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คําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
เรียน ผูถือหลักทรัพยของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

 ขาพเจา บริษัท นครชื่น จํากัด และ Bengena International Ltd. (”ผูทําคําเสนอซื้อ”) ขอเสนอซือ้หลักทรัพยของบริษัท 
โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) (”OISHI” หรือ ”โออิชิ” หรือ ”กิจการ” ) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 
 

สวนที่ 1 
สาระสําคัญของคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

 

1. วันที่ยื่นคําเสนอซ้ือ 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 
 
2. ชื่อผูทําคําเสนอซื้อ 
 บริษัท นครชืน่ จาํกัด และ Bengena International Ltd.1  
 
3. ชื่อผูจัดเตรยีมคําเสนอซ้ือ 
 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) (”Asia Plus” หรือ ”เอเซยี พลัส” หรือ ”ตัวแทนในการรบัซื้อหลักทรัพย”) 
 
4. วัตถปุระสงคในการทําคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อมวัีตถุประสงคของการลงทุนในหลักทรัพยของกจิการเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนที่เหมาะสม ทําใหเกิดการได 
มาซึ่งหลักทรัพยจาํนวน 75,006,637 หุน หรือคิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ จน
เปนผลใหมีสทิธิออกเสียงรอยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผูทําคาํเสนอซือ้จึงมีหนาที่ตองทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเปนการดําเนินการตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ กจ.53/2545 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถอืหลักทรัพยเพ่ือครอบงํา
กิจการ  

 
5. ประเภทและรุนหลักทรพัยเสนอซ้ือ 
 หุนสามัญของบรษัิท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 112,493,363 หุน (หนึ่งรอยสิบสองลานสีแ่สนเกาหมื่นสามพัน

สามรอยหกสิบสามหุน) คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนสามัญทีจ่าํหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ และรอยละ 60 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 
6. ราคาเสนอซื้อ 
 ราคาเสนอซือ้หุนละ 32.50 บาท (สามสิบสองบาทหาสิบสตางค) โดยที่ผูเสนอขายจะมีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขาย

หุนดังกลาวในอัตรารอยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และคาภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7.00 ของคาธรรมเนียมในการ
เสนอขายหุน ดังนั้น ราคาเสนอซือ้สุทธิทีผู่เสนอขายจะไดรับเทากับ 32.4131 บาท (สามสิบสองจุดสี่หนึ่งสามหนึ่งบาท) 
ตอหุน ซึ่งราคาดังกลาว 

 (       )  เปนราคาเสนอซือ้สุดทายที่จะไมเปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวนแตเขาเงื่อนไขที่แจงไวตามขอ 8) 
 (   )  ไมใชราคาเสนอซื้อสุดทาย ผูทําคาํเสนอซือ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได 

                                                                 
1 บริษัท นครชื่น จํากัด และ Bengena International Ltd. มิไดมีกรรมการบริษัทรวมกัน และ/หรือผูถือหุนกลุมเดียวกัน และ/หรือมีความสัมพันธที่  
  เกี่ยวของอ่ืน ๆ แตอยางใด 
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7. ระยะเวลารบัซ้ือ 
 รวมระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 25 วันทําการ ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันที ่ 8 กุมภาพันธ 
 2549 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2549 ซึ่งระยะเวลาดังกลาวเปน 
 

 (       )  ระยะเวลารับซื้อสดุทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซือ้อีก (Final Period) (เวนแตเขาเงื่อนไขทีแ่จงไวตามขอ 8) 
 (   )  ไมใชระยะเวลารับซื้อสุดทาย ผูทาํคําเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารบัซื้อได 
 
8. เง่ือนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซ้ือ 
 (       )  ไมมเีง่ือนไข 
 (   ) มีเง่ือนไขในการแกไขเปล่ียนแปลงคําเสนอซือ้ ดังนี้  
 

  (  ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณรายแรงตอ
   ฐานะหรือทรัพยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 
  (  ) ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพ่ือแขงขันกับบุคคลอื่นนัน้
    หากมีบุคคลอื่นยืน่คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกจิการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 
 
9. เง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซ้ือ (ถามี) 
 ผูทําคําเสนอซื้อ อาจยกเลิกคําเสนอซื้อไดในกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 

