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แบบตอบรับคาํเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (“ROBINS”) และ 
ใบจองซือหุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“CRC” หรือ “ผู้ทาํคาํเสนอซือ” หรือ “บริษัท”) 

วนัที.......................................................... แบบตอบรับคําเสนอซอื เลขที......................................................... 
เรียน ผู้ ทําคําเสนอซอื และ ตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)”และ “บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)”) 

ข้าพเจ้า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อืนๆ (โปรดระบ)ุ) ……………..……………................................................................สญัชาติ......................................... 
ทีอยู ่(ทีติดต่อได้ทางไปรษณีย์)......................…ซอย...........................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั…………...........ประเทศ...................รหสัไปรษณีย์......................โทรศพัท์ทีทํางาน/บ้าน..........................โทรศพัท์มือถือ..........................E-mail address……………………….……… 
ทีอยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล  เหมือนทีอยูที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  ต่างจากทีอยูที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบ)ุ……..……………………เลขที...................
ซอย...............ถนน.....................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั............................ประเทศ..........................รหสัไปรษณีย์................... 
ทีอยูปั่จจบุนั  เหมือนทีอยูที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  บตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล  อืนๆ (โปรดระบ)ุ………………….เลขที...................ซอย.............................................
ถนน........................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................ประเทศ..................รหสัไปรษณีย์…………………. 
วนั-เดือน-ปีเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล(พ.ศ.)........................อาชีพ/ประเภทกิจการ...................สถานทีตงัทีทํางาน (โปรดระบชืุอและทีอยู)่............................................................................... 
กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงทีอยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ........................................................ทีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย.................................................................................................... 
แหลง่ทีมาของรายได้มาจาก   ประเทศไทย  ประเทศอืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................................................. 
แหลง่ทีมาของเงิน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : 

อนๆ (โป
 เงินออม   

บ)ุ.......
 ธุรกิจสว่นตวั  

.........
 เงินเดือน  

.........
 รายได้จากการลงทนุ/มรดก 

..
 อืนๆ (ระบ)ุ …………..….…………………..…..…. 

นิติบคุคล: 
ของเงน

 เงินจากธุรกิจ 
ากกวา

 อืนๆ (ระบ)ุ ……………............................................………………..…เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (13 หลกั)…………....…….……………….……………… 
โปรดระบปุระเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ ROBINS 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ เลขที................................................................................. 
บคุคลธรรมดาทีไมใ่ช่สญัชาติไทย ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง เลขที............................................................................................................................ 
นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที ....................................................................................................................................... 
นิติบคุคลทีไมใ่ช่สญัชาติไทยทีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที ...............................……………………………………..…..…….…….……………….…… 
นิติบคุคลทีไมใ่ช่สญัชาติไทยทีมิได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที ...............................………………………………….……….………….………………….... 
ขอเสนอขายหุ้นสามญัของ ROBINS จํานวน.................................................................................หุ้น  (............................................................................................................................................) โดยขอรับชําระราคาเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล  คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) (“CRC”)ในอตัราการแลกเปลียนหลกัทรัพย์ 1 หุ้นสามญัของ ROBINS ต่อ (1.39 - 1.66) หุ้นสามญัของ CRC โดยอัตราการแลกเปลียนหลกัทรัพย์สดุท้ายจะขนึอยู่กับ
ราคาเสนอขายหุ้น IPO สดุท้ายของ CRC ที CRC จะประกาศในภายหลงัและขอจองซอืหุ้นสามญัของ CRC ทีได้จากการแลกเปลียนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรมเพือการลงทนุ ทงันี ข้าพเจ้าตก
ลงทีจะปฏิบติัตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบใุนหนงัสือชีชวนการเสนอขายหลกัทรัพย์พร้อมการทําคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ทกุประการ และข้าพเจ้าจะไมทํ่าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าว ไม่ว่าด้วยประการใด  ๆเว้น
แต่เป็นการปฏิเสธตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบใุนคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ และ ข้าพเจ้าขอมอบให้ตวัแทนในการรับซอืหลกัทรัพย์ เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และสง่มอบหุ้น รวมทงัการรับชําระค่า
ขายหุ้นดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องกบัการขายและการรับชําระค่าขายหุ้นแทนข้าพเจ้า 

  กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น”   กรณีโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น ชือผู้ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขที โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หมายเลข เลขทีการโอน วันทีโอน 
      

      
รวมทงัสิน (หุ้น)  

พร้อมกนันี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานเพือเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการตอบรับคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ ดงันี ใบหุ้นของ ROBINS ทีได้ลงนามสลกัหลงัโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหุ้นสามญั
ของ ROBINS ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีตามรายละเอียดข้างลา่ง รวมทงัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้แสดงเจตนาขายตามทีระบไุว้ในคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ 
สําหรับหลกัทรัพย์ทีเสนอขายจาก ชือบญัชี เลขทีบญัชี 
กระดานในประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) เพือคําเสนอซอื 224-000000036-0 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) เพือคําเสนอซอื 006-000000015-7 
กระดานต่างประเทศ Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer 224-000000036-0 
 PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER 006-000000015-7 

