




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

1. ช่ือผู้เสนอซื้อ 

บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

2. ผู้ที่มีสิทธิเสนอขาย 

ผูถื้อหุน้ทุกรายของบริษัท โรบินสนั จาํกัด (มหาชน) 

3. ราคาเสนอซือ้ 

ราคาเสนอซือ้หุน้สามัญเท่ากับ 16.00 บาทต่อหุน้ (สิบหกบาท)  

อากรแสตมป์ 

ทัง้นี ้ เนื่องจากหุน้สามัญของ ROBINSพน้สภาพการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ ฯ แลว้ ผูแ้สดง

เจตนาขายทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่โอนขายหุน้ในการเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะมีภาระค่าอากรแสตมป์สาํหรบั

การโอนหุน้สามัญของ ROBINS โดยคิดตามราคาเสนอซือ้ ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจาํนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 

1,000 บาท โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นทีเ่อกสารแนบ 7 ทัง้กรณีเป็นใบหุน้และกรณี

ระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) รวมทัง้นาํส่งพรอ้มกับแบบตอบรบัการเสนอซือ้หุน้สามญัเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุน้ราย

ย่อยที่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ตามประมวลรัษฎากร กาํไรที่ไดจ้ากการขายหุ้นจะเข้าลักษณะเป็นเงินไดพ้ึงประเมินที่ไม่ว่าผู้ขายจะเป็น

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอยู่ในบังคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้  ผูแ้สดงเจตนาขายอาจมีภาระภาษีเงินไดส้าํหรบัผลกําไร

จากการขายหุ้นสามัญ (ถ้ามี) โดยผลกาํไรคํานวณจากผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนการได้มาของหุ้น

สามญัที่เสนอขายแต่ละหุน้นัน้ ทัง้นี ้CRC จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนาํส่งต่อกรมสรรพากร  

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถ่ินที่อยู่ทางรษัฎากรในประเทศไทย CRC จะหกัภาษีเงิน

ไดห้กั ณ ที่จ่ายในอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กล่าวคือ รอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 35 ของผลกาํไรจากการขายหุน้สามัญ 

ในการนี ้ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแจ้งตน้ทุนของหุน้สามัญที่เสนอขายแก่ CRC เพื่อใชใ้นการหกัภาษีเงินได ้ ณ ที่จ่าย 

โดยกรอกและส่งแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหุน้ที่นาํมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 5 พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงตน้ทุนการ

ซือ้หุน้ดงักล่าว หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหุน้สามัญที่เสนอขาย ในแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหุน้ที่นาํมา

เสนอขาย CRC จะทาํการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซือ้หุน้ทัง้จาํนวนที่ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั เสมือน

หนึ่งราคาตน้ทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนยบ์าท) ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนาขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสาํหรบัผลกาํไรจากการซือ้ขายหุน้สามัญ (ถา้มี) โดยตอ้งนาํผลกาํไรดังกล่าวไปรวมคาํนวณเป็นเงินได้

พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เนื่องจากหุ้นสามัญของ ROBINS พน้สภาพการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน ดงันัน้ ผลกาํไรจากการขายหุ้น (ถา้มี) ดงักล่าวจึงมิใช่เงินไดจ้ากการขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรพัยฯ์ ที่

จะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็น (1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถ่ินที่อยู่ทางรษัฎากรในประเทศไทย หรือ (2) นิติ

บุคคลต่างประเทศที่มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศ (ยกเวน้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อ CRC ว่า ผู้

แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ทางรัษฎากร (Tax Resident) ในประเทศซ่ึงมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซอ้นฉบบัดงักล่าวมีการยกเว้นภาษีเงินไดใ้หแ้ก่ผลกาํไรจากการขายหลักทรัพยท์ี่



 

เกิดขึน้ในประเทศไทย) CRC จะหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ของผลกาํไรจากการขายหุน้ของบุคคล

ซ่ึงเป็นผูแ้สดงเจตนาขายดังกล่าว โดยภาษีหกั ณ ที่จ่ายคาํนวณจากกาํไรจากการขายหุน้(ผลต่างระหว่างราคาเสนอ

ซือ้และตน้ทุนการไดม้าของหุน้สามัญที่เสนอขายแต่ละหุ้นนัน้) ในการนี ้ ผูแ้สดงเจตนาขายดงักล่าวจะตอ้งแจง้ตน้ทุน

ในการขายหุน้สามญัดงักล่าว โดยกรอกและส่งแบบยืนยนัราคาตน้ทุนหุน้ที่นาํมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 5 พรอ้ม

แนบหลกัฐานแสดงตน้ทุนการซือ้หุ้นดังกล่าว หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดร้ะบุราคาตน้ทุนดังกล่าวในแบบยืนยนัราคา

ตน้ทุนหุน้ที่นาํมาเสนอขาย CRC จะหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายโดยคิดคาํนวณภาษีจากราคาเสนอซือ้หุน้ทั้งจาํนวนที่

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั เสมือนหนึ่งราคาตน้ทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

หมายเหตุ:  

- ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับการเสนอซือ้ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวใน

อตัรา รอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และค่าภาษีมลูค่าเพิ่มในอัตรารอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนยีมในการเสนอขายหุ้น

สามัญดังกล่าว  ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะไดร้ับเท่ากับ 15.9572 บาทต่อหุ้น (สิบห้าจุด

เกา้หา้เจ็ดสองบาท)   

ในการคาํนวณจาํนวนเงินค่าหุ้นที่จะตอ้งชาํระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย  จะนาํราคาเสนอซือ้สุทธิคูณดว้ย

จาํนวนหุน้ที่เสนอขาย แลว้นาํมาดาํเนินการปัดเศษใหจ้าํนวนเงินค่าหุน้เป็นจาํนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใน

กรณีที่ทศนิยมตาํแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึน้ แต่ถา้นอ้ยกว่า 5 จะปัดทิง้  

 

4. ระยะเวลารับซือ้ 

10 วนัทาํการ หรือตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

(ระยะเวลารับซือ้เพ่ิมเติม)  

5. ตัวแทนรับซื้อและสถานที่ติดต่อ     

ช่ือ บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 
ชัน้ 6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 

252/6 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์
 02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4  

สอบถามขอ้มลูไดทุ้กวนัทาํการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

 

6. วันชําระราคา 

CRC จะชําระราคาค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทาํการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุด

ระยะเวลารบัซือ้ ซ่ึงตรงกับวนัที่ 18 สิงหาคม 2564 และเม่ือแบบตอบรบัการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือ

หุ้นรายย่อยและเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนํามาย่ืนมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ และไดมี้การโอน

หลกัทรพัยใ์หแ้ก่เสร็จสิน้และมีผลสมบูรณ ์   



 