9.1 เกิดเหตุการณหรอืการกระทําใดๆ ข้ึนภายหลังจากไดยื่นคําเสนอซือ้ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลารบัซื้อ อนัเปนเหตุหรืออาจเปนเหตใุหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรอืทรัพยสนิของกจิการ ธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ โดยที่เหตุการณหรือการกระทํา
ดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของผูทําคําเสนอซือ้หรือการกระทําที่ผูทําคําเสนอซือ้ตองรับผิดชอบ หรือ 

9.2 การกระทําใด ๆ ของกิจการ ภายหลังจากที่ผูทําคําเสนอซือ้ไดยื่นคําเสนอซือ้ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพน
ระยะเวลารับซื้อ อันสงผลใหมูลคาหุนของกิจการลดลงอยางมีนยัสําคญั 

 
10. ระยะเวลารบัซ้ือที่ผูถือหลักทรพัยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูเสนอขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุนของกิจการไดระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.ของทุกวันทําการของ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2549 (หรือ 20 วันทําการนับจากวัน
เริ่มทําคําเสนอซือ้) 

 
11. แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซื้อ 

11.1 บริษัท นครช่ืน จํากัด จะใชแหลงเงินทุนทีไ่ดรบัการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 500,000,000 บาท (หารอยลานบาท) ในรูปของเงินกูระยะยาว ตามหนังสือรับรองแหลงเงินทุน
ดังกลาวที่ปรากฏในเอกสารแนบ 13 

11.2 Bengena International Ltd. จะใชแหลงเงินทุนทีไ่ดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก United Overseas Bank 
Limited, Singapore จํานวน US$ 80,000,000 (แปดสิบลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในรูปของ Promissory Note 
ระยะเวลา 1 ป ตามหนังสือรับรองแหลงเงินทุนดังกลาวที่ปรากฏในเอกสารแนบ 13 

 
เอเซีย พลัส ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูทําคําเสนอซือ้มแีหลงเงินทุนทีเ่พียงพอ
สําหรับการทําคําเสนอซือ้หุนสามญัของโออิชิครั้งนี ้ 
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12. ชื่อตวัแทนในการรบัซ้ือหลักทรัพย 
 ช่ือ    :  บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ติดตอในการรับและยื่น  :  ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
 แบบตอบรับคําเสนอซื้อ   ช้ัน 9 อาคารสาทรซิต้ี 175 ถนนสารทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
       เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท     : 0-2680-1320 คุณแสงจันทร สุภานันท 
       0-2680-1318  คุณสุนันท ต้ังทวพีร 
       0-2680-1210 คุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ 
 โทรสาร    : 0-2285-1832 
 วันชําระราคา   : วันที่ 20 มีนาคม 2549 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดของผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซ้ือ 

1.1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.1.1. ช่ือ     บริษัท นครชืน่ จาํกัด  
   ที่อยู    15 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
         โทรศัพท   0-2617-9500 
   โทรสาร   0-2617-9535 
         เลขที่จดทะเบยีนบริษัท  12/2543                

                                        
1.1.2. ช่ือ     Bengena International Ltd. 

    ที่อยูจดทะเบียน   The Office of Trident Trust Company (B.V.I.) Limited 
      Trident Chambers, P.O. Box 146  
      Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
   ที่อยูในการติดตอ   13th Floor, Tower 2, New World Tower 
      18 Queen’s Road Central, Hong Kong 
          โทรศัพท   (852) 28015378 
   โทรสาร   (852) 28772662 
         เลขที่จดทะเบยีนบริษัท  685677                                                

 
1.2.  ขอมูลทางธุรกจิและขอมูลอื่น ๆ  
 

1.2.1. บริษทั นครชื่น จํากัด 
 

1. โครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 
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บจก. นครชื่น 
 

บจก. ที ซี ซี โฮลดิ้ง 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

บจก. วัฒนพัฒน 
เทรดดิ้ง 

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

ยูนิเวอรแซล อินเวสเมนท 
โอเวอรซีส ลิมิเต็ด 

บจก. ที ซี ซี แลนด 

วิน แอลไลด อินเตอร  
เนชั่นแนล อิงค   

บูลสกาย โฮลดิ้ง กรุป 
อิงค 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทจดทะเบยีนจัดต้ังเมือ่วันที ่4 มกราคม 2543 โดยเกิดจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท นิมติ