ในการขอรับชําระราคาและราคาจองซอืหุ้นสามญัของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)(“CRC”)ทีได้รับจากการแลกเปลียนหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ดําเนินการ ในการ
 ออกหุ้นสามญัเพิมทนุทีได้รับจดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และดําเนินการให้สมาชิกผู้ฝาก...................................สมาชิกผู้ฝากเลขที............................
นําหุ้นสามญันนัเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์เลขที.................................................................ชือบญัชี...............................................................................ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กับ
บริษัทหลกัทรัพย์นนั ทงันี ชือผู้จองซอืในใบจองซอืจะต้องตรงกบัชือบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีผู้ จองซือประสงค์ทีจะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนนั บริษัท ขอสงวนสิทธิที
จะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ จองซอืดงักลา่วแทน จ

 ออกหุ้นสามญัเพิมทุนทีได้รับจัดสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที 600  เพือข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบญัชี  ในช่องนี กรุณากรอก เอกสาร “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้
ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” เพือนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วย ในกรณีไม่จัดทําเอกสารตามทีบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด จะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน ทงันี ข้าพเจ้าจะไมดํ่าเนินการใดๆ เกียวกับหุ้นสามญันนัจนกว่าหุ้นสามญันนัจะได้รับจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และ
สามารถซอืขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซอืจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามทีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด) 

 ออกใบหุ้นสามญัเพิมทนุทีได้รับจดัสรรนนัไว้ในนามของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นดงักลา่วตามชือและทีอยูที่ได้ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ 
 บริษัทดําเนินการใด  ๆเพือทําให้การจดัสง่ใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัสนิสดุระยะเวลาในการรับซอืหลกัทรัพย์ 
ในการตอบรับคําเสนอซอืหุ้นสามญัของROBINS และการจองซอืหุ้นสามญัของ CRC ในครังนี ข้าพเจ้า  ได้รับหนงัสือชีชวนในรูปแบบ  
(
ในการต
( หนงัสือ 

บคาเส
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code) 

ะการจอ
 ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีชวน และได้รับเอกสารสรุปข้อมลูหลกัทรัพย์ (Executive Summary) แล้ว (รวมถึงผู้ ทีไมไ่ด้ใสเ่ครืองหมายใดๆ) 

 

ในกรณีทีมลูค่าในการทําธุรกรรม ตงัแต่ 100,000 บาทขนึไป โปรดระบผุู้ ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง* ตามประเภท 
ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา 

รกรรม
 เพือผู้ ทําธุรกรรมหรือตนเอง 

ป โปร
 เพือบคุคลอืนโปรดระบ.ุ......................................ในกรณีเป็นนิติบคุคล  เพือผู้ ทําธุรกรรมหรือตนเอง  เพือบคุคลอืนโปรดระบุ..................... 

*ผู้ ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของบญัชีทีแท้จริง หรือ มีอํานาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลกูค้ากับสถาบนัการเงิน หรือ บุคคลทีลกูค้าทําธุรกรรมแทน หรือ บุคคล
ผู้ ใช้อํานาจควบคมุนิติบคุคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีกรรมสิทธิถกูต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ทีขายโดยปราศจากการจํานําหรือภาระติดพนัใดๆ หรือสิทธิของบคุคลภายนอก (“ภาระ
ติดพัน”) และข้าพเจ้าได้ขายหลกัทรัพย์ในฐานะผู้ มีกรรมสิทธิในใบหุ้นดงักลา่ว โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆ ทงัสนิ 
 ลงชือ..........................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ   ลงชือ.........................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย 
 (……………………………………………….……) (…………………….............................................) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
หลักฐานการรับใบหุ้น / โอนหุ้นสามัญของ ROBINS และ แบบตอบรับคาํเสนอซือและใบจองซือหุ้นสามัญของ CRC 

วนัที........................................................................... เลขทีใบรับ …………………………………………………………………. 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์  บริษัท โรบินสนั จํากัด (มหาชน) และใบจองซือหุ้นสามญัของ 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)  พร้อมกบัหลกัฐาน  

  ใบหุ้นสามญั จํานวนรวมทงัสนิ..................................................................หุ้น  การโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากฯ จํานวนรวมทงัสนิ.....................................................................หุ้น 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว ในการขอรับชําระราคาและจองซอืหุ้นสามญัของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
(“CRC”) ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ดําเนินการดงันี 

  นําหุ้นสามญันนัเข้าฝากกบัสมาชิกผู้ฝาก.................................................................................เพือบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์เลขที.................................................. 
  นําหุ้นสามญันนัเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที 600     ออกใบหุ้นจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 ลงชือ.......................................................................................ผู้ รับ 
  (.............................................................................) 

 