7. วิธีตอบรับการเสนอซือ้   

ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามัญของ ROBINSที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะตอ้งปฏิบัติตามขัน้ตอน 

ดงัต่อไปนี ้

7.1 กรอกขอ้ความในแบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัท โรบินสนั จาํกัด 

(มหาชน) (“แบบตอบรับการเสนอซือ้”) ตามเอกสารแนบ 2 ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือผู้

แสดงเจตนาขาย 

7.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขายดงัต่อไปนี ้

7.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)  

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือช่ือสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือช่ือผู้โอน” ในดา้นหลังของใบหุ้น 

พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 7.2.3 จาํนวน 2 ชุด ทั้งนี ้

ลายมือช่ือที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายในฐานะผู้ถือหุน้ 

จะตอ้งเป็นลายมือช่ือเดียวกัน เนื่องจากใบหุน้ที่นาํมาย่ืนพรอ้มแบบตอบรับการเสนอซือ้จะตอ้งไดร้บัการ

ตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย”์) ก่อน ดงันัน้ เพื่อประโยชนข์องผูแ้สดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาการ

รับซือ้ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุน้ย่ืนแบบตอบรับการเสนอซือ้และเอกสาร

ประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อนวัน

สุดท้ายของระยะเวลาการรับซือ้ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดาํเนินการประสานงานตรวจสอบใบหุ้น 

เนื่องจากตัวแทนในการรับซือ้หุ้นจะตอ้งนาํใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไวกั้บศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์ซ่ึง

เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ หากใบหุน้ไดร้ับการปฏิเสธการรับฝากหลกัทรพัย ์ CRC และ/หรือตวัแทนใน

การรับซือ้หลักทรัพยข์อสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซือ้ของผู้แสดงเจตนาขาย  และ

ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้จะดาํเนินการแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนาขายติดต่อรบัใบหุน้คืน 

− ในกรณีที่คาํนาํหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏใน

บัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีที่ ช่ือนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่

ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลไทย) หรือ

หนังสือสาํคัญการจัดตั้งบริษัท(ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างดา้ว) ผู้แสดงเจตนาขายตอ้งกรอก 

“แบบคาํขอแก้ไขขอ้มูลผู้ถือหุ้น” ของศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์ (“แบบ ศรท-301”) ตามเอกสาร

แนบ 3 พรอ้มทั้งแนบสาํเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า 

หรือใบแจ้งเปล่ียนช่ือ แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกหน้า โดยช่ือที่

เปล่ียนนัน้ตอ้ง ถูกตอ้งตรงกันกับบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 

หนงัสือรบัรองบริษัท หรือหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษัทของผูแ้สดงเจตนาขายตามแต่กรณี 



 

− ในกรณีที่เป็นบัตรประจาํตวัประชาชนตลอดชีพ บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานวิสาหกิจ ใหแ้นบ

สาํเนาทะเบียนบา้นหน้าที่แสดงเลขที่บา้นและช่ือที่ตรงกับบัตรประจาํตัวประชาชน พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

− ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูจ้ัดการมรดก ใหแ้นบสาํเนาคาํสั่งศาลที่แต่งตั้งใหเ้ป็นผู้จดัการ

มรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาํตอบรับ สาํเนาใบมรณบัตร สาํเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูจ้ดัการมรดก และสาํเนาทะเบียนบา้นของผู้จดัการมรดก ที่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดัการมรดก 

− ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์ บิดาและมารดาของผูเ้ยาวต์อ้งลงลายมือช่ือสลักหลังใบ

หุ้นและแนบสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนของบิดา มารดา และสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา 

มารดา และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

− ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งติดต่อศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์ เพื่อใหศู้นย์รับ

ฝากหลักทรัพยด์าํเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนาํใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนใน

การรบัซือ้หุ้น แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุน้ใหม่อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาประมาณสอง

สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่

ล่วงหนา้ก่อนสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ประมาณสองสปัดาห ์

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ การตอบรบัการเสนอซือ้หุน้จะสมบูรณ์ เม่ือใบหุน้ได้

ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ หากใบ

หุน้ไดร้บัการปฏิเสธการรบัฝากหลักทรพัย์ CRC และ/หรือตวัแทนในการรบัซือ้หลักทรัพย์ขอ

สงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับการเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนาขาย  และตัวแทนในการ

รับซือ้หลักทรัพย์จะดาํเนินการแจ้งใหผู้แ้สดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุน้คืนที่สาํนกังานของ

ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ 

7.2.2 กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ใหติ้ดต่อกับบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน

แสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 7.2.3 จาํนวน 1 ชุด เพื่อทาํการโอนหลักทรัพยท์ี่เสนอ

ขายเขา้บญัชีของตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ ดงันี ้

สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders) 

บัญชีช่ือ: “บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) เพ่ือคาํเสนอซือ้” 

เลขที่บัญชี: 006-000000015-7 

 

สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders)  

บัญชีช่ือ: “KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 

TENDER” 

เลขที่บัญชี: 006-000000015-7 



 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่ง แบบตอบรบัการเสนอซือ้ พรอ้มเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้

ในข้อ 7.2.3 จาํนวน 1 ชุด ไดท้ี่บริษัทหลักทรัพยท์ี่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยอ์ยู่ โดย

บริษัทหลักทรัพยด์ังกล่าวจะทาํการรวบรวม และนาํส่งแบบตอบรับการเสนอซือ้ ที่ผู้แสดงเจตนาขายลง

นามครบถว้นแลว้ ใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ต่อไป 

กรณีที่ไดฝ้ากหุน้ไวกั้บศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิก 

เลขที่ 600  ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งกรอก “แบบคาํขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่างบญัชีบริษัทผูอ้อก 

หลักทรัพย ์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย”์ (“แบบ ศรท-403”) ตามเอกสารแนบ 4  พรอ้มลงลายมือช่ือใน

เอกสารอย่างถูกตอ้งครบถ้วน พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น   ตามประเภทของบุคคลที่ระบุ

ไวใ้นหนา้ที่  2 ของแบบฟอรม์ จาํนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับการเสนอซือ้ และเอกสารหลักฐาน

แสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2.3 เพื่อทาํการโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของ

ตวัแทนในการรบัซือ้ ดงันี ้

สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders) 

บัญชีช่ือ: “บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) เพ่ือคาํเสนอซือ้” 

เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7 

 

สําหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders) 

บัญชีช่ือ: “KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 

TENDER” 

เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรบัการเสนอซือ้และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 7.2.3 จาํนวน 1 ชุด พรอ้มทั้งแบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบสาํหรับการโอน ที่ระบุไว้ในหน้า 2 