ลพบุรี จํากัด, บริษัท นิมิตกําแพง จํากัด และบริษัท นิมิตนครราชสีมา จํากัด โดยประกอบธุรกิจการให
การลงทุนในหลักทรัพยและเชาอสงัหาริมทรัพย ซึ่งคิดเปนสดัสวนของรายไดตามงบการเงินประจําป 
2547 ประมาณรอยละ 93.50 และ 6.50 ตามลําดับ 

 
3. ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว 
 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบยีนจากเดิม 1,500,000,000 บาท เปน 5,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2547 โดยเปนทุนชําระแลวจํานวนทั้งสิ้น 5,000,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
500,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท 

 
4. รายช่ือกลุมผูถอืหุนที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ซึ่งเปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 

     

ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 

รอยละเม่ือเทียบ
กับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมด 

รอยละเม่ือเทียบ
กับสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ 
กิจการ 

1. บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด 374,999,950 74.99999 74.99999 
2. บริษัท ที ซี ซี แลนด จํากัด 125,000,000 25.00000 25.00000 
3. บริษัท สิริพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด 10 0.000002 0.000002 
4. บริษัท เจริญวรรณกิจ จํากัด 10 0.000002 0.000002 
5. บริษัท ควีนสปารค โฮเต็ล จํากัด 10 0.000002 0.000002 
6. บริษัท สหปานีภัณฑ (2002) จํากัด  10 0.000002 0.000002 
7. บริษัท ไนซ โฮเต็ล จํากัด 5 0.000001 0.000001 
8. บริษัท 28 คอมเมอรเชี่ยล จํากัด 5 0.000001 0.000001 

รวม 500,000,000 100.00 100.00 
  
 

5. รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบยีนกรรมการลาสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 
 

(1) นายเจริญ   สิริวัฒนภักด ี  ประธานกรรมการ 
(2) คุณหญิงวรรณา   สิริวัฒนภักด ี  รองประธานกรรมการ 
(3) นายณรงค   ศรีสอาน   รองประธานกรรมการ 
(4) นายธีรศักดิ์   นาทีกาญจนลาภ  กรรมการ 
(5) นายสิทธิชัย   ชัยเกรยีงไกร  กรรมการ 
(6) นางสาวอาทินันท  สิริวัฒนภักด ี  กรรมการ 
(7) นายฐาปน   สิริวัฒนภักด ี  กรรมการ 
(8) นายปณต   สิริวัฒนภักด ี  กรรมการ 
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6. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของผูทําคําเสนอซือ้ 
 หนวย : ลานบาท 

  31 ธ.ค. 2545 31 ธ.ค. 2546 31 ธ.ค. 2547 

 
สินทรัพยรวม 

 
7,663  

 
6,707 

 
8,529 

หน้ีสินรวม 5,121  4,280 3,197 
สวนของผูถือหุน 2,542  2,427 5,332 
ทุนจดทะเบียน 1,500  1,500 5,000 
    
รายไดรวม 633  1,612 422 
คาใชจายรวม 218  305 325 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 151  1,079 55 
    
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.01  7.20 0.11 
เงินปนผลตอหุน (บาท) -  1.44 1.30 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.95  16.18 10.66 
 
จํานวนหุน (ลานหุน) 
ราคาพาร (บาท) 

 
150 
10 

 
150 
10  

 
500 
10  

 
 
7. ภาระผูกพันที่มีนยัสําคัญ 
  --- ไมมี --- 

 

8. ประวัติการกระทาํความผิดทางอาญาของผูทําคําเสนอซื้อ  และ/หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูทาํ
 คําเสนอซือ้ และ/หรือผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อ ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวในระยะเวลา 5 ป 
 ที่ผานมา  เวนแตเปนความผิดทีเ่กิดจากการกระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 --- ไมมี --- 
 
9. ขอพิพาททางกฎหมายซึ่งผูทําคําเสนอซื้อ และ/หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูทําคําเสนอซือ้ และ/
 หรือผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อ เปนคูความหรือคูกรณี โดยคดีหรอืขอพิพาทยังไมสิ้นสุด ไมวาจะเปน
 ขอพิพาทระหวางเอกชน หรอืถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีโดยหนวยงานทางการ   
 --- ไมมี --- 

