
 

เอกสารแนบ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการรบัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ.............................................. 

  วนัที.่..................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง  
บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จากนาย/นาง/นางสาว/ บรษิทั........................................................................................................... 
จ านวนหุน้ทีข่อยกเลกิ............................หุน้ พรอ้มกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์เลขที่........................................................................... 
 รวมทัง้ค่าธรรมเนยีมในการโอนหุน้รายการละ 75 บาท 

หุน้ทีท่ าการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวธิี 
 ใบหุ้น โดยมารบัใบหุน้ดว้ยตนเอง (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน)  
 ใหด้ าเนินการเกบ็รกัษาหุน้ดงักล่าวในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 

 Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัช ี

 ชื่อสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.......................................................... หมายเลขสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.............................................. 

 ชื่อบญัชผีูร้บัโอน................................................................ ........................ หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน............................................................................ 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุน้ หรอื NVDR เขา้บญัชขีา้งตน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการ
แสดงเจตนาขาย 

 

      ลงชื่อ......................................................................................ผูร้บั 

            (…..................................................................... .............) 

 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
  เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ............................................ 

  วนัที.่................................................................... 
(โปรดกรอกขอ้ความต่อไปนี้ใหค้รบถว้น ชดัเจนดว้ยตวับรรจง) 

เรยีน  ผูท้ าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์และ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์”) 
  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/ บรษิทั............................................................................................................................. .............................................. 
ทีอ่ยู่เลขที ่(ตดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้............................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์.............................................................. .................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน.....................................โทรศพัทท์ีบ่้าน.................................................ขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลกิที่ระบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ จ านวน .......................................หุ้น หรอื NVDRs  ทัง้นี้ ขา้พเจ้าได้ยื่น
หลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่...................................................เลขทีแ่บบ
ตอบรบั......................................... 

   

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้คนื โดยรบัเป็นแบบเดยีวกบัทีน่ ามาเสนอขาย โดยรบัเป็น 

 ใบหุน้ โดยมารบัใบหุน้ดว้ยตนเอง (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)  

 ใหด้ าเนินการเกบ็รกัษาหุน้ดงักลา่วไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และหากขา้พเจา้ตอ้งการถอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทั 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ขา้พเจา้จะตดิต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละรบัทราบว่าจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมตามอตัราทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย์
ก าหนด 

 Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัช ี

ชื่อสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน.......................................................... หมายเลขสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.............................................. 

ชื่อบญัชผีูร้บัโอน........................................................................................ หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน............................................................................ 

           พรอ้มกนันี้ไดแ้นบเงนิคา่ธรรมเนียมในการโอนหุน้รายการละ 75 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุ้น หรอื NVDR เขา้บญัชขีา้งต้นภายในวนัท าการถดัจากวนัที่แจ้งยกเลกิการ
แสดงเจตนาขาย 

ขา้พเจา้ยอมรบัในเงื่อนไขการยกเลกิ และการรบัหุน้คนืขา้งตน้ทุกประการ  
  

                  ลงชื่อ.................................................................... ..........ผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขาย 

                         (............................................................................) 



 เอกสารแนบ 3.3 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

 

เขยีนที.่..................................................................... 
วนัที.่......................................................................... 

 

โดยหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้............................................................................................................อายุ....................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
ถอืหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน...................................................หุน้ 

ขอมอบอ านาจให.้..........................................................................................................................อายุ...................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
 

เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 กรณี) 
 ในการ ขาย โอน และส่งมอบหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ในการรบัช าระค่าขายหุน้ดงักล่าว  
 ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 กิจการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ 
อ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูม้อบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
 

หมำยเหตุ:  1) กรุณาปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท (แลว้แต่กรณี) 
2) ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องมาพรอ้มหนังสอืมอบ
อ านาจนี้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 

ข. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (กรณีเป็นนิตบิุคคลสญัชาตไิทย) 

3) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรอืผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิตบิุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย  หนังสอืรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรอืหนังสอื
รบัรองการจดทะเบยีนล่าสุด หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หน้าที่ Notary Public และ
รบัรองโดยสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัท า โดยตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึ
วนัยื่นแบบตอบรบั 

อากรแสตมป์ * 

 


