
 

  

 
ที่ L012/2561 

 
 
       วนัที่ 5 มีนาคม 2561 

 
เร่ือง การได้รับเอกสารแจ้งแก้ไขแบบค าเสนอซือ้หลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแจ้งแก้ไขแบบค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  

 
 
 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันนี ้5 มีนาคม 2561    
บริษัทได้รับเอกสารแจ้งแก้ไขแบบค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) จากบริษัท     
บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากัด และบริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากัด ("กลุ่มผู้ท าค าเสนอซือ้") โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
                                (นายควน เชท) 

                ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 



 
     
 วันที่ 5 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง แก้ไขค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

เรียน เลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) และท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท 
แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ เอกสารแนบ B, C, D, E, และ F ฉบับแกไ้ขใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม 

ตามที่ Banyan Tree Holdings Limited และบริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอ
ซื้อ”) ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (“กิจกำร”) ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ผู้ท าค า
เสนอซื้อ และผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ ขอแก้ไขค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ยังได้แนบเอกสารแนบ B, C, D, E, และ F ฉบับแก้ไขใหม่เพื่อแทนฉบับเดิมมาท้าย
หนังสือฉบับนี้ด้วย 

1. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 หน้ำ 5 ข้อ 13 

ข้อควำมเดิม 

โทรศัพท์ : 0 2949 1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

โทรสาร : 0 2949 1001 

ข้อควำมใหม่ 

 โทรศัพท ์ : 0 2949 1999 
 

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 4 หน้ำ 28 ข้อ 1.2 (3) ย่อหน้ำแรก 

ข้อควำมเดิม 

กรณี NVDR ให้น าใบส าคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
เพื่อเข้าบัญชี “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 ทั้งนี้ 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายน าใบส าคัญแสดงการโอน NVDR ที่
แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อ



หลักทรัพย์ต้องด าเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนของการตอบรับค าเสนอซื้อต่อไป 

ข้อควำมใหม่ 

กรณี NVDR ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมี NVDR ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับค าเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ1.2 (3) ถึง (5) ตามแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นท าการโอน NVDR เข้าบัญชี 
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายน าใบส าคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขาย
ดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องด าเนินการ
โอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการตอบ
รับค าเสนอซื้อต่อไป 

 

3. เพิ่มเติมและแก้ไขเอกสำรแนบ B.1  

ข้อควำมเดิม 

1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียน
บ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ข้อควำมใหม่ 

1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียน
บ้าน หน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

ข้อควำมเดิม 

ยื่นเอกสำรทั้งหมดที่   

คุณมนต์ชยั สิทธโิชคศิริ หรือคณุรติวรรณ เกิดโภค ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษทั    
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

ข้อควำมใหม่ 

ยื่นเอกสำรทั้งหมดที่   



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศัพท์ 0-2949-1999 
 

4. เพิ่มเติมและแก้ไขส่วนเอกสำรแนบ B.2 

ข้อควำมเดิม 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่…...................................................................... 
       นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบกจิการในประเทศไทย  เลขทะเบียนบริษัทเลขที่………………………… 

ข้อควำมใหม่ 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษทั เลขที่………… 
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิม่ (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที่  .........................  ไม่ม ี

 นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบกจิการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษทั เลขที่……… 
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิม่ (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที่  .....................  ไม่ม ี
 

ข้อควำมเดิม 

ราคาสุทธิหุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบแปดจุดแปดเก้า) 

ข้อควำมใหม่ 

ราคาสุทธิหุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจุดแปดเก้า) 

 

ข้อควำมเดิม 

ระหว่างเวลา 10.00 น. -16.30 น. 
ข้อควำมใหม่ 

ระหว่างเวลา 10.00 น. -16.00 น. 
 