     

1.2.2  Bengena International Ltd. 
 

1.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทจดทะเบยีนจัดต้ังข้ึนเมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เพ่ือดําเนินธุรกจิดานการลงทุนในหลักทรพัย  
 
2. ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว 
 ณ วันที่ 6 มกราคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น US$ 50,000 และมีทุนชําระแลวเทากับ 
 US$ 1  
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3. รายช่ือกลุมผูถอืหุนที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ซึ่งเปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 6 มกราคม 2549 
  

ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละเม่ือเทียบกับ
จํานวนหุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 
Mr. Ma Wah Yan 1 100.00 

รวม 1 100.00 
 
4. รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบยีนกรรมการลาสุด ณ วันที่ 6 มกราคม 2549 
 Mr. Ma Wah Yan   กรรมการ 
 
5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของผูทําคําเสนอซือ้ 
  --- ไมมี เนือ่งจากเพ่ิงเปดดําเนินการ --- 
 
6. ภาระผูกพันที่มีนยัสําคัญ 
 --- ไมมี --- 
 
7. ประวัติการกระทาํความผิดทางอาญาของผูทําคําเสนอซื้อ  และ/หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูทําคํา
 เสนอซือ้ และ/หรือผูบริหารของผูทําคําเสนอซือ้ ซึง่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวในระยะเวลา 5 ป 
 ที่ผานมา  เวนแตเปนความผิดทีเ่กิดจากการกระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 --- ไมมี --- 
 
8. ขอพิพาททางทางกฎหมายซึ่งผูทาํคําเสนอซื้อ และ/หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูทําคําเสนอซือ้ และ/ 

   หรือผูบริหารของผูทําคําเสนอซื้อ เปนคูความหรอืคูกรณ ี โดยคดีหรือขอพิพาทยงัไมสิ้นสุด ไมวาจะ     
   เปนขอพิพาทระหวางเอกชน หรือถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีโดยหนวยงานทางการ   

 --- ไมมี --- 
 

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูจัดเตรียมทําคําเสนอซ้ือ 
 ช่ือ   บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) 
 สถานะ  ที่ปรึกษาทางการเงินของผูทําคําเสนอซื้อ 
      ที่อยู  ช้ัน 3, 9 และ 11 อาคารสาทรซิต้ี 
   175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
       โทรศัพท 0-2680-1111 
  โทรสาร 0-2670-9291-3  
 
3. ขอมูลเกี่ยวกับที่ปรกึษาอื่น 
 ช่ือ   บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด 
 สถานะ  ที่ปรึกษากฎหมายของผูทําคําเสนอซื้อ 
      ที่อยู  ช้ัน 22 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร 540 ถนนเพลินจิต 
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
       โทรศัพท 0-2264-8000 
  โทรสาร 0-2657-2222   
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4. ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกิจการ 
 

4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา/ ขอตกลง/ บันทกึความเขาใจ ทีผู่ทาํคําเสนอซ้ือกระทําข้ึนกอนการยื่นคํา
เสนอซ้ือหลักทรัพย โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยของกิจการอยางมีนัยสําคัญ 
 

(ก) สัญญาซ้ือขายหุน (Share Sale and Purchase Agreement) 
(1) คูสัญญา 

 ผูซื้อ บริษัท นครชืน่ จาํกัด และ Bengena International Ltd.  

 ผูขาย กลุมผูขาย โดยมนีายตัน ภาสกรนที เปนผูขายหลักและผูรับมอบอํานาจจากผูขายรายอื่น 

(2) วันที่ทําสัญญา 

  วันที่ 26 มกราคม 2549 

(3) หลักทรัพยที่ตกลงจะซือ้จะขาย   

 หุนสามัญจํานวนทั้งสิ้น 103,125,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 55 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้ง 
หมดของกิจการ 

(4) ช่ือที่ปรึกษาในการทําสัญญา 

 บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผูซือ้ 

(5) เง่ือนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา และความรับผิดชอบของคูสัญญา 

  1) ผูขายจะขายและสงมอบหุนสามัญจํานวน 63,506,637 หุน ใหแกผูซื้อในราคาหุนละ 32.50 บาท ใน
  วันที่ 26 มกราคม 2549 โดยผูซื้อตกลงชําระราคาดังกลาวในวันทําการที่ 3 นบัจากวันที่สงมอบหุน
  สามัญดังกลาว 