ของแบบฟอรม์จาํนวน1 ชุด  ไดท้ี่ตัวแทนในการรับซือ้  โดยตัวแทนในการรับซือ้จะดาํเนินการส่ง แบบ

ศรท-403 และเอกสารประกอบ ไปยงัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์

ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อ 

หลกัทรพัย ์ดงันัน้เพื่อประโยชนข์องผูแ้สดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาการรบัซือ้ ขอ

ความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุน้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ย่ืนแบบตอบรบัการเสนอซือ้และเอกสารประกอบอื่นๆ ภายในวันที่ 

11 สิงหาคม 2564 หรือล่วงหน้าอย่างนอ้ย 2 วนัทาํการก่อนวันสดุท้ายของระยะเวลาการรบัซือ้ เพื่อให้มี

เวลาเพียงพอในการดาํเนินการประสานงานในการโอนหลักทรพัย ์หากแบบ ศรท-403 ดงักล่าว ไดร้บัการ

ปฏิเสธจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์ CRC และ/หรือตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยข์อสงวนสิทธิในการ

ปฏิเสธการตอบรบัการเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนาขาย  



 

7.2.3 เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

− สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลข

ประจาํตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุพรอ้มลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ทั้งนี ้ภาพถ่าย

สาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกับลายมือช่ือ

ที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย  

− กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว ์ ตอ้งแนบคาํยินยอมของบิดา และมารดา และแนบสาํเนา

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของผู้ปกครอง และสาํเนาทะเบียนบา้นของ

ผูป้กครอง และผูเ้ยาว ์พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

− กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผู้จดัการมรดก ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งย่ืนสาํเนาคาํสั่งศาลที่แต่งตั้ง 

ให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับการเสนอซือ้ สาํเนาใบ

มรณะบตัร สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก ทะเบียนบา้นของผู้จดัการมรดก 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 

− สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ

ขายทุกฉบบัดว้ย และภาพถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้

 นิติบุคคลสัญชาติไทย 

− สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลา

รบัซือ้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

นัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี) และ 

− สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มี

อาํนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจาํตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สาํเนา

ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม พร้อมลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ทัง้นี ้ภาพถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้ โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกับ

ลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย  

หมายเหตุ:  ผูแ้สดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา

รอ้ยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้และออกหนงัสือรบัรองการหัก

ภาษี ณ ทีจ่่ายใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้  



 

 นิติบุคคลต่างประเทศ  

− สาํเนาหนงัสือสาํคัญการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือรบัรองที่ออกโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคล หรือ

หน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาํเนา ซ่ึงรบัรองถึงช่ือนติิบุคคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือ

ช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพนันิติ

บุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถา้

มี) และ 

− สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มี

อาํนาจลงนาม พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ใหใ้ชส้าํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้

มีอาํนาจลงนาม พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ทั้งนี ้สาํเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างตน้ ตอ้งไดร้ับการรับรองลายมือช่ือของ

ผู้จัดทาํหรือผู้ใหค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความ

ถูกตอ้งโดยเจา้หน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จดัทาํเอกสารดงักล่าวไดท้าํการรับรอง

ลายมือช่ือ และตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสาร

ขา้งตน้ ตอ้งรบัรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

ทัง้นี ้ภาพถ่ายสาํเนาทุกฉบบัจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถอ่านได ้ โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกับ

ลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายทุกฉบบัดว้ย 

 นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่ไม่

มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น

ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกาํไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนาขาย ตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหลักทรัพย ์ ที่นาํมาเสนอขายในแบบยืนยัน

ราคาตน้ทุนหุ้นที่นํามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 5 พรอ้มแนบหลักฐานแสดงต้นทุนการซื้อหุ้น

ดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 15 ของผลกาํไรจากการขายหลักทรัพย์ 

กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซือ้และตน้ทุนของหลกัทรพัย ์

ทั้งนี ้หากผู้แสดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหลักทรัพยด์ังกล่าวมาพรอ้มแบบยืนยนัราคาตน้ทุน

หุน้ที่นาํมาเสนอขาย CRC จะทาํการหกัภาษี ณ ที่จ่าย โดยคาํนวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอ

ซือ้คูณดว้ยจาํนวนหลกัทรพัยข์องกิจการที่ผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขายทั้งหมด 

7.2.4 กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถย่ืนแบบตอบรบัการเสนอซือ้ดว้ยตนเอง ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจใน

การแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ ROBINS ตามเอกสารแนบ 6  พรอ้มติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 

30 บาทแลว้แต่กรณี พรอ้มหลกัฐานเอกสารแสดงตนของผู้มอบอาํนาจและผู้รบัมอบอาํนาจตามที่ระบุใน

ขอ้ 7.2.3 ตามแต่กรณี พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

7.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ และ/หรือ CRC จะรอ้งขอ  



 

7.2.6 หากมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกับวิธีตอบรบัการเสนอซือ้ กรุณาติดต่อ 

 

7.2.7 ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหุน้ที่นาํมาเสนอขายในแบบยืนยันราคาตน้ทุนหุ้น

ที่นาํมาเสนอขายตามเอกสารแนบ 5 พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงตน้ทุนการซือ้หุน้ดงักล่าว ในทุกกรณี ทัง้นี ้

หากผู้แสดงเจตนาขายมิไดแ้จ้งตน้ทุนของหลักทรัพยด์ังกล่าวมาพรอ้มแบบยืนยันราคาตน้ทุนดังกล่าว 

CRC จะทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจํานวน

หลกัทรพัยข์อง ROBINS ที่ผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขายทัง้หมด 

7.3 การยื่นแบบตอบรับการเสนอซือ้ 

7.3.1 กรณีใบหุ้น (Script) 

เนื่องจากใบหุ้นที่นาํมาย่ืนพรอ้มแบบตอบรับการเสนอซือ้จะตอ้งได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้งจาก

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายใน

ระยะเวลาการรับซือ้ ขอความร่วมมือผูแ้สดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุน้ย่ืนแบบตอบรบัการเสนอซือ้ซ่ึง

กรอกขอ้ความอย่างครบถว้นพรอ้มใบหุน้ที่ลงลายมือช่ือสลกัหลงัทุกใบและเอกสารประกอบการเสนอขาย

จาํนวน 2 ชุด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 ณ สถานที่ทาํการของตัวแทนในการรับซือ้หุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 – 

16.00 น. ของทุกวันทาํการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564  ถึงวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ขอ

ความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นย่ืนแบบตอบรับการเสนอซื้อพร้อมเอกสาร

ประกอบ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564   หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลาการรบัซือ้ ตามที่อยู่ดา้นล่าง  

 

ทั้งน้ี ในการทาํการเสนอซือ้ในคร้ังนี้ ตัวแทนในการรับซือ้ไม่รับยื่นเอกสารทางไปรษณีย ์  

กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้ใบหุ้น แบบตอบรบัการเสนอซือ้จะสมบูรณ์เม่ือใบหุ้นไดผ่้านการตรวจสอบ

และรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ หากใบหุน้ไดร้บัการปฏิเสธการรับฝาก

จากศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ และทาํใหไ้ม่สามารถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ายในเวลาที่จะตอ้งสรุปผลการซือ้หุ้น 

บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 

ชัน้ 6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 

252/6 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4  

สอบถามขอ้มลูไดทุ้กวนัทาํการระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น. 

