
 
 

วนัที ่7 พฤศจกิายน 2565 
 

เรื่อง การเสนอซื้อหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จากผูถ้อืหุน้ทีเ่คยแสดงความประสงคท์ีจ่ะ
ขายหุน้ใหแ้ก่บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย รายละเอยีดและขัน้ตอนการเสนอซื้อหุน้ของธนาคาร 

 
ตามทีบ่รษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดป้รบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มไทยพาณิชย์ โดย

ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ด้วยวธิกีารแลกหุน้ และน าหุน้ของ
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ทนหุน้ของธนาคารซึง่ไดเ้พกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเมือ่วนัที ่
27 เมษายน 2565 ท าใหหุ้น้ของธนาคารไม่มชี่องทางและสภาพคล่องในการซื้อขาย นัน้    

 
เนื่องจากท่านเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่คยตดิต่อมายงับรษิทัเพื่อเสนอขายหุน้ของธนาคาร บรษิทัจงึมหีนังสอืฉบบันี้มายงั

ท่านเพื่อแจง้ใหท้ราบว่า บรษิทัมคีวามยนิดทีีจ่ะเสนอซื้อหุน้ของธนาคารจากท่าน ในราคาหุน้ละ 53.06 บาท โดยอา้งองิ
จากราคาซื้อขายของหลกัทรพัยข์องธนาคารช่วงก่อนถูกเพกิถอนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หกัดว้ยเงนิปัน
ผลพิเศษที่จ่ายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 หากท่านประสงค์ที่จะขายหุ้นของธนาคารให้แก่บริษัท ขอให้ท่าน
ลงทะเบยีนตอบรบัได้ที่เว็บไซต์ www.scbx.com/th/landing/shares-repurchase.html หรอืแสกน QR Code ด้านล่าง 
ภายในวนัที ่27 พฤศจกิายน 2565 และน าส่งเอกสารประกอบการโอนหุน้ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2565 ใหแ้ก่บรษิทั
หลกัทรพัย์ อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัตามรายละเอยีด ขัน้ตอน ระยะเวลา และ
แบบฟอร์มทา้ยหนังสอืฉบบันี้ ทัง้นี้หากท่านด าเนินการไม่ครบถ้วน บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัซื้อหุน้จากท่าน โดย
ตวัอย่างการกรอกเอกสารสามารถดไูดจ้ากเวป็ไซต ์ 

 
ในการลงทะเบยีนตอบรบัขา้งตน้ ถอืว่าท่านไดร้บัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวซึง่รวมถงึของมลูส่วนบุคคลเป็นของท่าน 

และยนิยอมใหบ้รษิทัและตวัแทนเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการตดิต่อและด าเนินการโอนหุน้ของธนาคาร
จนเสรจ็การ ในการนี้บรษิทัได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัทีเ่วบ็ไซต ์www.scbx.com/th/privacy-notice.html ซึ่ง
ท่านสามารถเขา้ไปอ่านรายละเอยีดได ้

 
 อน่ึง ในการเสนอซื้อหุน้ของธนาคารในครัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธริบัซื้อจากผูถ้อืหุน้ทีเ่คยแสดงความประสงค์ที่

จะขายหุน้ของธนาคารทีถ่อือยู่ใหแ้ก่บรษิทัเท่านัน้  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อตวัแทนของบรษิทัไดท้ี ่หน่วยงานกลยุทธ์ 

อเีมล SCBReimagine_QA@scb.co.th  
 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จ ากดั (มหาชน)  

 



 
 
 
 
 

รายละเอียดและขัน้ตอนการเสนอซ้ือหุ้นของธนาคาร 
 

ส่วนท่ี 1: การเสนอซ้ือหุ้นของธนาคารและการช าระราคา 
 
ช่ือและท่ีอยู่ของผู้เสนอซ้ือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

9  ถนน รัช ด าภิ เ ษ ก  แ ข ว ง จ ตุ จัก ร  เ ข ต จ ตุ จัก ร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 
ช่ือและท่ีอยู่ของตวัแทนในการรบัซ้ือหุ้นธนาคาร บ ริษัทหลักทรัพย์  อิ น โน เ วสท์  เ อก ซ์  จ า กัด 

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 19 อาคาร 3 
ชัน้  2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
ประเภทหุ้นท่ีเสนอซ้ือ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
 
ราคาท่ีเสนอซ้ือ ราคาหุน้ละ 53.06 บาท โดยอ้างองิจากราคาซื้อขายของ

หลกัทรพัย์ของธนาคารช่วงก่อนถูกเพกิถอนจากตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หกัด้วยเงนิปันผลพเิศษที่
จ่ายเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2565 

 
การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เว้นแต่มีการก าหนดเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งตาม

อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ผู้แสดง
เจตนาขายจะถูกหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่
ก าหนดในบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยคดิค านวณจากผลก าไรจากการขายหุน้ 
กล่าวคอื ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหุน้ 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะต้องแจง้ต้นทุนราคาหุน้ที่น ามา
เสนอขายแก่ตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นตาม “แบบยืนยนั
ราคาต้นทุนหุ้นที่น ามาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1 
(แบบฟอร์ม A-3) หากผู้แสดงเจตนาขายไม่แจ้งต้นทุน 
หรอืไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาต้นทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย โดยค านวณ