  2) ผูขายจะขายและสงมอบหุนสามัญจํานวน 39,618,363 หุน ใหแกผูซื้อในวันทําการถัดจากวันทําการที่
  หุนจํานวนดังกลาวพนระยะเวลาการหามขายหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (Silent Period) 
  เพ่ือสงมอบหุนใหตัวแทนรับหลักทรัพยเพ่ือดําเนินการขายหุนตามขั้นตอนการทําคาํเสนอซือ้หลักทรพัย   
  ตอไป โดยผูขายจะไดรับการชําระราคาในวันทําการที่ 3 นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย 

       3) ผูขายจะดําเนินการใหกิจการและบริษัทในกลุมของกิจการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
  อนุมัติการเแตงต้ังกรรมการใหม ซึ่งเปนตัวแทนของผูซือ้แทนกรรมการที่ลาออกไป รวมถึงการอนุมัติ
  แกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมอีํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และผูขายจะดําเนินการใหมีการจด
  ทะเบยีนกรรมการเขาใหม และการแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท
  ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กาํหนดในสัญญาซือ้ขายหุน 

 

4.2 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมโดยผูทําคําเสนอซ้ือ หรือผูมอีํานาจกระทําการผูกพันผูทําคํา
เสนอซ้ือในกิจการ หรือผูถือหุนรายใหญของกิจการ   

 

 ผูทําคําเสนอซื้อถอืหุนในกจิการรวมทั้งสิ้น 75,006,637 หุน หรือคดิเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกิจการ 

 

4.3 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมโดยกจิการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการของกจิการในผูทําคํา
เสนอซ้ือ  

 --- ไมมี --- 
 

4.4 ความสัมพันธอืน่ ๆ   
 --- ไมมี --- 
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5 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจของผูถือหลักทรัพย 
 

5.1 หลักทรพัยของผูทําคําเสนอซ้ือ 
 

 5.1.1 หุน (กอนการทําคําเสนอซื้อ) 

  
 5.1.2 หลักทรัพยแปลงสภาพ 
  --- ไมมี --- 
 

5.2 แหลงเงินทุนที่ผูทําคําเสนอซ้ือใชในการเขาซ้ือกิจการ 
5.2.1 บริษัท นครชืน่ จํากัด จะใชแหลงเงินทุนทีไ่ดรบัการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร นครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) จํานวน 500,000,000 บาท (หารอยลานบาทถวน) ในรูปของเงินกูระยะยาว ตามหนงัสือ
รับรองแหลงเงินทุนดังกลาวที่ปรากฏในเอกสารแนบ 13 

5.2.2 Bengena International Ltd. จะใชแหลงเงินทุนทีไ่ดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก United Overseas 
Bank Limited, Singapore จํานวน US$ 80,000,000 (แปดสบิลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในรปูของ 
Promissory Note ระยะเวลา 1 ป ตามหนังสือรับรองแหลงเงินทุนดังกลาวที่ปรากฏในเอกสารแนบ 13 

 
 เอเซีย พลัส ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูทําคําเสนอซือ้มแีหลงเงินทุนที่
 เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซือ้หุนสามัญของโออิชิครั้งนี้  

 
5.3 แผนการขายหุนของกิจการ 

  ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนทีจ่ะขายหรือโอนหุนของกิจการที่ถอือยูกอนยืน่คําเสนอซือ้ และทีจ่ะรับซือ้จากการทําคํา
  เสนอซือ้ในจํานวนที่มีนยัสําคัญในชวงระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 
 

5.4 ขอมูลจําเปนอืน่ ๆ  
 --- ไมมี --- 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ประเภทหุน จํานวนหุน 

รอยละเม่ือเทียบกับ
จํานวนหุนที่ 

จําหนายไดแลว 
ทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเม่ือเทียบกับ
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ 

1. ผูทําคําเสนอซื้อ หุนสามัญ 75,006,637 40.00 40.00 
2. บุคคลกลุมเดียวกับผูประกาศเจตนา - - - - 
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2 - - - - 
4. ขอตกลงอื่นที่จะทําใหบุคคลตาม 1 ถึง 3 ไดหุน  
    เพิ่มข้ึน 