เพิ่มเติมข้อควำมใหม่ (ก่อนลงนำมผู้เสนอขำย) 

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการด าเนินการท าความรูจ้ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ และได้ยื่นแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวพร้อมทัง้ได้ลงลายมือชือ่เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการท า KYC/CDD ยังบริษทัหลักทรพัย์ทีย่ื่นแสดง
เจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  
ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมซึง่มมีลูค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้รับผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงมใิช่
ตนเองโปรดระบุ……………………………………………………………………………………………. 
*ผู้ได้รับผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จรงิหรือมีอ านาจควบคมุการท า
ธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีลู่กค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิตบิุคคลหรือผู้ที่มี



การตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ
เกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
 
ลบกำรลงนำมของผู้รับมอบอ ำนำจในเอกสำรแนบ B.2 
 

ข้อควำมเดิม 

รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาติดตอ่ คุณมนต์ชยั สิทธโิชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค โทร. 0-2949-1000 
ต่อ 1213 หรือ 1208 ฝ่ายช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บรษิัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ข้อควำมใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาติดตอ่ โทร. 0-2949-1999 บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 

5. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ B.3 

ข้อควำมเดิม (ก่อนตำรำง) 

 กรณีเสนอขำย  หุ้นสำมญั  จ านวน …………….…….....……… หุ้น  

ข้อควำมใหม่ 

กรณีเสนอขำย หุ้นสำมญั  จ านวน …………….…….....……… หุ้น 
 

ข้อควำมเดิม (ท้ำยตำรำง) 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบ …………………………………………………………………………… 
รวม ………………..…ฉบับ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย 

ข้อควำมใหม่ 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบ …………………………………………………………………………… 
รวม ………………..…ฉบับ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหัก
ภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

6. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ B.4 

ข้อควำมเดิม 

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ประเภท 

 หุ้นสามัญ  จ านวน …………….…….....……… หุ้น  

ขอ้ควำมใหม่ 



เป็นผู้ถือหลักทรัพยข์องบรษิัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน …………….…….....……… หุ้น 

 

ข้อควำมเดิม 

ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพยบ์ริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อควำมใหม่ 

ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อและส่งมอบหลักทรัพย์บรษิัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 

7. เพิ่มเติมและแก้ไขส่วนเอกสำรแนบ C.1 

ข้อควำมเดิม 

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  บริษัท    
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

ข้อควำมใหม่ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
โทรศัพท์ 0-2949-1999 
 

8. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ C.2 

ลบกำรลงนำมของผู้รับมอบอ ำนำจในเอกสำรแนบ C.2 

 

ข้อควำมเดิม 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค โทร. 0-2949-1000 
ต่อ 1213 หรือ 1208 ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ข้อควำมใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาติดตอ่ โทร. 0-2949-1999 บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 

9. แก้ไขและเพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ C.3 

ข้อควำมเดิม (2 บรรทัดสุดท้ำยของย่อหน้ำแรก) 

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)ประเภท 

 หุ้นสำมัญ / NVDR จ านวน …………….…….....……… หุ้น/หน่วย  



ข้อควำมใหม่ 

(ลบออก) 
 

ข้อควำมเดิม (บรรทัดสุดท้ำยของย่อหน้ำที่สอง) 

 หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 
………...............………........... หุ้น/หน่วย  

ข้อควำมใหม่ 

หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 
………...............………........... หุ้น/หน่วย 
 

10. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ D.1 

ข้อควำมใหม่ 

3.3 A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity) 
4.3 A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity)  
 

ข้อควำมเดิม 

5.  Submit the Tender Offer Acceptance Form for NVDR including document according to 3 and 
4 to 

Khun Monchai Sittichoksiri or Khun Ratiwan Kirdpoke   

Settlements Department 

SCB Securities Company Limited 

Tel : 0-2949-1000 ext. 1213 or 1208  

ข้อควำมใหม่ 

5. Kindly submit all documents to :    
SCB Securities Company Limited 
Tel : 0-2949-1999 

 

11. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ D.2 

ข้อควำมเดิม 

  Thai Juristic Person Company Registration No._____________________________________ 



 Foreign Juristic Person Company Registration No. ____________________________________ 

 

ข้อควำมใหม่ 

 Thai Juristic Person Company Registration No.__________________________ VAT Certificate 
 Yes Certificate No………………………. No 

 Foreign Juristic Person Company Registration No. __________________________VAT Certificate 
 Yes Certificate No………………………. No 

 

ข้อควำมเดิม 

Baht 38.89 (Thirty Eight Baht Eighty Nine Satang) per share 

ข้อควำมใหม่ 

Baht 39.89 (Thirty Nine Baht Eighty Nine Satang) per share 

 

ข้อควำมเดิม 

during 10:00 a.m. to 4:30 p.m. 