 
ภาษีจากราคาค่าหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ร ับทัง้
จ านวน 

 
เงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซ้ือหุ้น หากผู้แสดงเจตนาขายรายใดไม่ด า เนินการตาม

รายละเอียด ขัน้ตอน รายการเอกสารประกอบการโอน
หุน้ และ/หรอืภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่รบัซื้อหุ้นจากผู้แสดงเจตนาขายราย
ดงักล่าว 

 
ระยะเวลาลงทะเบียนตอบรบัเสนอซ้ือหุ้นธนาคาร ตัง้แต่วนันี้ จนถงึวนัที ่27 พฤศจกิายน 2565 
 
ระยะเวลาการย่ืนเอกสารประกอบการโอนหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ลงทะเบียนตอบรบั ให้ยื่นแบบ

ตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการโอนหุ้น
ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2565  

 
สถานท่ียื่นเอกสารประกอบการโอนหุ้น ยื่นดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณียไ์ดต้ามทีร่ะบุในขอ้ 1.3  
 
วนัท่ีช าระราคาค่าหุ้น บรษิทัจะช าระราคาค่าหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายภายใน 

15 วนัท าการนับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลารบัแบบตอบรบั
การเสนอซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการโอนหุ้น (ทัง้
กรณีไร้ใบหุ้นและมใีบหุ้น) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทหรอื
ตัวแทนในการรบัซื้อหุ้นได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าแบบ
ตอบรบัและเอกสารดังกล่าวทัง้หมดถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และการโอนหุน้ไดด้ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยและ
มผีลสมบูรณ์ตามกฎหมายแลว้ 

 
วิธีการช าระราคาค่าหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิกีารรบัช าระราคาค่า

หุน้ไดต้ามรายละเอยีดทีป่รากฎในแบบตอบรบัการเสนอ
ซื้อหุน้  

 
 
 
 

  



 
ส่วนท่ี 2: ขัน้ตอนการเสนอซ้ือหุ้น 

 
1. วิธีตอบรบัการเสนอซ้ือหุ้น 

 
ในการตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ของธนาคารในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของธนาคารที่เคยแสดงความประสงค์ที่จะ

ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่บริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตาม
รายละเอยีด ขัน้ตอน รายการเอกสาร และภายในระยะเวลา ดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 ใหผู้แ้สดงเจตนาขายกรอกขอ้ความลงในแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ (“แบบตอบรบัการเสนอ

ซ้ือ”) ตามเอกสารแนบ 1 ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูแ้สดงเจตนาขาย 
หมายเหตุ: ผูแ้สดงเจตนาขายจะต้องแปลงหุน้ใหต้รงกบัสญัชาตขิองผูถ้ือก่อน จงึจะน ามาแสดง
เจตนาขายกบัตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นได้ โดยตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นจะไม่รบัหุ้นจากผู้แสดง
เจตนาขายทีม่สีญัชาตไิม่ตรงกนั 
 

1.2 แนบเอกสารประกอบการโอนหุน้ ดงัต่อไปนี้ 
 
1.2.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุน้ (Scrip)  

 
ใหผู้แ้สดงเจตนาขายลงลายมอืชื่อสลกัหลงัใบหุน้ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมอืชื่อผูโ้อน” 
ทีด่า้นหลงัของใบหุน้ พรอ้มแนบ (1) แบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-2) (2) แบบยนืยนัราคาต้นทุนหุ้นที่
น ามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอรม์ A-3) และ (3) เอกสารแสดงตนของผูแ้สดง
เจตนาขายจ านวน 2 ชุด ตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2.3 (ค) แลว้แต่กรณี (ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้
จะรบัรายการเฉพาะใบหุน้ทีม่ชีื่อตรงกบัผูแ้สดงเจตนาขายหรอืผู้ถอืหุน้ทีป่รากฏชื่อบนใบ
หุน้ทีไ่ดส้ลกัหลงัโอนใบหุน้และมเีอกสารประกอบการโอนถูกต้องสมบูรณ์แลว้เท่านัน้) ทัง้นี้ 
ลายมอืชื่อทีส่ลกัหลงัใบหุน้และในเอกสารประกอบการโอนทุกฉบบัของผูแ้สดงเจตนาขาย 
จะต้องเป็นลายมอืชื่อเดยีวกนั ในการนี้ผูแ้สดงเจตนาขายต้องยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อ 
พรอ้มเอกสารประกอบการการโอนหุน้ตามขอ้ 1.2.3 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 
2565 เนื่องจากตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะต้องน าใบหุน้ไปตรวจสอบและฝากไวก้บับรษิทั 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ซึ่งเป็นนาย
ทะเบยีนหลกัทรพัย ์หากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยป์ฏเิสธการรบัฝากใบหุน้ ตวัแทนในการรบั
ซื้อหุน้จะแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายทราบเพื่อตดิต่อขอรบัใบหุน้คนืต่อไป 
 