 

บริษทัหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 

ชัน้ 6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 1 

252/6 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4  

สอบถามขอ้มลูไดทุ้กวนัทาํการระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น. 

 



 

จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ และตวัแทนในการรบัซือ้หุน้จะดาํเนินการแจง้ให้ผูแ้สดงเจตนา

ขายติดต่อรบัใบหุน้คืน 

7.3.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัท

หลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนาขายเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วน้ัน้ ผูแ้สดง

เจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับการเสนอซือ้พรอ้มเอกสารประกอบไดท้ี่บริษัทหลักทรพัย์ดังกล่าว

ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งไดก้าํหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพยน์ั้นจะไดร้วบรวมและนาํส่งแบบ

ตอบรบัการเสนอซือ้ใหกั้บตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยใ์หท้นัภายในระยะเวลารบัซือ้ 

7.3.3 กรณีท่ีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) 

สมาชิกเลขท่ี 600  

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรบัการเสนอซือ้ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ใน

ขอ้ 7.2.3 จาํนวน 1 ชุด พรอ้มทัง้ แบบ ศรท-403 และเอกสารประกอบที่ระบุไวใ้นหนา้ 2 ของแบบฟอรม์ 

จาํนวน 1 ชุด ไดท้ีต่วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์   

โดยตวัแทนในการรบัซือ้จะดาํเนินการส่งแบบศรท-403 และเอกสารประกอบ ไปยงัศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์

เพื่อดาํเนินการตรวจสอบและโอนหลกัทรพัยข์องผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลักทรัพย ์

มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย ์ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขาย

หุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์ ในบญัชีของผูอ้อกหลักทรพัย ์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ย่ืนแบบตอบรับการเสนอ

ซือ้และเอกสารประกอบอื่น ๆ ภายในวนัที่ 11 สิงหาคม 2564   หรือล่วงหนา้อย่างน้อย 2 วนัทาํการก่อน

วันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดําเนินการประสานงานในการโอน

หลกัทรัพย ์ หากแบบศรท-403 ดังกล่าว ไดร้ับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ CRC และ/หรือ

ตวัแทนในการรบัซือ้ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรบัการเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนาขาย 

7.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ตอ้งการเสนอขาย ติดจาํนาํหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้อง

ดาํเนินการเพิกถอนจาํนาํหรือภาระผูกพนัก่อนที่จะดาํเนินการตอบรบัการเสนอซือ้ตามขอ้ 7.1 ถึง 7.3 

7.5 CRC และ/หรือ ตัวแทนในการรบัซือ้หุ้นขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด เก่ียวกับวิธีการตอบรับการ

เสนอซือ้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจาํกัดในการ

ดาํเนินการ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเสนอซือ้ประสบความสาํเร็จ 

8. วิธีการรับซือ้หุ้น 

CRC จะรบัซือ้หุน้ทั้งหมดที่มีผูแ้สดงเจตนาขายภายใตก้ารเสนอซือ้ครัง้นี ้ ตามวิธีการที่กาํหนดไว้ในเอกสารฉบับนี ้

ยกเวน้ในกรณีที่ CRC ยกเลิกการเสนอซือ้ตามเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอซือ้ ที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ้

 



 

9. วิธีการชําระราคา 

เม่ือแบบตอบรับการเสนอซือ้ ใบหุน้ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 7.2 ของผูแ้สดง

เจตนาขายไดร้ับการตรวจสอบว่าถูกตอ้งครบถ้วน และไดมี้การยืนยันการโอนหุ้นเขา้บัญชีครบถ้วนเรียบรอ้ยจาก

บริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูแ้สดงเจตนาขายแลว้ CRC จะชาํระเงินค่าหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดง

เจตนาขาย โดยผ่านตัวแทนในการรับซื้อหุ้นตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซื้อ ตาม

รายละเอียดวิธีการชาํระราคา ดงันี ้

9.1 ผูแ้สดงเจตนาขายรบัชาํระเงินค่าหุน้โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีโดยผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (ATS) 

ทัง้นี ้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ตอ้งการจะรบัชาํระค่าหุน้ซ่ึงตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพย ์

หรือบญัชีกระแสรายวนัที่สามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบการโอนอัตโนมัติได ้ ที่เปิดไวกั้บ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย 

จาํกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร

ยูโอบี จํากัด (มหาชน) (8) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 

(มหาชน) เท่านั้น โดยที่ช่ือบัญชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกับช่ือของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับการเสนอซือ้ 

โดยจะตอ้งแนบสาํเนาสมุดบัญชีออมทรัพยห์น้าแรก หรือสาํเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุช่ือบัญชีและ

เลขที่บญัชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

CRC จะดาํเนินการให้ตัวแทนในการรับซือ้หุ้นโอนเงินเข้าบญัชีของผู้แสดงเจตนาขายภายในเวลา 16.00 น. ของ

วนัที่ 18 สิงหาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัทาํการที่ 2 นบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลารับซือ้ ในกรณีที่ตวัแทนในการรับซือ้

หุ้นไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีดังกล่าวไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ  CRC สงวนสิทธิที่จะใหต้ัวแทนในการรับซือ้หุ้นชาํระค่า

หลกัทรพัยเ์ป็นเช็ค โดย CRC จะดาํเนินการใหต้วัแทนในการรบัซือ้หุน้จัดส่งเช็คไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่

ระบุไวใ้นแบบตอบรบัการเสนอซือ้ โดยจดหมายลงทะเบียน ภายใน 15 วนัหลงัจากวันชาํระค่าหลักทรพัย ์ ตามข้อ 

9.2.3 ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรบัเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้แนะนาํให้ผู้แสดง

เจตนาขายเลือกรบัเงิน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ซ่ึงจะไม่เสียค่าใชจ่้ายในการโอนใด ๆ ทัง้สิน้ 

9.2 ผูแ้สดงเจตนาขายรบัชาํระเงินค่าหุน้โดยขอรบัเป็นเช็ค 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกที่จะรบัชาํระเป็นเช็ค CRC จะดาํเนินการใหต้ัวแทนในการรบัซือ้หุน้ชาํระเป็นเช็ค 

