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง โดยเอกสารทัง้หมดต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ 

5) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทนุของหุ้นท่ีน ามาเสนอขายในแบบ
ยืนยนัราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ5 ทัง้นี ้หากผู้แสดง
เจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยืนยันราคา
หลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะท าการหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย โดยค านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จากราคาเสนอซือ้คูณด้วยจ านวนหลกัทรัพย์
ของ CSL ท่ีผู้แสดงเจตนาขายน ามาเสนอขายทัง้หมด 

6)     ผู้แสดงเจตนาขายทัง้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลท่ีโอนขายหุ้นในการเสนอ
ซือ้ครัง้นีจ้ะมีภาระค่าอากรแสตมป์ส าหรับการโอนหุ้นสามัญของ CSL โดยคิดตาม
ราคาเสนอซือ้ ในอตัรา 1 บาท ต่อทกุจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 
บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนท่ีเอกสารแนบ 7 ทัง้
กรณีเป็นใบหุ้นและกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) รวมทัง้น าสง่พร้อมกบัแบบตอบ
รับการเสนอซือ้ท่ีตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ 

7) กรณีต้องการรับโอนเงินค่าขายเข้าบญัชีธนาคาร ตามท่ีระบใุนเอกสารรายละเอียด
เก่ียวกบัการเสนอซือ้ ข้อ 9.1 ต้องมีส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก หน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ี
บญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสรายวนั ท่ีสามารถท าธุรกรรมผ่านระบบการโอน
อตัโนมัติได้ 

8)  ในกรณีท่ีค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุของผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับท่ี
ปรากฏในบตัรประจ าตวัประชาชน หรือกรณีท่ีช่ือนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏใน
ใบหุ้นไม่ตรงกบัท่ีปรากฏในหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หนงัสอืส าคญัการจัดตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท 
(ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคลต่างด้าว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบค าขอแก้ไข
ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (“แบบศรท-301”) ตามเอกสารแนบ 3 พร้อมทัง้แนบ
ส าเนาเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้ง
เปลีย่นช่ือ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า โดยช่ือท่ี
เปลีย่นนัน้ต้อง ถกูต้องตรงกนักบับตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือ
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของผู้แสดงเจตนาขาย 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทน 

1. หนงัสอืมอบอ านาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) (เอกสารแนบ 6) 

2. ส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ตามท่ีระบขุ้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี) 
 

4.  ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 
ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วย กด 4 สอบถามข้อมลูได้ทกุวนัระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีหลกัทรัพย์ท่ีจะขายฝากอยู่และบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อย่ืนให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าส่งแบบตอบรับการเสนอซือ้พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย  

2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ตวัแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการท าการเสนอซือ้ทางไปรษณีย์



 
แบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (“CSL”) 

(“แบบตอบรับการเสนอซือ้”) 

วนัท่ี.............................................. แบบตอบรับการเสนอซือ้ เลขท่ี.................................... 
เรียน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซึ่งเป็น “AWN” และบริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น “ตัวแทนในการรับซือ้” 

ข้าพเจ้า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)) ……………..…………….............................................สัญชาติ…………................. 
ท่ีอยู ่(ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์)......................…ซอย...............................ถนน...............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวดั........................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศพัท์ท่ีท างาน/บ้าน.......................................โทรศพัท์มือถือ............................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน   เหมือนท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์   ตา่งจากท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ) 
ท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบ้าน).....................................…ซอย...............................ถนน...............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวดั................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ  CSL 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย                                      บัตรประจ าตวัประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขท่ี ...............................……………………… 
 บุคคลธรรมดาท่ีไมใ่ชส่ัญชาติไทย                   ใบตา่งด้าว/หนังสือเดินทาง เลขท่ี ...............................………………………………………………..……..  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย                                       เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี ..................................................................................................................… 
 นิติบุคคลท่ีไมใ่ชส่ัญชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย     เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี ...............................…………………………………………….………… 
 นิติบุคคลท่ีไมใ่ชส่ัญชาติไทยท่ีมิได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี ......................................................................................................... 