หุนสามัญ 39,618,363 21.13 21.13 

 รวม 114,625,000 61.13 61.13 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดของกิจการ 

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 
 การประกอบธรุกจิของบริษัท โออชิิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย (”กิจการ”) สามารถจําแนกออกไดเปน 
2 ประเภทหลัก ไดแก ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ และธุรกิจเครือ่งด่ืมชาเขียว โดยมีรายละเอียดของแตละธรุกิจ
ดังตอไปนี ้

1.1.1 ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนและรานเบเกอรี่ 

 ภายใตการดําเนินงานของกิจการ สามารถแบงผลิตภัณฑและบริการออกเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 

(ก)  รานอาหารญี่ปุน ประเภทบุฟเฟต (Buffet) 

 1.  โออิชิ บุฟเฟต : กิจการเปดบริการรานอาหารญี่ปุนในรูปแบบบุฟเฟตตลอดทั้งวันแหงแรกใน
เมืองไทย ภายใตคอนเซ็ปต ”รับประทานเทาไรเราไมวา เหลือเทาไรจายเทานั้น” หรือ ”ALL YOU CAN EAT 
BUT PAY WHAT YOU HAVE LEFT” ในรูปแบบที่แตกตางจากภัตตาคารบุฟเฟตทั่วไป โดยมีอาหารใหเลือก
มากกวา 150 รายการ ทั้งอาหารญี่ปุน อาหารจีน และอาหาร นอกจากนั้น ในชวงเทศกาลตางๆ ยังจัดใหมีอาหาร
พิเศษที่ราคาสูงหรือหาโอกาสกินไดไมบอยครั้งมานําเสนอ เพ่ือสรางความแปลกใหมและความคุมคาใหแกลูกคา
ตามนโยบายของกิจการที่เนนดานคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และความคุมคาของผูบริโภคเปนสําคัญ   

  ปจจุบัน ”โออิชิ บุฟเฟต” มีทั้งหมด 3 สาขา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ และอีก 1 สาขา 
แฟรนไชสที่ภูเก็ต โดยเปดใหบริการทุกวัน ต้ังแตรอบเที่ยง 11.00 น. ถึง 14.00 น. รอบบาย 14.00 น. ถึง 16.30 
น. และรอบเย็น 17.00 น. ถึง 22.00 น. สําหรับวันศุกรและวันเสาร มีรอบเที่ยงคืน 21.00 น. ถึง 24.00 น.  โดยมี
ราคาแตกตางตามชวงเวลาที่ใหบริการต้ังแตราคา 499++ (รอบเที่ยงและรอบเย็น) และ 399++ บาท (รอบบาย
และรอบเที่ยงคืน) ทั้งนี้ กลุมลูกคาเปาหมายของ ”โออิชิ บุฟเฟต” ไดแก ครอบครัวและคนทํางานที่มีระดับรายได
คอนขางสูง รวมทั้งการจัดงานเลี้ยง  

  2.  โออิชิ เอ็กเพรส : ”โออิชิ เอ็กเพรส” ใหบริการอาหารบุฟเฟตญี่ปุนเชนเดียวกับ ”โออิชิ บุฟ
เฟต” แตเนนกลุมลูกคาเปาหมายประเภทครอบครัวและคนทํางานในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ในปจจุบันเปด
ใหบริการแลวจํานวน 4 สาขา โดยเปดใหบริการตลอดทั้งวัน แบบไมมีรอบการใหบริการ แตจํากัดระยะเวลาการ
รับประทานไวที่ 1 ช่ัวโมง 45 นาที ในราคา 299+ บาท อยางไรก็ตาม อาหารที่ใหบริการยังคงรักษาระดับคุณภาพ
เทียบเทากับ ”โออิชิบุฟเฟต” แตมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