ซ่ึงในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนาํเช็คดงักล่าวเขา้บัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสาํนกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร อาจ

ตอ้งใชเ้วลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7 - 15 วนั (ซ่ึงเป็นไปตามขัน้ตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผูแ้สดง

เจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรบัเช็คได ้3 วิธี ไดแ้ก่ 

9.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชาํระค่าหลักทรัพยซ่ึ์งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ 

สถานที่ทาํการของตัวแทนในการรับซือ้หุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564   ซ่ึงเป็นวันทาํการที่ 2 ถัดจาก

วนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ (เฉพาะวนัทาํการ) เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นตน้ไป ตามที่อยู่ดา้นล่าง 



 

 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่มารบัเช็คค่าหลกัทรพัยภ์ายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระค่าหลกัทรัพย ์

CRC จะดาํเนินการให ้ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้จดัส่งเช็คไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบ

ตอบรบัการเสนอซือ้ โดยจดหมายลงทะเบียน  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ไดด้าํเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน

ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผู้แสดง

เจตนาขายไดร้บัชาํระค่าหลกัทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบี ้ยหรือ

ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

9.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงคใ์ห้บุคคลอ่ืนมารับเช็คชําระค่าหลักทรัพย ์  

ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งมอบอาํนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผูด้าํเนินการแทน โดยจะตอ้งส่งมอบหนังสือ

มอบอาํนาจ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแลว้แต่กรณี และหลกัฐานของผูร้บัมอบอํานาจ

ตามที่ระบุในข้อ 7.2.3 ของผู้มอบอาํนาจและผู้รับมอบอาํนาจ พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

โดยให้บุคคลที่ไดร้ับมอบอาํนาจมารับเช็คไดต้ามวิธีการและเง่ือนไขในข้อ 9.2.1 ในวันที่มารับเช็คจาก

ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ 

ในกรณีที่ผู้รับมอบอาํนาจไม่มารบัเช็คค่าหลักทรพัยภ์ายใน 15 วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระค่าหลักทรัพย ์

CRC จะดาํเนินการให ้ตวัแทนในการรบัซือ้หุน้จดัส่งเช็คไปให้ผูแ้สดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบ

ตอบรบัการเสนอซือ้ โดยจดหมายลงทะเบียน 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ไดด้าํเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน

ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผู้แสดง

เจตนาขายไดร้บัชาํระค่าหลกัทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบี ้ยหรือ

ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

9.2.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซือ้ 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบตอบรบัการ

เสนอซื้อ ทั้งนี ้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารบัซือ้ หรือวนัที่ 18 สิงหาคม 2564   

บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 
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อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตวัแทนในการรบัซือ้หุน้ไดด้าํเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน

ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูแ้สดง

เจตนาขายไดร้บัชาํระค่าหลักทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือ

ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

หมายเหตุ:  ในกรณีที่เสนอขายหลักทรัพย์ดว้ยใบหุน้ CRC หรือตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะชําระ

เงินค่าหลกัทรพัย์ใหก้บัผูแ้สดงเจตนาขายก็ต่อเม่ือใบหุน้นัน้ไดผ่้านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับ

ฝากหลกัทรพัย์เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ หากใบหุน้นัน้ไดร้บัการปฏิเสธจากศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ CRC  และ/

หรือตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรบัการเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนา

ขาย และCRC จะไม่ชําระเงินค่าหลักทรัพย์หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชําระเงิน และ

ดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายติดต่อรบัใบหุน้คืน 

10. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอซือ้หุ้น 

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอซือ้หุ้นตามที่ระบุไวใ้นเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอซือ้ CRC จะดาํเนินการ

ใหต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยด์าํเนินการดงัต่อไปนี ้

 10.1  กรณีใบหุ้น (Script) 

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอซื้อหุ้น CRC จะดาํเนินการให้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยคื์นใบหุ้น

ให้แก่ผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนไดต้ามที่อยู่ดา้นล่าง ตั้งแต่

เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวนัทาํการ นบัแต่วนัทาํการถัดจากวนัที่ CRC แจง้การยกเลิก ทัง้นี ้เนื่องจาก

ในกรณีหลักทรัพยท์ี่เป็นใบหุน้ ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยต์อ้งนาํใบหุน้ไปตรวจสอบความถูกตอ้งที่

ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์โดยศูนยร์ับฝากหลักทรัพยจ์ะแปลงใบหุ้นเป็นระบบไรใ้บหุ้น ดังนั้นการขอรับคืน

เป็นใบหุน้ ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งปฏิบติัตามขัน้ตอนที่ตวัแทนรับซือ้หลกัทรพัยก์าํหนด โดยผูแ้สดงเจตนา

ตอ้งรบัภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการคืนใบหุน้ทั้งหมด และขัน้ตอนในการออกใบหุน้ใชเ้วลาอย่างน้อย 

14 วนัทาํการ 

 

 10.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

CRC จะดาํเนินการใหต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยด์าํเนินการคืนหลักทรพัยผ่์านศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์

เพื่อฝากเข้าบริษัทหลักทรัพยท์ี่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับการเสนอซือ้ภายในวนัทาํการถัด

จากวนัที่ CRC ยกเลิกการเสนอซือ้หุน้ 

บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 
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หมายเหตุ: การรบัคืนหุน้เป็นใบหุน้หรือไรใ้บหุน้จะเป็นไปตามลกัษณะของหลักทรพัย์ที่นาํมาเสนอขาย ผู้

แสดง เจตนาขายไม่สามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะของหลักทรพัย์ได ้

11. เง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเสนอซื้อ 

CRC สงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงราคาเสนอซือ้ จาํนวนหุ้นที่รับซือ้ วิธีการชาํระเงิน วัน

และเวลา ขัน้ตอนการดาํเนินการ รายละเอียดอนัจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้ง ตลอดจนยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอซือ้ ใน

กรณีที่ 

(ก) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบรา้ยแรงและมีสาระสาํคัญต่อฐานะหรือสินทรัพยข์อง ROBINS ในช่วงระยะเวลา

การเสนอซือ้โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทาํดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของ CRC หรือการกระทาํที่ CRC 

ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ 

(ข)   เกิดกรณีที่ทาํหรืออาจทาํหรือเป็นผลใหมู้ลค่าหุน้สามัญของ ROBINS ลดลงอย่างมีนยัสาํคัญ โดยที่เหตุการณ์

หรือการ  กระทาํดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของ CRC หรือการกระทาํที่ CRC ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ 