ข้อควำมใหม่ 

during 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

 

เพิ่มเติมข้อควำมใหม่ (ก่อนลงนำมผู้เสนอขำย) 

I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which 
I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase 
securities, with my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 
years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to 
purchase securities documents on my/our behalf(ves). 

In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where 
the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify ………………………………………. 

* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a 
person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have 
ultimate effective control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant 
Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 



ลบกำรลงนำมของผู้รับมอบอ ำนำจในเอกสำรแนบ D.2 

 

ข้อควำมเดิม 

For more information please contact Khun Monchai Sittichoksiri or Khun Ratiwan Kirdpoke Tel. 0-
2949-1000 ext. 1213 or 1208  

ข้อควำมใหม่ 

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 SCB Securities Co., Ltd. 

 

12. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ D.3 

ข้อควำมเดิม (ท้ำยตำรำง) 

I/We hereby, attached …………………………………………............................….....................  
totally …..................................…............................., as evidence(s) of cost of the securities 
tendered for the purpose of withholding tax calculation. 

ข้อควำมใหม่ 

I/We hereby, attached ………………………………………………………..................….....................  
totally …..................................….............................(if any), as evidence(s) of cost of the 
securities tendered for the purpose of withholding tax calculation. 

 

13. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ D.4 

ข้อควำมเดิม 

to sell, transfer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

ข้อควำมใหม่ 

to submit the acceptance form for Tender Offer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & 
HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 



14. แก้ไขแบบฟอร์มเก่ำของ TSD ในส่วนเอกสำรแนบ E โดยแก้ไขให้เป็นแบบฟอร์มใหม่ของ TSD 
แทน 

 

15. เพิ่มเติมส่วนเอกสำรแนบ F 

ข้อควำมเดิม 

โทรศัพท์:   0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

ข้อควำมใหม่ 

โทรศัพท์:   0-2949-1999 

  



 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 

   

(Mr. Ho KwonPing)  (Mr. Eddy See Hock Lye) 
Executive Chairman  Group Managing Director 

Banyan Tree Holdings Limited  

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

  



 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   

(นางสุวรรณา นุ่มนุ่น)  (นางกิ่งกาญจน์ โอฬารกาญจนนิ) 
กรรมการ  กรรมการ 

บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

กลุ่มผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

  



 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   

(ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ)  (นายเล็ก สิขรวิทย) 
กรรมการ  กรรมการ 

 

บริษัท ทีป่รึกษำ เอเซยี พลสั จ ำกัด 
ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซื้อ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ B 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์ม 
 
 

B.1 ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
B.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 
B.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 
 
 
  



เอกสารแนบ B.1 
   

 
 

 

ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย ์
 
 
 

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบรษิัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Share Certificates) 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรอืส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีท่ีใช้ส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้าน หน้าท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าท่ีแสดงชื่อผู้เสนอขายมาด้วย พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง) (หากกรณสี่ง
มอบเป็นใบหุ้น ถ้าแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบส าเนาทะเบยีนบ้าน หน้าท่ีแสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าท่ีแสดงชือ่ผู้เสนอขายมาด้วย 
พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง  
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจดัต้ังในประเทศไทย 
 3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 1 ป ีก่อนวันสดุท้ายของระยะเวลารบัซื้อ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
  3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรอื 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามรับรองท่ีไดล้งนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 
  3.3 ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายไม่ใชผู่้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนจดัต้ังในต่างประเทศ 
  4.1 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอืรบัรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคล หรอืหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรบัรองถึง

ชื่อนิติบคุคล ซึ่งผู้มีอ านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันนิติบุคคล ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีมอีายุไม่เกิน 1 ป ี ก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลารบัซื้อ พร้อมลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลน้ัน 