- กรณีทีช่ื่อ ค าน าหน้าชื่อ หรอืนามสกุลของผูแ้สดงเจตนาขายบนใบหุน้ ไม่ตรงหรอื

สะกดไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง ใหผู้แ้สดงเจตนาขายกรอก “แบบค าขอแก้ไขขอ้มลู
ผูถ้อืหลกัทรพัย ์(ศรท-301)” ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตามเอกสารแนบ 2 พรอ้ม
แนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยขอ้มูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกบั



 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบต่างดา้วหรอื
หนังสอืเดนิทาง 
 

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จดัการมรดก ต้องยื่นส าเนาค าสัง่ศาลและใบส าคญั
คดถีึงที่สุดที่แต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดกที่มอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับจนถึงวนัยื่นแบบ
ตอบรบัการเสนอซื้อหุ้น พร้อมส าเนาใบมรณบตัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผู้จดัการมรดก และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จดัการมรดก ที่ลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งจ านวน 2 ชุดและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดัการมรดก 

 
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บดิาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อ

สลกัหลงัใบหุน้และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบดิา มารดา และส าเนา
ทะเบยีนบา้นของบดิา มารดา และผูเ้ยาว ์พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 2 ชุด 

 
- ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  

เพื่อใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัย์ออกใบหุน้ใหม่ แลว้น าใบหุน้ทีอ่อกใหม่มาเสนอขาย
ผ่านตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นภายในระยะเวลายื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้และ
เอกสารประกอบการโอนหุน้  

 
หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีทีเ่ป็นใบหุน้ การตอบรบัการเสนอซื้อหุน้

จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรบัฝากโดยศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย์เรยีบร้อยแล้วเท่านัน้ หากใบหุ้นได้รบัการปฏเิสธ
การรบัฝากจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะถอื
ว่าการยื่นแบบตอบรับการเสนอซื้อหุ้นของธนาคารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่รบัซื้อหุ้นดงักล่าว และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขาย
ทราบเพื่อตดิต่อขอรบัใบหุน้คนืต่อไป 

 
1.2.2 กรณีทีฝ่ากหลกัทรพัยไ์วก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless)  

 
ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้แสดง
เจตนาขายเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ไว้ เพื่อแจ้งความประสงค์ให้บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้
โอนหุ้นธนาคารเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 
(“บญัชี 600”) และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
1.2.3  
 
ภายหลงัจากแจง้ความประสงค์ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้โอนหุน้ธนาคารเขา้บญัช ี600 แลว้ 
ให้ผู้แสดงเจตนาขายน าส่ง (1) แบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-2) (2) แบบยนืยนัราคาต้นทุนหุ้นที่
น ามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3) (3) แบบฟอร์มโอนหุน้ไปยงับญัชผีู้



 
ออกหลกัทรพัย์ (ศรท.403) ตามเอกสารแนบ 3 และ (4) เอกสารแสดงตนของผู้แสดง
เจตนาขายตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2.3 (ค) จ านวน 2 ชุด ใหแ้กต่วัแทนในการรบัซื้อหุน้ (ส าหรบั
การส่งดว้ยตนเอง) และ/หรอื บรษิทั (ส าหรบัการสง่ดว้ยไปรษณีย)์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.3 
ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2565 
 

1.2.3 เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเพิม่เตมิ 
 
(ก) กรณี Scripless ส าหรบัการโอนหุน้จากผูแ้สดงเจตนาขายไปยงับญัช ี600 

- แบบค าขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่างบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์บั
สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ ศรท-403) ตามเอกสารแนบ 3 

- เอกสารการโอนหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยท์ีผู่แ้สดงเจตนาขายมหีุน้ไป
ยงับญัช ี600 (ขึน้อยู่กบัแต่ละบรษิทัหลกัทรพัย)์ 

- เอกสารแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย แต่ละกรณีตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2.3 (ค) 
ขา้งล่าง 

 
(ข) กรณี Scripless ส าหรบัการโอนหุน้จากบญัช ี600 ไปยงับญัชตีวัแทนในการรบัซื้อ

หุน้ 
- แบบค าขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่างบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์บั

สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ ศรท-403) ตามเอกสารแนบ 3 
- แบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ตาม

เอกสารแนบ 1 (แบบฟอรม์ A-2) 
- แบบยนืยนัราคาต้นทุนทีน่ ามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-

3) 
- เอกสารแสดงตนของผูแ้สดงเจตนาขาย จ านวน 2 ชุด แต่ละกรณีตามทีร่ะบุ

ในขอ้ 1.2.3 (ค) ขา้งล่าง 
 

(ค) รายการเอกสารแสดงตน (ทัง้กรณี Scrip และ Scripless) 
 
กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็น 
 
- บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ทีย่งัไม่หมดอายุ (ในกรณีทีเ่ป็นบตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ถ้าไม่มเีลขประจ าตวัประชาชนบนบตัร หรอืบตัรประจ าตวัประชาชนตลอด
ชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบค ายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดามารดา) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ



 
ผูป้กครอง และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง และผูเ้ยาว์ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่ อที่ลงนามใน
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 
 

- บุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย 
 
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมอืชื่อรบัรอง ส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อที่
ลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงเจตนาขายทุกฉบบั 

 
- นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

 
ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยฉ์บบัทีม่ขีอ้มูลล่าสุด 
และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นของ
ธนาคาร พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อี านาจลง
นามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิของ
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม (ในกรณีทีเ่ป็นบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามเป็นบุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้ าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนังสอื
เดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
หนังสอืรบัรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองความถูกต้องในเอกสาร
ตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2.3 แลว้แต่กรณี 
 

- นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 
ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบยีนนิติบุคคลและหนังสอืรบัรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ 
หรอืหน่วยงานของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนาซึ่งรบัรองถงึชื่อของนิติ
บุคคล ชื่อผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจ
หรอืเงื่อนไขในการลงลายมอืชื่อผูกพนันิติบุคคลและมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับ
จนถึงวนัยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นของธนาคาร บญัชรีายชื่อของผู้มี
อ านาจลงนามตวัอย่างลายมอืชื่อและหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของ
ผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาหนังสอืรบัรองขา้งตน้ พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้องในเอกสารตามที่ระบุในขอ้ 1.2.3 แล้วแต่
กรณี 



 
 
ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ต้องไดร้บัการ
รบัรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร 
และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้องท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่ง
ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นของ
ธนาคาร 
 
ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจให ้Custodian มาใชส้ทิธแิทนผูแ้สดงเจตนาขาย 
จะต้องมหีนังสอืมอบอ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยใน
เอกสาร ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ 
Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามนัน้ อกี 1 ฉบบั เอกสารประกอบรวม 2 ชุด 
 
ผูแ้สดงเจตนาขายต้องถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ส าหรบัก าไรจากการขายหุน้ ใน
อตัราทีก่ฎหมายก าหนด ของผลแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาทุน
ของหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายที่ถือครอง โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถ
ค านวณก าไรจากการขายหุน้ไดจ้ากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคาเสนอซื้อคูณ
ดว้ยจ านวนหุน้ทีแ่สดงเจตนาขาย และ (2) ต้นทุนของหุน้ทีแ่สดงเจตนาขาย 
แล้วแต่กรณี หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้
แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบยืนยนัราคาต้นทุนหุ้นที่
น ามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยค านวณ
เสมือนว่าราคาต้นทุนเท่ากับศูนย์ โดยการค านวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย จะ
ค านวณในอตัราตามที่ก าหนด ของราคาค่าหุ้นทัง้จ านวนที่ได้แสดงเจตนา
ขายในครัง้นี้ 
 

1.2.4 กรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ดว้ยตนเอง 
 
ใหแ้นบหนังสอืมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอรม์ A-4) ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจตามขอ้ 1.2. 3 
แลว้แต่กรณี และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะรอ้งขอ 
 



 
หากมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัวธิตีอบรบัการเสนอซื้อหุน้ของธนาคาร กรุณาตดิต่อตวัแทนในการ
รบัซื้อหุน้ตามทีอ่ยู่ดงันี้  
 
ผูต้ดิต่อ : InnovestX Call Center 
ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ :  อาคารไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า เลขที ่19 อาคาร 3 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์:  02-949-1999 
 

1.3 การยื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้และเอกสารประกอบการโอนหุน้ 
 
1.3.1 กรณียื่นดว้ยตนเอง 

 
ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้น ซึ่งกรอกขอ้ความอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการโอนหุ้นตามที่ระบุในข้อ 1.2 ภายในวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 15.00 น. ของทุกวนัท าการของตวัแทนในการ
รบัซื้อหุน้ ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้  
 
ผูต้ดิต่อ : ฝ่ายช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์
ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ :  ฝ่ายช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 2 แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์:  02-949-1999  
 

1.3.2 กรณีสง่เอกสารทางไปรษณีย ์
 
ให้ผู้แสดงเจตนาขายน าส่งแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้น ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการโอนหุ้นตามที่ระบุในข้อ 1.2 ภายในวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2565 มายงับรษิทั ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้ 
 
ชื่อ : บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ :  หน่วยงานบรหิารยุทธศาสตร ์(OC 7809) 

อาคารไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า เลขที ่9 ชัน้ 9 โซน A อาคารกลาง ถนน
รชัดาภเิษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เรื่อง : เอกสารตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 



 
1.3.3 ส าหรบัผู้แสดงเจตนาขายหุ้นที่ติดจ าน าหรอืภาระผูกพนั จะต้องเพกิถอนจ าน าหรอืปลด

ภาระผกูพนั ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนทีจ่ะด าเนินการตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ 
 

1.3.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏบิตัิตามรายละเอียด ขัน้ตอน รายการเอกสาร หรอืภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรอืพบว่าเอกสารไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ครบถ้วน หรอืกรณีมีข้อ
สงสยั ตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นขอสงวนสทิธิไม่รบัซื้อหุ้นที่เสนอขาย หรอืพจิารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นเป็นราย ๆ ไป (case by case 
basis) ความเหมาะสม 