  3.  ชาบูชิ  : ”ชาบูชิ” ใหบริการรานอาหารบุฟเฟตที่ลําเลียงมาดวยระบบสายพานใหลูกคาเลือก
บริโภคโดยไมจํากัดจํานวนในราคายอมเยา โดยเนนสูกลุมลูกคาเปาหมายที่มีระดับรายไดรองลงมา ทั้งนี้ ”ชาบูชิ” 
เนนการใหบริการอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ไดแก สุกี้หมอไฟญี่ปุน (ชาบู-ชาบู) และขาวปนและ
ขาวหอสาหรายหนาตางๆ (ซูชิ) ในปจจุบัน เปดใหบริการทั้งสิ้น 9 สาขา ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ ในราคาทาน
ละ 199 บาท โดยเปดใหบริการทั้งวัน และจํากัดเวลารับประทานไวที่ 1 ช่ัวโมง 15 นาที และสําหรับสวนเกินทุกๆ 
10 นาทีจะคิดคาบริการ 20 บาทตอทาน เพ่ือใหเพ่ิมอัตราการหมุนเวียนของลูกคา เนื่องจากการใหบริการแบบ
สายพานทําใหพ้ืนที่นั่งในรานคอนขางจํากัด 
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   4. โออิชิ แกรนด : กิจการไดเปดใหบริการ ”โออชิิแกรนด” เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2547 ที่สยามดสิคฟั 
เวอรี่ ช้ัน 2 ดวยบริการและบรรยากาศหรูระดับโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารที่หลากหลายมากกวา 
150 รายการ และหาทานยาก โดยวัตถุดิบสวนใหญเปนของนําเขา สําหรับโออิชิ แกรนด เปดใหบริการวันละ 2 
รอบ คือรอบเทีย่ง ต้ังแตเวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. ราคาทานละ 650++ บาท และรอบเย็น ต้ังแตเวลา 17.00 น. 
ถึง 22.00 น. ราคาทานละ 850++ บาท 

 (ข)  รานอาหารญี่ปุน ประเภทตามสั่ง (A La Carte) 

   1.  โออิชิ ซูชิบาร : กิจการไดเปดดําเนินการ ”โออิชิ ซูชิบาร” เพ่ือจําหนายขาวปนญี่ปุนสําหรับนํา
กลับไปรับประทานตามความสะดวกของลูกคา โดยมีรูปแบบในการจัดจําหนายในลักษณะรานสะดวกซื้อที่มีขนาด
กะทัดรัด (Kiosk) ตามหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต และรานอาหารตางๆ ในเครือของกิจการ นอกจากนี้ ยัง
ดําเนินการจําหนายสินคาตางๆ ในเครือโออิชิดวย ไดแก โออิชิกรีนที ผงโรยขาวฟูริทาเกะ ขนมโมจิ และขนมไหว
พระจันทร เปนตน ปจจุบัน ”โออิชิ ซูชิบาร” มีเคาทเตอรบริการทั้งหมด 20 แหงทั่วกรุงเทพฯ 

   2.  โออิชิราเมน :  กิจการไดเปดรานบะหมีญ่ี่ปุนประเภทเสนราเมนภายใตช่ือ ”โออิชิราเมน”
นอกจากนี ้ ยังมขีาวญี่ปุนหนาตางๆ และอาหารตามสั่ง รวมไปถึงของหวานใหเลือกอีกมากมาย เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายใหแกลูกคา โดยเนนกลุมเปาหมายไดแก คนทํางาน วัยรุน และนิสิตนกัศึกษา ในปจจบัุน เปดให 
บริการแลวจํานวน 19 สาขา กระจายอยูตามหางสรรพสินคาทั่วกรงุเทพฯ  และตางจังหวัดที่ พัทยา เชียงใหม 
และภเูก็ต 

   3.  โอเคสุกี้แอนดบารบีคิว :  ในป 2546 กิจการไดเปดบริการรานอาหารแนวใหมที่ใหบริการทัง้สุ
กี้ญี่ปุนและบารบีคิว ภายใตช่ือ ”โอเคสุกี้แอนดบารบีคิว” เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและสรางความแปลกใหมใหแก
ผูบริโภค ปจจุบัน เปดบริการแลว 2 สาขาที่ชลบุรี และมาบุญครอง ช้ัน 6 

   4.  ล็อกโฮม (LOG HOME) : กิจการไดเปดใหบริการ Dining Complex ภายใตช่ือ ”อาคารล็อก
โฮม” กลางซอยทองหลอ (สุขุมวิท 55) บนเนื้อที่กวา 4,000 ตารางเมตร ที่เนนกลุมลูกคาเปาหมายระดับรายได
ปานกลางคอนขางสูงถึงระดับสูง โดยแบงรูปแบบภัตตาคารออกเปน 6 ลักษณะ พรอมทั้งมีบริการหองจัดเลี้ยง 
และหองคาราโอเกะสําหรับรับรองลูกคาที่ตองการความเปนสวนตัว โดยรานอาหารตางๆ ภายใตการใหบริการ
ของ LOG HOME มีดังนี้ 
 