 4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรอื 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสุลไทยท่ีมอีายไุม่เกิน 1 ป ีกอ่นวันสุดท้ายของระยะเวลา

รับซื้อ 
  4.3 ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายไม่ใชผู่้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5) กรณีเลอืกวิธีช าระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบุชือ่บัญชีและเลขท่ี
บัญชี หรือส าเนา Bank Statement บัญชกีระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6) กรณทีี่ผู้แสดงเจตนาขายเปน็นิติบุคคลต่างประเทศทีม่ิได้ประกอบกจิการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มอีนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ
ไทย หรอืมีถิน่ฐานอยูใ่นประเทศที่เป็นคูส่ัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนสุัญญาภาษีซอ้นนัน้มิไดม้ีข้อยกเว้น เรื่องการหักภาษี ณ ที่จา่ย
ที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหลักทรัพย์เกดิในประเทศไทย 

 ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุน พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย มิฉะนั้น ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรพัย์จะหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย จากจ านวนเงินค่าขายหลักทรพัย์ท้ังจ านวนท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รบั  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อืน่กระท าการแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) 
2. ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

4. ยื่นเอกสารท้ังหมดท่ี  บรษิัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

เลขท่ี 19 ชั้น 21 ไทยพาณชิย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2949-1999 

หรือบริษัทหลักทรพัย์ท่ีท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรพัย์ท่ีจะขายฝากอยู่ 

เพื่อให้บรษิัทหลักทรพัย์นั้นรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก ่บริษัทหลักทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด 

กรณี ส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์หรือ NVDR ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (Scripless Securities) 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

2.   แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรพัย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอ์ยู่เพือ่โอนหลักทรพัย์ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชีดังนี้ 

 โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพ่ือการท า
เทนเดอร์ออฟเฟอร์”  

 เลขที่บัญชี 023-000000013-7 

 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

2.  ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรพัย์เพื่อโอนลอย 
(ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชือ่ตรง
กับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถอืหุน้ที่ปรากฎชื่อบนใบหลักทรพัย์ได้
สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเทา่นั้น) 



เอกสารแนบ B.2 
   

แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

วันที่  …………………………….เลขที่แบบตอบรับ  …………………………… 
   
เรียน ผู้ท าค าเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์” 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สัญชาติ ……………………….. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิต่อทางไปรษณีย์ได้) …………………………..…… 
ซอย ……………………………….. ถนน …………………………………….. ต าบล …………………………………. เขต ………………………………….…………………………………… 
จังหวัด ……………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้ ……………………………. โทรสาร …………………………… อาชีพ 
…………………………… 

ประเภทผู้เสนอขาย 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………………………………………………………… 
 บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจ าตัว เลขที่…………………………………….………………………………………………………………… 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………………………ทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที่  ...............  ไม่ม ี
 นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขที่…………………………………ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)  มีเลขที่  ...............  ไมม่ี 
 นิติบุคคลต่างด้าวที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขที่………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอขาย 
 หุ้นสามัญของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………………... หุ้น (……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท (สี่สิบบาท) 

โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิ
หุ้นละ 39.89 บาท (สามสิบเก้าจดุแปดเก้า) รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น…………….…………. บาท (…………………………..……………………………………) 
 

กรณีส่งมอบเป็น    ใบหุ้น     กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
จ านวนหลักทรัพย์ ช่ือผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน ใบหลักทรัพย์ 

เลขที ่
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์หมายเลข 
เลขที่เอกสารการ

โอน 
วันที่โอน 

      
      