 
2. วิธีการช าระราคาค่าหุ้น 

 
เมื่อตวัแทนในการรบัซื้อหุน้ไดร้บัแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ของธนาคาร และเอกสารประกอบการโอน

ตามทีร่ะบุในขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งต้น ครบถ้วนถูกต้องแลว้ บรษิทัจะช าระราคาค่าหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขาย 
โดยวธิกีารโอนเงนิค่าหุน้เขา้บญัชธีนาคารของผูแ้สดงเจตนาขายตามทีผู่แ้สดงเจตนาขายไดร้ะบุไวใ้นแบบตอบ
รบัการเสนอซื้อทีน่ าสง่แก่บรษิทั   

 
บรษิทัหรอืตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นจะโอนเงนิค่าหุ้นเขา้บญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้

แสดงเจตนาขาย ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลารบัแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้และเอกสาร
ประกอบการโอนหุ้น (ทัง้กรณีไร้ใบหุ้นและมใีบหุ้น) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทหรือตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นได้
ตรวจสอบแล้ว เหน็ว่าแบบตอบรบัและเอกสารดงักล่าวทัง้หมดถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และการโอนหุ้นได้
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยและมผีลสมบูรณ์ตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี้ ชื่อบญัชผีูร้บัโอนจะต้องเป็นชื่อเดยีวกนักบัผู้
แสดงเจตนาขายตามทีไ่ดร้ะบุในใบตอบรบัเท่านัน้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายต้องแนบส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัย์
หน้าแรก หรอืส าเนารายงานบญัชกีระแสรายวนั ทีร่ะบุชื่อบัญชแีละเลขทีบ่ญัช ีอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 
ในกรณีทีต่วัแทนในการรบัซื้อหุน้ไม่สามารถโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูแ้สดงเจตนาขายได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะตดิต่อผูแ้สดงเจตนาขายไปยงัที่อยู่ที่ไดใ้ห้ไว้ในแบบตอบรบัการเสนอซื้อเพื่อยืนยนั
รายละเอยีดการโอนเงนิอกีครัง้หนึ่ง 

 
ในกรณีทีผู่แ้สดงเจตนาขายเสนอขายดว้ยใบหุน้ ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะช าระเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดง

เจตนาขายกต็่อเมื่อใบหุน้นัน้ได้ผ่านการตรวจสอบ และรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ในนามบรษิทัเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ หากใบหุน้นัน้ไดร้บัการปฎเิสธจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้จะไม่ช าระค่า
หุน้ และจะแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายทราบเพื่อขอรบัเอกสารทัง้หมดคนืจากตวัแทนในการรบัซื้อหุน้ต่อไป 

 
*** 



 

 

 
เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรบัการเสนอซ้ือหุ้นของธนาคารและแบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
แบบฟอรม์ A-1 ขัน้ตอนการตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ 
 
แบบฟอรม์ A-2 แบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ 
 
แบบฟอรม์ A-3 แบบยนืยนัราคาตน้ทุนหุน้ทีน่ ามาเสนอขาย 
 
แบบฟอรม์ A-4 หนังสอืมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหุน้ 
 



 

 

(แบบฟอรม์ A-1) 
ขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซือ้หุ้นของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบแล้วแต่กรณี (กรณีส าเนาต้องรบัรองส าเนาถกูต้องจ านวน 2 ชุด) 
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ หรอื 
ส าเนาบตัรขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ (แนบส าเนาทะเบยีนบา้น) หรอื 
ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่หมดอายุ (แนบส าเนาทะเบยีน) 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี (แนบส าเนาทะเบยีนบา้น) 
พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองจากระทรวงพาณิชยท์ีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัสุดทา้ยของ

ระยะเวลารบัซื้อ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั(ถา้ม)ี และ 

3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั
นิตบิุคล ที่ไดล้งนามในแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้และเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ 
4.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและหนังสอืรบัรอง

บรษิทั 
4.2 เอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามที่ไดล้งนาม

รบัรองในแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ และเอกสารตามขอ้ 4.1 

6) กรณีต้องการรบัโอนเงินค่าขายเข้าบญัชีธนาคาร ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ตอ้งมี
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก หน้าทีม่ชีื่อและเลขทีบ่ญัชอีอมทรพัย์ หรอื บญัชกีระแสรายวนั 
(ในกรณเีป็นบญัชต่ีางประเทศ ใหน้ าส่งรายละเอยีดของธนาคารทีเ่ปิดบญัชดีงักล่าว เลข
บญัช,ี SWIFT Code, IBAN) 