(ค) เกิดกรณีตอ้งหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

หรืออุบติัภยัที่ไม่อาจคาดหมายได ้  

(ง)   ในกรณีอื่นใดที่ CRC เห็นสมควร 

12. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับการเสนอซือ้หุ้นของ ROBINS แลว้ ไม่สามารถยกเลิกการตอบรบัการเสนอซือ้หุน้

ดงักล่าวไดใ้นทุกกรณี 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ขั้นตอนการตอบรับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) (“ROBINS”) 

ผูถื้อหุน้รายย่อยของ ROBINS 

 

 

กรณีส่งมอบใบหุน้ (Script)  กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรบัการเสนอซือ้ (เอกสารแนบ 2)  1.  กรอกแบบตอบรบัการเสนอซือ้ (เอกสารแนบ 2) 

 

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน้  2. แจง้ความประสงคกั์บบริษัทหลักทรพัยท่ี์ท่านมีหุน้และมีบัญชซีือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่เพื่อโอนหลักทรพัยท่ี์

จะขายเขา้บัญชี ดังต่อไปนี ้

 สาํหรบัผูถื้อหุน้สัญชาติไทย โอนเขา้บัญชี  

 “บริษัทหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เพื่อคําเสนอซื้อ”  

เลขท่ีบัญชี 006-000 000 015-7  

สาํหรบัผูถื้อหุน้สัญชาติต่างชาต ิโอนเขา้บัญชี  

 “KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”  

เลขท่ีบัญชี 006-000 000 015-7 

  

กรณีส่งมอบใบหุน้ ขอความร่วมมือในการนาํส่งแบบตอบรบัการเสนอซือ้หุน้สามัญ

เป็นการท่ัวไปจากผูถื้อหุน้รายย่อย (“แบบตอบรบัการเสนอซื้อ”) พรอ้มเอกสาร

ประกอบภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 หรือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วันทาํการก่อนวัน

สุดทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณ ีซึง่รบัรองสําเนาถกูต้อง ดังน้ี (ในกรณีท่ีเป็นใบหุ้น โปรดแนบสําเนาเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุด)  

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

– สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

หรือ 

– สาํเนาบัตรขา้ราชการ/สาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจท่ีแสดงเลขประจาํตัว 13 หลัก และ

ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

– กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น - หากใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ สําเนาบัตร

ข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบา้นหน้าท่ีแสดง

เลขบา้นและชื่อท่ีตรงกับบัตรประจาํตัวประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 

– สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

3)  นิติบุคคลสัญชาติไทย 

3.1 สาํเนาหนังสือรบัรองจากกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดทา้ยของระยะเวลา

รบัซือ้ พรอ้มท้ังรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและประทับตราสาํคัญของ

นิติบุคคล (ถา้มี) และ 

3.2 สาํเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล ท่ีไดล้งนามในแบบตอบรบัการเสนอซือ้ และเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ 

4.1 สาํเนาหนังสือสาํคัญการจัดตัง้บริษัท และหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติ

บุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล 

ชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีตั ้งสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรือ

เงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดทา้ยของ

ระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของ

นิติบุคคลน้ัน และประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

4.2 เอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองใน

แบบตอบรบัการเสนอซือ้ และเอกสารตามขอ้ 4.1 

ท้ังนี ้เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดย

เจา้หนา้ท่ีสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวไดจ้ัดทาํหรือรับรอง

ความถูกตอ้ง โดยเอกสารท้ังหมดตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดทา้ยของระยะเวลารับ

ซือ้ 

5) ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของตน้ทุนของหุน้ท่ีนาํมาเสนอขายในแบบยืนยัน

ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 5 พร้อมแนบหลักฐานแสดง

ตน้ทุนการซือ้หุน้ดังกล่าวท้ังนี ้หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จง้ตน้ทุนของหลักทรพัยด์ังกล่าว

มาพร้อมแบบยืนยันราคาหลักทรพัย์ท่ีนาํมาเสนอขาย CRC จะทําการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

โดยคาํนวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากราคาเสนอซือ้คูณดว้ยจาํนวนหลักทรพัยข์อง ROBINS ท่ี

ผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขายท้ังหมด 

6)     ผูแ้สดงเจตนาขายท้ังท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีโอนขายหุ้นในการเสนอซือ้ครั้งนี้

จะมีภาระค่าอากรแสตมป์สาํหรบัการโอนหุ้นสามัญของ ROBINS โดยคิดตามราคาเสนอ

ซื้อ ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยผู้แสดง

เจตนาขายจะตอ้งติดอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นท่ีเอกสารแนบ 7 ท้ังกรณีเป็นใบหุน้และกรณี

ระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) รวมท้ังนาํส่งพรอ้มกับแบบตอบรบัการเสนอซือ้ท่ีตัวแทนในการ

รบัซือ้หลักทรพัย ์

7) กรณีตอ้งการรบัโอนเงินค่าขายเขา้บัญชีธนาคาร ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับ

การเสนอซือ้ ขอ้ 9.1 ตอ้งมีสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนา้ท่ีมีชื่อและเลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ 

หรือ บัญชีกระแสรายวัน ท่ีสามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบการโอนอัตโนมัติได ้

8)  ในกรณีท่ีคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับท่ีปรากฏ

ในบัตรประจาํตัวประชาชน หรือกรณีท่ีชื่อนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏในใบหุน้ไม่ตรงกับ

ท่ีปรากฏในหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ หรือหนังสือสาํคัญการจัดตั้ง

บริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ และหนังสือรบัรองของบริษัท (ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว) 

ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอก “แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย”์ ของบริษัท ศูนย์

รบัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (“แบบศรท-301”) 

ตามเอกสารแนบ 3 พรอ้มท้ังแนบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ เช่น สาํเนาทะเบียน

สมรส ใบหย่า หรือใบแจง้เปล่ียนชื่อ แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกต้อง

ทุกหนา้ โดยชื่อท่ีเปล่ียนน้ันต้อง ถูกต้องตรงกันกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

ราชการ หรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจของผูแ้สดงเจตนาขาย 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนกระทําการแทน 

1. หนังสือมอบอาํนาจฉบบัจริง (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 6) 

2. สาํเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ตามท่ีระบุขา้งตน้ในขอ้ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แลว้แต่กรณี) 

 

4.  ย่ืนเอกสารท้ังหมดท่ี 

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 

ชั้น 6 อาคารสาํนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท ์02-165-5555 กด 2 แลว้ตามดว้ย กด 4 สอบถามขอ้มูลไดทุ้กวันทาํการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

หรือ บริษัทหลักทรพัยท่ี์ท่านมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละมีหลักทรพัยท่ี์จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรพัยน้ั์นใหบ้ริการรวบรวมเอกสารเพื่อย่ืนใหแ้ก่ บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร 

จาํกัด (มหาชน)  

กรณสี่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการนําส่งแบบตอบรบัการเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย  

2 วันทําการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ตัวแทนในการรบัซื้อหลักทรพัยจ์ะไมร่ับเอกสารในการทําการเสนอซื้อทางไปรษณีย ์



   

 

แบบตอบรับการเสนอซือหุ้นสามัญเป็นการทัวไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) (“ROBINS”) 
(“แบบตอบรับการเสนอซือ้”) 

วันท่ี.............................................. แบบตอบรบัการเสนอซือ้ เลขท่ี.................................................................... 