การช าระเงินค่าหลักทรัพย์ :    รวม  

  มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา  
10.00 น. -16.00 น. 
 จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ข้างต้น  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี                                                สาขา………………………....…… ประเภทบัญชี…………................… 
 (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับช าระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า  ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  และจะไมท่ าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจา้ตกลงที่จะปฏิบัตติามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมกันนีไ้ด้แนบเอกสาร
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลักทรัพย์ทีส่ลักหลงัแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธใินหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บรษิัทหลักทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อการท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย และ/หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษทั (กรณีเป็นนติิบุคคล) โดย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกตอ้งตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทัง้หมดที่เสนอขายนี้โดยปราศจากการจ าน าหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และรับทราบว่าแบบตอบรับค าเสนอซื้อนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการปดิโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายใหเ้ป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบรษิัทหลักทรัพย์ทีฝ่ากหลักทรัพย์ และได้ย่ืนแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวพร้อมทัง้ได้
ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการท า KYC/CDD ยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นแสดงเจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  
ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมซึง่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมใิชต่นเองโปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………. 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จรงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จรงิหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
 
 
            ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้เสนอขาย   
                          ( …………………………………………….. ) 
 
 

 

หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ ………………………………………… เลขที่แบบตอบรับ  ……………………………………… 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ได้รับแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) พร้อมกับ 
 ใบหุ้น     หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   จ านวนหุ้น ……………......……… หุ้น  
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย: 
 มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง     จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
  
                               ผู้รับ  ……………………………………… 
                                ( ….…………………………………….. )

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ่ โทร. 0-2949-1999 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 



 



เอกสารแนบ B.3 
   

 
 

 

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรพัย ์
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 
หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่อง

การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย) 
 
เรียน  บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
สัญชาติ…………………………………..………………………….. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ….………………………………………………... 
ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐาน
แนบ) ดังนี้  
กรณีเสนอขาย หุ้นสามัญ  จ านวน …………….…….....……… หุ้น  
 

วันที่โอน เลขที่ใบหลักทรัพย์/เลขที่ใบโอน ชื่อผูถ้ือหลกัทรัพย ์
จ านวนหลักทรพัย ์

ต้นทุนหลักทรัพย์ละ 
(บาท) 

     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น   
 
 พร้อมกนันี้ ข้าพเจ้าได้แนบ ………………………………………………………………………………… รวม ………………..…ฉบับ 
(ถ้ามี) ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพือ่ใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกตอ้งตรงตามความจริงทุกประการ 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………………. ผู้แสดงเจตนาขาย 
  (………………………………………………………….) 
 
หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็น
คู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผล
ก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยัน
ราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้ง
จ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

 
 



เอกสารแนบ B.4 
   
 

 

 

หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
  
 

 

 เขียนที่ …………………………………………………  
 วันที่  …………………………………………………… 

  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ปี สัญชาติ…………..………. 
ที่อยู่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….…… 
เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) จ านวน …………….…….....……… หุ้น  
ขอมอบอ านาจให้ ………………………………………………………………………………………… อายุ ……….… ปี สัญชาติ ………..………… 
ที่อยู่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้) ………..……………..……………..…………………………..………….……………….……..…………………….... 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….…… 
เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้ามีอ านาจในการ 

 ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อและส่งมอบหลักทรัพย์บรษิัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 รับเช็คช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์ (ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย์เป็นเช็ค) ดังกล่าว 

โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ  
 
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผู้มอบอ านาจ  
      (…………………………………………………..……..) 
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผู้รับมอบอ านาจ  
    (…………………………………………………..……..)  
 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...พยาน  
       (…………………………………………………………..) 
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………………พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอ านาจนี้ 

1) ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลท่ีได้ลงนามในเอกสาร  

2) ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอ านาจ  
3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอ านาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีท่ีผู้แสดง

เจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอ านาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

 

 

อากรแสตมป์ 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ C 

 
 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม 
 
 

C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
C.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
C.3 หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ C.1 
   

 

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
ของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และ 

หลักฐานการรับแบบตอบรับ และ แนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ 

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตร
ข้าราชการ หรอืส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พรอ้มลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 
4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ 

4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล และหนังสอืรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหนว่ยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชือ่นิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และ
อ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชือ่ผูกพนันิติบุคค ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พรอ้มลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยของสถานทูตไทย หรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกตอ้งท าการรับรองลายมือชือ่ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 
1.  หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
2.  ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่  

บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2949-1999 

 

ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ NVDR ของบรษิัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 



เอกสารแนบ C.2 
   
 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 
 วันท่ี …………………………….……….. เลขท่ีแบบค าขอยกเลกิ…………………….……….……………….. 
เรียน  ผู้ท าค าเสนอซื้อ และบรษิัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์”) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บรษิัท)…………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อทางไปรษณยี์ได้)……………………………………………………….....……………………………………….………………………………………...  
รหัสไปรษณยี์ ………………… โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ……………..………………. โทรศัพท์มือถือ ……..………………………… ขอยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
  หุ้นสามญั หรือ NVDR จ านวน ………...........……….................. หุ้น/หนว่ย 
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรบัแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ของบรษิัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี................................... 
……….…....……........... เลขท่ีแบบตอบรับ …………..……………………… 
ข้าพเจ้าขอรับหลักทรพัย์หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น 
 ใบหลกัทรัพย์ / ใบ NVDR โดยมารบัด้วยตนเองที่บรษิัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวนัท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์) 
 Scripless / NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบคา่ธรรมเนยีมการโอนหลกัทรัพย์รายการละ 50 บาท) โดยโอนหลักทรพัย์ผ่านศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ เข้าบญัช ี
 ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ผู้รับโอน…………………………………………… หมายเลขบริษัทหลักทรพัย์ผู้รบัโอน ……………………………………………..…... 
 ชื่อบัญชีผู้รับโอน…………………………………………………….………….. หมายเลขบัญชีผู้รบัโอน ……………………………………………………..… 

โดยบรษิัทหลักทรพัย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหลักทรัพย์ท่ีรบัโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลกัทรพัย์ของข้าพเจ้าทีเ่ปดิไว้กบับริษัท
หลักทรัพย์ดงักล่าว ท้ังนี้ บริษัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั จะโอนหลักทรพัย์เข้าบัญชีข้างตน้ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลกัทรัพย์  

วิธีการขอรับหลักทรพัยค์ืนจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกันกับการส่งมอบเมื่อแสดงเจตนาเท่านั้น 
ข้าพเจ้ายอมรบัในเงื่อนไขการยกเลกิและการรบัหลกัทรัพย์คืนข้างต้นทุกประการ 
 

 
  ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
                       ( …………………………………………….. ) 

การสง่มอบใบหลักทรัพย ์/ ใบ NVDR 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลักทรพัย์ ได้ส่งมอบใบหลักทรพัย์ หรือ ใบ NVDR ตามรายละเอียดข้างต้น ให้แก่ผู้แสดง
เจตนาขาย ท่ีแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายได้รบัใบหลกัทรัพย์ หรือ ใบ NVDR คืนเรียบร้อยแลว้  
 
 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สง่มอบ ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับ/ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
 ( …………………………………………….. )  ( …………………………………………….. ) 
 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ลากูนา่ รสีอรท์ แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี …………………………….……….. เลขท่ีแบบค าขอยกเลกิ…………………….……….……………….. 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”) ได้รบัแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รสีอร์ท 
แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/
บริษัท………………………..………………………………………..……..….……………………………………..  
 หุ้นสามญั หรือ NVDR  จ านวน ……….............…….................. หุ้น/หน่วย    
ท่ีขอยกเลกิ พร้อมหลักฐานการรบัแบบตอบรับเลขท่ี ………………………………………………. ไวเ้รียบร้อยแลว้ หลักทรพัย์ท่ีท าการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวิธี 
  ใบหลักทรพัย์ หรือใบ NVDR โดยมารับด้วยตนเองทีบ่ริษัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์) 
 Scripless หรือ NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนยีมการโอนหลักทรพัย์รายการละ 50 บาท) โดยโอนหลักทรพัย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ เข้าบัญชี ดงันี้ 
  ชื่อบริษัทหลักทรพัย์ผู้รบัโอน………………………………………………………… หมายเลขบรษิัทหลกัทรัพย์ผู้รับโอน ………………………………………….. 
  ชือ่บัญชีผู้รับโอน……………………………………………………………….………….. หมายเลขบญัชีผู้รับโอน …………………………………………………... 
โดยบรษิัทหลักทรพัย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหลักทรัพย์ท่ีรบัโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไวก้ับบรษิัทหลักทรพัย์
ดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั จะโอนหลักทรพัย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวนัท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ โดย
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหลกัทรัพย์ท่ีรบัโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบญัชีหลักทรพัยข์องข้าพเจ้าที่เปิดไว้กบับรษิัทหลกัทรัพย์
ดังกล่าว  ท้ังนี้ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะโอนหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์