7) ในกรณีท่ีค าน าหน้าช่ือ หรือนามสกลุของผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกบัท่ี
ปรากฏในบตัรประจ าตวัประชาชน หรือกรณีท่ีช่ือนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏ
ในใบหุ้นไม่ตรงกบัท่ีปรากฏในหนังสือรบัรองนิติบุคคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 
หรือ หนังสือส าคญัในการจดัตัง้บริษทั และหนังสือรบัรองของนิติบุคคล (ในกรณีท่ี
เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายตอ้งกรอก “แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผู้ถอื
หลกัทรพัย”์ ของบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย”์) (แบบศรท-301) ตามเอกสารแนบ 4 พรอ้มทัง้แนบส าเนาเอกสารทีอ่อกโดย
ส่วนราชการ เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส ใบหย่า หรอื ใบแจง้เปลีย่นชื่อ แลว้แต่กรณี พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า โดยชื่อทีเ่ปลีย่นนัน้ ตอ้งถูกตอ้งตรงกบับตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล หรอื 
หนังสอืส าคญัในการจดัตัง้บรษิทัของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี 

 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
2. ส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ ตามที่ 
ระบุขา้งตน้ในขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) หรอื 4) (แลว้แต่กรณี) 

ผูถ้อืหุน้ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยข์องตนเองเพื่อขอโอนหุน้ไปบญัช ี600 
โดยกรอกแบบฟอรม์ของบรษิทัหลกัทรพัยข์องตนเอง และแบบฟอรม์

ศรท. 403 พรอ้มแนบเอกสารประกอบการโอนตาม 
ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2.3 (ก) น าส่งบริษทัหลกัทรพัยข์องตนเอง 

ผูถ้อืหุน้น าส่งแบบฟอรม์ศรท. 403 และเอกสารประกอบการโอนหุน้จากบญัช ี
600 มายงับญัชตีวัแทนในการรบัซื้อหุน้ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการโอน
ตามสว่นที ่2 ขอ้ 1.2.3 (ข) น าส่งตวัแทนในการรบัซื้อหุ้น 

ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้ด าเนินการโอนหุน้ scripless ไปยงับญัช ี
บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) ช าระค่าหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้รายย่อยน าส่งใบหุน้ทีส่ลกัหลงัโอนลอยพรอ้มทัง้เอกสารประกอบ
ตามทีร่ะบุ ในส่วนที ่2 ขอ้ 1.2.1 และขอ้ 1.2.3(ค) น าส่งตวัแทนในการรบั

ซื้อหุ้น 

ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้ด าเนินการโอนหุน้ scripless จากบญัชตีวัแทนใน
การรบัซื้อหุน้ไปยงับญัชบีรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ผูถ้อืหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

กรณโีอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

ตวัแทนในการรบัซื้อหุน้น าใบหุน้ฝากเขา้บญัชเีพื่อการรบัซื้อหลกัทรพัยใ์น
ระบบ PTI 

บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) ช าระค่าหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ 

กรณสี่งมอบใบหุน้ (Scrip) 

บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) น าส่งใบยนืยนัการช าระราคา และ หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ใหผู้ถ้อืหุน้ 



 

 

ทัง้นี้เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งรบัรองโดยเจ้าหน้าที ่Notary Public และรบัรองโดย
เจา้หน้าทีส่ถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความ
ถูกตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซื้อ 



 

 

(แบบฟอรม์ A-2) 
แบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัที.่.............................................  แบบตอบรบัการเสนอซื้อเลขที.่.......................................... 
เรยีน บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบรษิทัหลกัทรพัย์ อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซื้อหุ้น”) 
 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั)...................................................................................... (“ข้าพเจ้า” หรอื “ผู้ขาย”) สญัชาต.ิ.................... ทีอ่ยู่ (ทีต่ดิต่อได้ทางไปรษณีย)์......................... 
ซอย................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั.......................รหสัไปรษณีย.์...................... 
โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได.้............................................................... ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น [  ] เหมอืนทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดท้างไปรษณีย ์[  ] ต่างจากทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบุ) ............... 
ซอย...........................ถนน.... .....................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.................................... จงัหวดั................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
ประเภทผูแ้สดงเจตนาขายหุน้ 
         บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรฐัวสิาหกจิ เลขที.่......................................................................................... 
         บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง เลขที.่..................................................................................................................................... 
         นิตบิุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบยีนบรษิทั เลขที่.................................................................................................................................................. 
         นิตบิุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยทีม่ไิดป้ระกอบกจิกรรมในประเทศไทย เลขทะเบยีนบรษิทั เลขที.่................................................................................................................. 
ได้รับการเสนอซื้อหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 แล้ว (“การเสนอซื้อหุ้น”) และตกลงขายหุ้นของธนาคาร  
จ านวน...........................................หุ้น (....................................................................... .....) (“หุ้นท่ีขาย”) ในราคาหุ้นละ 53.06 บาท (ห้าสบิสามบาทหกสตางค์) รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
........................................................................บาท (...............................................................................) (“ค่าหุ้น”) โดยผู้ขายยนิยอมให้บรษิทัหกับรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการโอนหุ้นในครงันี้ รวมถงึหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัราทีก่ฎหมายก าหนด จากราคาค่าหุน้ทีบ่รษิทัจะตอ้งช าระให้แก่ผูข้าย ภายในก าหนดตามทีร่ะบุในการเสนอซื้อหุ้น
ในครัง้นี้ 
 ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในการเสนอซื้อหุ้นในครัง้นี้ทุกประการและจะไม่เพกิถอนการตอบรบัการขายดงักล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม (เว้นแต่
ได้รบัหนังสือยินยอมจากบริษัทก่อน) และขอรบัรองต่อบริษัทว่าตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิใ์นหุ้นที่ขายโดยสมบูรณ์ และปลอดจากภาระผูกพนัหรือพนัธะใดๆ ทัง้สิ้น รวมถึงรบัรองว่าผู้ขายมี
ความสามารถในการเขา้ท านิติกรรมและผูกพนัตนทุกประการ นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัรองว่าขอ้มูลที่ขา้พเจา้ให้แก่บรษิทัและบรษิทั และ/หรอืตวัแทนในการรบัซื้อหุ้น รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
เป็นของขา้พเจา้และเป็นความจรงิทุกประการ และขา้พเจา้ยนิยอมให้บรษิทั และ/หรอืตวัแทนในการรบัซื้อหุ้นเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลขา้งต้นในการติดต่อและด าเนินการโอนหุ้นที่
ขายจนเสรจ็การ ในการนี้ บรษิทัไดป้ระกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัทีเ่วบ็ไซต์ www.scbx.com/th/privacy-notice.html ซึง่ขา้พสามารถเขา้ไปอ่านรายละเอยีดได้ 
 ในการนี้ ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ของขา้พเจา้ตามรายละเอยีดดา้นล่างนี้ 
รวมทัง้การรบัช าระราคาค่าหุน้ ตลอดจนด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบรบัการเสนอซื้อหุน้แทนขา้พเจา้ทุกประการ 

กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้” (Scrip) กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) จ านวนหุน้ 
ชื่อผู้ถอืหุน้ตามทะเบยีน ใบหุน้เลขที ่ เลขทีส่มาชกิผู้โอน เลขทีเ่อกสารการโอน วนัทีโ่อน 

      
      

รวมทัง้สนิ (หุน้)  
พรอ้มนี้ได้แนบใบหุน้ทีส่ลกัหลงัแลว้ และ/หรอืเอกสารการประกอบการโอนหุน้ของธนาคาร รวมทัง้เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูข้ายส าหรบัหุน้ทีข่ายมาดว้ย 
ขา้พเจา้ตกลงรบัเงนิราคาค่าหุน้ดว้ยวธิกีาร โอนเงนิเขา้บญัชอีตัโนมตัธินาคาร..................................................................... สาขา..............................................................  

ประเภทบญัช ี....................................................... เลขทีบ่ญัช ี....................................................... (ชือ่ผูร้บัโอนและชือ่บญัชตีอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงนิผ่าน
ธนาคาร โปรดแนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั ดงักล่าวโดยรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย ทัง้นี้ ในกรณีเป็นบญัชต่ีางประเทศ ใหน้ าส่งรายละเอยีดของธนาคาร
ทีเ่ปิดบญัชดีงักล่าว เลขบญัช,ี SWIFT Code, IBAN) 
 
 
ลงชื่อ ................................................................................................... ผู้ขาย                  ลงชื่อ.....................................................................................ผู้รบัมอบอ านาจ (หากม)ี 
         (............................................................................................... )          (................................................................................... ) 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัฐานการรบัใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุ้น 
วนัที.่.............................................         แบบตอบรบัการเสนอซื้อเลขที.่........................................ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั  ไดร้บัแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกบัหลกัฐาน 
      ใบหุน้ จ านวนรวมทัง้สิน้................................................................ หุน้           การโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากฯ จ านวนรวมทัง้สิน้.................................................................. หุ้น 
จาก นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั ................................................................................................................... ไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว โดยผูข้ายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดยวธิีโอนเงนิเขา้
บญัชอีตัโนมตัธินาคาร........................................................................สาขา.................................................... ประเภทบญัช.ี.........................................................................................  
เลขทีบ่ญัช.ี.............................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูร้บั 
  (..............................................................................................) 



 

 

(แบบฟอรม์ A-3) 
  

 
แบบยืนยนัราคาต้นทุนหุ้นท่ีเสนอขาย / Share Cost Declaration Form  

(ยกเวน้นติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายไทย) 
 

วนัที ่/ Date ............................................. 
 

เรยีน บรษิทั เอสซบี ีเอกซ์ จ ากดั (มหาชน) (“SCBx” ในฐานะผูซ้ือ้) 
Dear SCB X Public Company Limited (“SCBx” as the Buyer) 
 

ขา้พเจา้ / I, ...................................................................................... 

บุคคลธรรมดา / Individual   นิตบิุคคล / Juristic Person  โดย / by ..............................................................  
ผูม้อี านาจกระท าการแทน / the authorized person 

เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีน / having residence for tax purpose in  

ประเทศไทย / Thailand   เลขบตัรประชาชน/เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีID Card No. / Tax ID No.  ..................................................... 