เรียน บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น “CRC” และบริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น “ตัวแทนในการรับซื้อ” 

 ขา้พเจา้ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่น ๆ  (โปรดระบุ)) ……………………...............................................................สัญชาติ.................................................................................. 

ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์................................................…ซอย.......................................ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด....................................................ประเทศ........................................รหัสไปรษณีย.์..........................................โทรศัพทท่ี์ทาํงาน/บา้น.......................................โทรศัพทมื์อถือ............................................. 

ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล  เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์ ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบุ)  

เลขท่ี...................ซอย...............ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวัด...........................ประเทศ................................รหัสไปรษณีย.์..................... 

ท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน  ท่ีอยู่เดียวกันกับท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์ ท่ีอยู่เดียวกันกับท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

เลขท่ี...................ซอย...............ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวัด...........................ประเทศ................................รหัสไปรษณีย.์..................... 

วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล(พ.ศ.)...........................................อาชพี/ประเภทกิจการ....................................สถานท่ีตัง้ท่ีทาํงาน (โปรดระบุชื่อและท่ีอยู่)........................................................................... 

กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงท่ีอยู่ในประเทศเจา้ของสัญชาติ............................................................................................ท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย................................................................................................ 

แหล่งท่ีมาของรายไดม้าจาก  ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ  (โปรระบุ).................................................................................................................................................................................................................. 

แหล่งท่ีมาของเงิน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) บุคคลธรรมดา  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายไดจ้ากการลงทุน/มรดก  อื่น ๆ  (ระบุ) ………………………....……….………………………………......... 

นิติบุคคล:  เงินจากธุรกิจ  อื่น ๆ  (ระบุ) ……………............................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (13 หลัก)………………………………………………………………...…….….……............... 

โปรดระบุประเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามัญของ  ROBINS 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย …………………………………………….………….บตัรประจาํตัวประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บัตรรฐัวิสาหกิจ เลขท่ี ..................................................................………….…… 

 บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย …………………………………………….………….ใบตา่งดา้ว/หนังสือเดินทาง เลขท่ี ..........................................................……………………………………………..……... 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย …………………………………………….………….เลขทะเบยีนบริษัท เลขท่ี ............................................................................................................................................… 

 นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี ....................................................................…………………………………………….………… 

 นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี ................................................................................................................................................. 

 ตกลงท่ีจะเสนอขายหุน้สามัญของบริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) จาํนวน..................................................................................หุน้ (...............................................................................................................) 

ในราคาหุน้ละ 16.00 บาท (สิบหกบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้สามัญในอัตรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรารอ้ยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คิดเป็นราคาสุทธิท่ีผูแ้สดง

เจตนาขายจะไดร้บัหุน้ละ 15.9572 บาท (สิบหา้จุดเกา้หา้เจ็ดสองบาท) รวมเป็นเงินท้ังสิน้...................................................................บาท (..............................................................................................................)

 ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูล เงื่อนไข และขอ้กาํหนดอย่างครบถว้นและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามทุกประการตามท่ีระบุในเอกสารการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผูถื้อหุน้รายย่อยของ 

ROBINS (“เอกสารการเสนอซื้อหุ้น”) 

 ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามัญของขา้พเจา้ตามรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งล่างนี ้รวมท้ังการรบัชาํระราคา

ค่าขายหุน้สามัญดังกล่าว ตลอดจนดาํเนินการอันใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการตอบรบัการเสนอซือ้หุน้แทนข้าพเจา้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อขายหุน้สามัญของบริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) ต่อการเสนอซือ้หุน้สามัญเป็นการ

ท่ัวไปจากผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษัทดังกล่าว 

  กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”   กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์
จาํนวนหุน้ 

ชื่อผูถื้อหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขท่ี โอนจากบริษัทสมาชิกศูนยร์บัฝากหมายเลข เลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน 

      

      

รวมท้ังสิน้ (หุน้)  

พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรบัการเสนอซือ้หุ้น ดังนี ้ใบหุน้ของ ROBINS ท่ีไดล้งนามสลักหลังโดยขา้พเจา้แลว้ และ/หรือเอกสารการโอนหุน้สามัญของ 

ROBINS ผ่านศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ขา้บัญชีตามรายละเอียดขา้งล่าง รวมท้ังเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการเสนอซือ้หุน้ 

สาํหรบัหุน้ท่ีเสนอขายจาก ชื่อบัญช ี เลขท่ีบัญช ี

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) เพื่อคาํเสนอซือ้ 006-000000015-7 

ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างชาต ิ KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER 006-000000015-7 

การรบัเงินค่าขายหลักทรพัย ์: 

 รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีบริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน)  ใหส่้งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่(ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้  

 โอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร  1. BAY   2. SCB   3. BBL   4. KTB   5. KBANK   6. TTB   7. UOB   8. KKP   9. CIMB 

 สาขา.........................................................................................ประเภทบญัชี..........................................................................................เลขท่ีบัญช ี...................................................................................... 

 (ชือ่ผูร้บัโอนและชือ่บัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูแ้สดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้แรกของสมุดบัญชีออมทรพัย ์หรือบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวโดยรบัรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย)  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงนิท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหลักทรพัย ์ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผูุไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ตามประเภทของผูเ้สนอขาย 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูเ้สนอขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ...................................................................................................................................................................................... 

ในกรณีผูเ้สนอขายเป็นนิติบุคคล  เพื่อผูเ้สนอขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ...................................................................................................................................................................................... 

*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง หรือ มีอาํนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลท่ีลูกคา้ทาํธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคมุ

นิติบุคคล 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูมี้กรรมสิทธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมายในบรรดาหุน้สามัญของหลักทรพัยท่ี์ขายโดยปราศจากการจาํนาํหรือภาระตดิพนัใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และขา้พเจา้ได้

ขายหุน้ในฐานะผูมี้กรรมสิทธิ์ในใบหุน้ดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆท้ังสิน้ 

 ลงชื่อ...................................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ      ลงชื่อ...................................................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์และแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการท่ัวไปจากผู้ถอืหุ้นรายย่อยของ ROBINS 

วันท่ี.............................................. เลขท่ีใบรบั................................................................................................ 

บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัแบบตอบรบัการเสนอซือ้หุน้สามัญเป็นการท่ัวไปจากผูถื้อหุน้รายย่อยของ ROBINS  พรอ้มกับหลักฐาน  

 ใบหุน้สามัญ จาํนวนรวมท้ังสิน้...........................................................................................หุน้  การโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากฯ จาํนวนรวมท้ังสิน้.........................................................................................หุน้ 

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อืน่ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................................................................ ไวเ้รียบรอ้ยแล้ว 

โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินโดยวิธ ี

 รบัเช็คดว้ยตนเองท่ีสาํนักงานตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรพัย ์ ใหส่้งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ 

 โอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร  1. BAY   2. SCB   3. BBL   4.KTB   5. KBANK   6. TTB   7. UOB   8.KKP   9. CIMB 

 สาขา.........................................................................................ประเภทบญัชี..........................................................................................เลขท่ีบัญช ี...................................................................................... 

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

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



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทั 
     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิัท ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
 
ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                    
 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  

        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่    



                                                                                                                                                                                                                  

 

1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
  * กรณีไม่สามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์ได้ โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการ  

    เกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร)     
    ของผูถ้อืหลกัทรพัย์ เพิม่เตมิ 
3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร    

 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
เจา้ของบตัร  

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง 
    * กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และให้   
        สถานทูตไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจ้าหน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
   * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
      - หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ลง
ลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของ
เอกสาร  

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่อง    
    นิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ า  
    รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary     
    Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้ าเนินการตาม (1) 
         การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
         เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

Change Shareholder Profile _1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบคาํขอโอน / รับโอนหลกัทรัพย ์ 

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพยก์บัสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 

                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 
 
        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 
 
        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 
 

        
 
 
 
 ลงช่ือ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                   
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                     
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                             
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหน่ึง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบคุคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                                    ลงช่ือ         ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                                   (                     ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจ้า ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 
 
                   
                                                                                            ลงช่ือ       ผูมี้อ ำนำจ 
               (      )                                                                                                                                                                         
   
 

 

ศรท-403 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   
เลขท่ีรำยกำร   
ผูต้รวจรบั      
 

 

 

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   

ส ำหรบัยืน่บริษทัหลกัทรพัย ์/ 

คสัโตเดียน (Broker / Custodian) 

 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

 



 

 

 

 
 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
         2.    เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง            

                ของแบบค าขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

Transfer for Issuer A/C _1_1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5  

แบบยืนยันราคาต้นทุนหุ้นท่ีนํามาเสนอขาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

แบบยืนยันราคาต้นทุนหุ้นที่นํามาเสนอขาย 

 

วนัท่ี...................................................... 

 

เรียน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) (“CRC”) และบริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการ

รับซือ้”) 

 

 

 ตามท่ี ขา้พเจา้...................................................................................................สัญชาติ....................................................

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) .............................................................. ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) 

(“ROBINS”)   จาํนวน .................................................................... หุน้ ตามเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอซือ้หุ้นสามัญเป็นการ

ทั่วไปจากผูถ้ือหุน้รายย่อย ท่ีจัดทาํโดย CRC นัน้ โดยหนังสือฉบบันี ้ ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลราคาตน้ทุนของหลกัทรพัย์ท่ีนาํมาเสนอขายในครั้งนี ้

เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงันี ้

 

เลขท่ีใบหุ้น/เลขท่ีใบโอน  

(วันท่ีโอน) 
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน จาํนวนหุ้น 

ต้นทุนหุ้นละ  

(บาท) 

    

    

    

    

    

    

 รวมท้ังสิน้   

 

โดยขา้พเจา้ไดแ้นบ..............................................................................................รวม........................ฉบับ เพ่ือเป็นหลกัฐาน

แสดงราคาตน้ทุนของหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา ณ ท่ีนี ้

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งเป็นจริงทุกประการ 

 

 ลงช่ือ ............................................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

 

 

 

หมายเหตุ หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดร้ะบุราคาตน้ทุน CRC จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคิดคาํนวณภาษีจากจาํนวนเงินค่าขายหลกัทรพัย์ทัง้

จาํนวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไดร้บั 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

หนังสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ ROBINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ 

ของ บริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) (“ROBINS”) 

 

 

เขียนท่ี ............................................................. วนัท่ี .................................................................. 

 

โดยหนังสือฉบบันี ้ขา้พเจ้า ................................................................................................อายุ.............................................ปี  

สญัชาติ ....................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ ............................................................. ถนน......................................................

ตาํบล/แขวง............................................. อาํเภอ/เขต...............................................................จังหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ขอมอบอาํนาจให ้......................................................................................................... อายุ .............................................. ปี  

สญัชาติ ............................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................................ ถนน.............................................. 

ตาํบล/แขวง.................................................... อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์  ต่างจากท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบุ) 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ............................................... ถนน..............................................ตาํบล/แขวง………........................................

อาํเภอ/เขต.................................จังหวดั................................รหัสไปรษณีย์.....................หมายเลขโทรศพัท ์........................................ 

เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของ ROBINS ของขา้พเจา้  

 รบัเช็คชาํระราคาค่าขายหุ้นสามญัดงักล่าว  

โดยดาํเนินการผ่าน บริษัทหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการนีแ้ทนขา้พเจ้าจนเสร็จสิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบบันี ้ใหม้ีผลผูกพนัขา้พเจา้เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง เพ่ือเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจ้าไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต้่อหน้าพยานเป็นสาํคญั 

 
  ลงช่ือ ........................................................................ ผูม้อบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ..................................................................... ผูร้ับมอบอาํนาจ 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................................. พยาน 

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

 

  ลงช่ือ ............................................................................. พยาน 

  (.............................................................................) 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มูลคา่ 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย้ืน่แบบตอบรบัการเสนอซือ้หุน้สามัญเป็นการท่ัวไปจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของ ROBINS (“แบบตอบ

รบัการเสนอซือ้”) อย่างเดียวหรอืปิดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีทีต่อ้งการมอบอาํนาจใหย้ื่นแบบตอบรบัการเสนอซือ้และรบัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้สามัญ 
2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดังตอ่ไปนี ้ซ่ึงลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนังสือมอบอาํนาจนี ้

ก. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีเป็นนติิบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดังตอ่ไปนี ้ซ่ึงลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มหนังสือมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีเป็นนติิบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอาํนาจหรือผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนติิบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย หนังสอืรบัรองนติิบคุคลล่าสดุ หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนลา่สุด หรอื
สาํเนาหนังสอืเดินทางของผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซ่ึง
เอกสารไดจั้ดทาํโดยตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดอืน ก่อนวันสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

 

 

ติดอากร

แสตมป์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
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