 
 ลงชื่อ………………………………………. ผู้รับ 

 
 



 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ่ โทร. 0-2949-1999 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 



เอกสารแนบ C.3 
   

 
 

 

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
  
 
 

 เขียนที่ …………………………………………………  
 วันที่  …………………………………………………… 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ปี สัญชาติ…………..………. 
ที่อยู่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)…………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….……
  
ขอมอบอ านาจให้ ………………………………………………………………………………………… อายุ ……….… ปี สัญชาติ ………..………… 
ที่อยู่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้) ………..……………..……………..…………………………..………….……………….……..…………………….... 
…………..……………….………………..……………….………………..……………….……………….………… รหัสไปรษณีย์ ……….…….…… 
เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้  
หุ้นสามญั หรือ NVDR ของบริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ………...............……….................. หุ้น/หน่วย 
 
ที่ได้แสดงเจตนาขายให้แก่ Banyan Tree Holdings Limited  และ บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากัด (“กลุ่มผู้ท าค าเสนอ
ซื้อ”) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอ านาจการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดังกล่าว ให้ถอืเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้กระท า
ด้วยตนเองทุกประการ  
 
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผู้มอบอ านาจ  
         (…………………………………………………..……..) 
 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ  
        (…………………………………………………………..) 
 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………………พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสอืมอบอ านาจนี้ 

1) ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน
ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลทีไ่ด้ลงนามในเอกสาร  

2) ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอ านาจ  
 
  

 

อากรแสตมป์ 

10 บาท 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ D 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 
 
 

D.1 ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อส าหรับ NVDR 
D.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 
D.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ D.1 

 

 Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NVDR Holder of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

 

 

 Public Company Limited 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 

“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7  
 

5. Kindly submit all documents to :    

SCB Securities Company Limited 

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 (Plaza East) Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel : 0-2949-1999 

“All NVDR holders must submit the the Tender Offer Acceptance Form for NVDR  

at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period” 

 

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case: 
(1) Thai Individual   

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of 
using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy 

(2) Foreign Individual 
A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy 

(3) Thai Juristic Person 
3.1  A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company 
seal (if any) 
3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to 
certify true copy of documents specified in 3.1 
3.3 A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity) 

(4) Foreign Juristic Person 
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body  
of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic 
person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior 
to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person 
4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true 
copy of document in 4.1 above  
4.3  A certified copy of VAT certificate (This is not required if the offeree is not VAT entity)   

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account detals for the Siam Commercial Bank (SCB) only 
(6)   Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or 

residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic 
person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand 

 The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with 
the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect 
the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities. 

   

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative 
1)  Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be   
2) A copy of ID Card or house registration of the securities holder and the representative as specified above with an endorsement of certified true 
copy  

 

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any) 



เอกสารแนบ D.2 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 
Date         Acceptance Form No.     
To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)   
Address   
Telephone No.                                 Facsimile No.  Occupation      
TYPE OF SELLER  
 Thai Individual ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No.   
 Foreign Individual Foreign Identity / Passport No.   
 Thai Juristic Person Company Registration No.__________________________ VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No 
 Foreign Juristic Person Company Registration No. __________________________VAT Certificate  Yes Certificate No………………………. No 

I/We hereby accept the Tender Offer to sell ______________________________________ (________________________________________________) NVDRs 
of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED at the offer price of Baht 40.00 (Forty Baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 
percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 39.89 (Thirty Nine Baht Eighty Nine 
Satang) per share, or total amount of Baht ___________________________________________ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer 
document. 
I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I /We hereby agree to comply with all terms and conditions 
set forth in the Tender Offer document.  
I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds 
relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.  
 Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)   