ต่างประเทศ / other jurisdiction โปรดระบุ / Please specify ............................................... 
 Passport No. / Tax Identification No.  ............................................... 
 
ขอแจ้งขอ้มูลราคาต้นทุนของหุน้สามญัของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ที่ประสงค์จะขายตามแบบตอบรบัการเสนอซื้อหุน้ ดงันี้ / would 

like to declare acquisition cost of The Siam Commercial Bank Public Company Limited which are the ordinary shares being sold under Share 
Purchase Response Form as follows:  
 

เลขทีใ่บหุน้* 
Share Certificate No. 

ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามทะเบยีน 
Name of Holder 

จ านวนหุน้ 
Number of Share 

ตน้ทุนหุน้ละ (บาท) 
Cost per Share (THB) 

    
    
    
    
 รวมทัง้ส้ิน / Total   

 
 
ทัง้นี้ ขา้พเจ้ายนิยอมให ้SCBx ค านวณภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย จากก าไรจากการขายหุน้ตามขอ้มูลราคาตน้ทุนที่ขา้พเจ้าได้ชีแ้จงขา้งตน้ เพื่อหกั

และน าส่งภาษดีงักล่าวต่อกรมสรรพากรตามทีก่ฎหมายก าหนด หากขา้พเจา้ไม่แจ้งหรอืแจ้งขอ้มลูราคาตน้ทุนไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ยนิยอมให้ SCBx ค านวณ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจากยอดเงินทัง้หมดที่ข้าพเจ้าได้รบัจากการขายหุ้นทัง้จ านวน / I acknowledge that SCBx shall calculate withholding tax on 
capital gains from the share cost herein provided for deduction and remittance of such tax to Revenue Department as prescribed by the laws.  If 
I fail to notice of the share cost or the information in the above table is incomplete, SCBx is entitled to calculate withholding tax from gross 
proceeds. 
 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองและยืนยนัว่า ข้อมูลดงักล่าวข้างต้นถกูต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 

 
 
 
 
 
 ลงชื่อ / Signature ................................................................... ผูข้าย / the Seller 
        (.................................................................) 

*กรณีหุน้ไรใ้บหุน้ โปรดระบุว่า หุน้ไรใ้บหุน้ /  

In case of scripless share please fill 

scripless. 

หมายเหตุ: “ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีในประเทศนัน้ส าหรบัเงินไดท้ี่ไดร้บัจากประเทศนัน้และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตัง้อนัเป็นศนูย์
จดัการและควบคุมนิติบุคคล ประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจดัตัง้ หรือ โดยการพิจารณาตามหลักเกณฑอ์ื่นที่คลา้ยคลึงกนั / “tax residence” means particular jurisdictions in 

which you are liable to pay tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a 
similar nature, and not only from sources in that jurisdiction. 



 

 

(แบบฟอรม์ A-4) 
หนังสือมอบอ านาจในการขายหุ้น 

 

 

เขยีนที ่.............................................................     วนัที.่............เดอืน....................พ.ศ............. 

 

โดยหนงัสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ ........................................................................อายุ................ปี สญัชาต ิ...................... 
ทีอ่ยู่ (ทีต่ดิต่อทางไปรษณยีไ์ด)้ .......................... ถนน..........................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์............................................. 
หมายเลขโทรศพัท ์..........................................ขอมอบอ านาจให.้............................................................................................. 
อายุ................ปี สญัชาต ิ........................... ทีอ่ยู่ (ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้.............................. ถนน....................................... 
ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์................... 
หมายเลขโทรศพัท ์................................. เป็นผูม้อี านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของขา้พเจา้  
 

โดยด าเนินการผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั ตลอดจนกระท าการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ีทุกประการ แทน
ขา้พเจา้จนเสรจ็การ 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตแห่งหนังสอืมอบอ านาจฉบบันี้ ใหม้ผีลผกูพนัขา้พเจา้เสมอืนหนึ่งขา้พเจา้

ไดก้ระท าดว้ยตนเอง เพื่อเป็นหลกัฐานในการน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อและประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยานเป็นส าคญั 
 

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

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

ลงชื่อ............................................................ พยาน   ลงชื่อ............................................................ พยาน 

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

 
หมายเหตุ : 1) อากรแสตมป์ 30 บาท 
 2)  ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มหนังสอืมอบอ านาจนี้ 

ก.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณเีป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 
ข.  หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล (กรณีเป็นนิตบิุคคลสญัชาตไิทย) 

 3)  ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มหนังสอืมอบอ านาจนี้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 
ข. ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย) 

 4)  ในกรณีทีผู่ม้อบอ านาจหรอืผูร้บัมอบอ านาจเป็นนิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย หนังสอืรบัรองนติบิุคคลล่าสุด หรอืหนังสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนล่าสุด หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทย
หรอืสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี

ตดิอากร
แสตมป์ 

30 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย ์(ศรท-301) 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

แบบค าขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ระวห่างบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์บัสมาชิกผู้ออกหลกัทรพัย ์(แบบ ศรท-403) 

 



 

 

 



 

 

 