ตกลงท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) จ านวน.................................................................................................................หุ้น 
(...........................................................................................................) ในราคาหุ้นละ 8.03  บาท (แปดจุดศนูย์สามบาท) โดยหักคา่ธรรมเนียมในการขายหุ้นสามญั
ในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูคา่เพ่ิมอตัราร้อยละ 7.0 ของคา่ธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 8.00852 
บาท (แปดจุดศนูย์ศนูย์แปดห้าสองบาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้........................................................................................................................................................บาท
(.....................................................................................................................) 

ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลู เง่ือนไข และข้อก าหนดอยา่งครบถ้วนและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามทุกประการตามท่ีระบุในเอกสารการเสนอซือ้หุ้น
สามญัเป็นการทั่วไปจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ CSL(“เอกสารการเสนอซือ้หุ้น”) 

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามญัของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกล่าว
ข้างล่างนี ้รวมทัง้การรับช าระราคาคา่ขายหุ้นสามญัดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบรับการเสนอซือ้หุ้นแทนข้าพเจ้า 

   กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”   กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ช่ือผู้ ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขท่ี โอนจากบริษัทสมาชิก

ศนูย์รับฝากหมายเลข เลขท่ีเอกสารการโอน วนัท่ีโอน 

      
      

รวมทัง้สิน้ (หุ้น)  
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรับการเสนอซือ้หุ้น ดงันี ้ใบหุ้นของ CSL ท่ีได้ลงนามสลักหลังโดยข้าพเจ้าแล้ว 

และ/หรือเอกสารการโอนหุ้นสามญัของ CSL ผ่านศนูย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่าง รวมทัง้เอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดง
เจตนาขายตามท่ีระบุไว้ในเอกสารการเสนอซือ้หุ้น 
ส าหรับหุ้นท่ีเสนอขายจาก ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 
ผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เพ่ือค าเสนอซือ้ 006-000000015-7 
ผู้ ถือหุ้นสัญชาติตา่งชาติ PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER 006-000000015-7 

การรับเงินคา่ขายหลักทรัพย์ : 
 รับเช็คด้วยตนเองท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)   ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู(่ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1. BAY   2. SCB   3. BBL   4.KTB   5. KBANK   6. TMB   7. UOB   8. TBANK   9.KK 
     สาขา ...............................................  ประเภทบัญชี .......................................................  เลขท่ีบัญชี ............................................................................. 

(ช่ือผู้ รับโอนและช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแส
รายวนัดงักล่าวโดยรับรองส าเนาถกูต้องด้วย)  
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ตามประเภทของผู้ เสนอขาย 
ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายป็นบุคคลธรรมดา     เพ่ือผู้ เสนอขาย  เพ่ือบุคคลอื่นโปรดระบุ.................................................................................................... .............. 
ในกรณีผู้ เสนอขายเป็นนิติบุคคล              เพ่ือผู้ เสนอขาย  เพ่ือบุคคลอื่นโปรดระบุ.................................................................................................................... 
*ผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริง หรือ มีอ านาจควบคมุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากบัสถาบันการเงิน หรือ บุคคลท่ีลูกค้า
ท าธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผู้ ใช้อ านาจควบคมุนิติบุคคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามญัของหลักทรัพย์ท่ีขายโดยปราศจากการจ าน าหรือภาระติดพนัใดๆ หรือสิทธิของ
บุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้มีกรรมสิทธ์ิในใบหุ้นดงักล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้สิน้ 
ลงช่ือ..........................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ   ลงช่ือ.........................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย 
   (……………………………………………….…… )                                       (……………………............................................. ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CSL 
วนัท่ี........................................... เลขท่ีใบรับ ………………………………………………… 
บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามญัเป็นการทั่วไปจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ CSL  พร้อมกบัหลักฐาน  
  ใบหุ้นสามญั จ านวนรวมทัง้สิน้.......................................................หุ้น      การโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากฯ จ านวนรวมทัง้สิน้.................................................หุ้น 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี 
  รับเช็คด้วยตนเองท่ีส านักงานตวัแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์   ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูข้่างต้น 
  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1. BAY   2. SCB   3. BBL   4.KTB   5. KBANK   6. TMB   7. UOB   8. TBANK   9.KK 
     สาขา ...............................................  ประเภทบัญชี .......................................................  เลขท่ีบัญชี ............................................................................... 
 ลงช่ือ.......................................................................................ผู้ รับ 
     (.............................................................................) 