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDRs (units) 
    
    
  Total NVDRs  

Payment Conditions: 
  I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. From April 11, 2018 during 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
  Please deliver the payment cheque to the address shown above via registered mail  
  Transfer payment to my saving or current account at the Siam Commercial Bank Plc., Branch                                    Type of Account                           
 Account No.     (the account name has to be the same as the offerree name and attach certified true copy of a saving 

passbook or current account statement with this form) 

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7, together 
with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.  
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED free from any mortgage or 
encumbrance of whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.  I/We hereby acknowledge that 
this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent..  
I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase securities, with 
my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to purchase securities documents 
on my/our behalf(ves). 
In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify ……………………………………………………………. 
* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have ultimate effective 

control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 

 
                Signed_____________________________Offeree   
    (                                            ) 
 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
  Acceptance Form No.  
 Date   
SCB Securities Co., Ltd. (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY 
LIMITED and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer ______________________________________NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) 
___________________________________________ 
The Offeree will receive the money by:  
 Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. during 10:00 a.m. to 4:00 p.m.  
 Have the cheque sent to the specified address via registered mail  
 Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Plc.                                                                                                                                  
  
 Signed_____________________________Recipient   
    (                                            ) 

 

 
 

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 

SCB Securities Co., Ltd. 



เอกสารแนบ D.3 

 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no 
double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, 

but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital 
gains realized from the sale of securities in Thailand) 

 

 Date ………………………………………… 
To SCB Securities Co., Ltd. (“The Tender Offer Agent”) 
 
 I/We ……………………………………………………………….…………….. Nationality ………………………………...…..…………. 
Tax Identification No. (if any) ………………….…………………….…… would like to declare the securities cost of LAGUNA RESORTS & 
HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows: 
 
 Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)  ……………………..…….. units   

Transfer Date NVDR certificate no./Transfer slip no. No. of NVDRs 
Cost per unit 

(Baht) 
    
    
    
    
    

Total   
 
 I/We hereby, attached …………………………………………………………………….…..................................….....................  
totally …..................................….............................(if any), as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding 
tax calculation. 
 I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.  
 
 

Signed …………………………………………. Offeree   
      ( ……………………….....……………..) 

 
 
Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, 
or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign 
juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by 
submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence 
of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper 
evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by 
the Offeree from the sale of securities. 
  

 
 



เอกสารแนบ D.4 
 

 

POWER OF ATTORNEY 
 
 

 
 Written at …..............…………………………….. 

Date …............……………………………… 
 

By this Power of Attorney, I/we …………………………………………….………….………….……………….…….. Age ………………. years 
Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 
....…………………………………………………………........................................................................................................................................
................................................................................... 
hold(s)   NVDR (ordinary shares) ………………………………. units      of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY 
LIMITED hereby appoint(s) Mr./Miss/Mrs ………………………………….…………………………………….…....……………………………… 
Age ………………. years Nationality ……………………… Resides at (address that can be reached by mail) 
.......………………………………………………………….....................................................................................................................................
...................................................................................... 
to act as my/our Proxy 

 to submit the acceptance form for Tender Offer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in 

connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion. 
 
All acts taken by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respects.  
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above 
written.  

 
     Signed…………………………………….Grantor   
  ( …………………………………..) 
 
     Signed………………………………………Proxy 
  ( …………………………………..) 
 
     Signed…………………………………….Witness   

                ( …………………………………..) 
 

     Signed………………………………………Witness  
  ( …………………………………..) 
 
 

Remarks (please attach the following documents): 
▪ Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 

4, in Appendix D.1, where applicable. 
▪ Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of LAGUNA RESORTS & HOTELS 

PUBLIC COMPANY LIMITED and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, 
and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances. 

 

Duty 

Stamp 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ E 

 
 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ E 
 

 

 
 



เอกสารแนบ E 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ F 

 
 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ F 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชื่อ:  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ที่อยู่: เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซา่อีสท์)  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
      โทรศัพท์:   0-2949-1999 
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