Grill’N More ใหบริการอาหารประเภทสเต็กแบบเต็มรูปแบบ (Full Course) 
สไตลยุโรป    

Teppanyaki สเต็กเคานเตอรสไตลญี่ปุน ที่จัดใหมีพอครัวญี่ปุนแสดงลีลาการ
ปรุงอาหารพรอมเสิรฟใหแกลูกคาแตละราย   

B-B-Q & Shabu-Shabu ใหบริการอาหารประเภทบารบีคิว และสุกี้ญี่ปุน โดยมีเตาปงและ
หมอไฟในแตละโตะ เพ่ือใหลูกคาไดปรุงตามชอบ  

Mori Japanese Restaurant รานอาหารญี่ปุนที่ใหบริการอาหารญี่ปุนตามสั่ง    

Log Cabin ใหบริการอาหารไทย    
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 (ค)  รานเบเกอรี่ 

   IN&OUT the Bakery Café รานเบเกอรี่คาเฟ เพ่ือสุขภาพสําหรับคนรุนใหม และผูบริโภคที่
หวงใยสุขภาพ ตามแนวคิด ”ขนมปงเพ่ือสุขภาพ จากธรรมชาติ 100%” ที่เนนการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก
ธรรมชาติ และธัญพืชคัดพิเศษที่ใหสารอาหารที่มีคุณคาสูง มาผานกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน โดยผลิตภัณฑ
หลักแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

   1) เบเกอรี่ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก คุกกี้และเคก ขนมปงชนิดที่มีรสหวาน ขนมประเภท
ครัวซองท และขนมปงฝรั่งเศส ทั้งนี้ เบเกอรี่ในแตละประเภทจะมีรูปแบบผลิตภัณฑที่หลากหลายจํานวนกวา 200 
รายการหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป โดยมีการผลิตใหมสดทุกวัน 

   2) เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เปนเครื่องด่ืมสูตรพิเศษที่ทางรานคิดคนข้ึนกวา 30 รายการ เพ่ือให 
บริการแกกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กาแฟคั่วบดแบบพรีเมียม เครื่องด่ืมประเภทนมและผลิตภัณฑจากนม น้ําผล 
ไมธรรมชาติ เปนตน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดรานจะเนนถึงความคลองตัวและทันสมัย โดยปจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 
23 สาขา กระจายอยูตามหาง สรรพสินคาและซุปเปอรสโตรทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนั้นแลว กิจการยังเปดใหบริการ
ราน ”Cha for Tea” ซึ่งเปนรานบรรยากาศสบายสบายที่เนนการขายเครื่องด่ืมประเภทชาเพื่อสุขภาพนําเขาจาก
ตางประเทศ ปจจุบันเปดบริการแลว 1 สาขาที่อาคารล็อกโฮม ซอยทองหลอ 

 (ง)  บริการจัดเล้ียงนอกสถานที่และสงถึงบาน 

  1. โออิชิ CATERING : การใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่สําหรับงานเล้ียงและงานพิธีการตางๆ  

  2. โออิชิ DELIVERY  : การใหบริการจัดสงอาหารญี่ปุนถึงบานที่หมายเลข 0-2712-3456 ต้ังแตเวลา 
    10.00 น. ถึง 21.00 น.  

  (จ)  ธุรกิจแฟรนไชสรานอาหาร 

 กิจการไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจใหครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสําคัญๆ ในแตละภาค
ของประเทศ โดยอาศัยช่ือเสียงและความแข็งแกรงของชื่อสินคา ”โออิชิ” เปนจุดดึงดูดใหผูที่สนใจดําเนินธุรกิจ
รานอาหารเขารวมลงทุนทําธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) กับกิจการซึ่งการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส โดยกิจการได
พัฒนาระบบแฟรนไชสที่มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
แนวทางการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกัน ในปจจุบัน กิจการไดขายแฟรนไชสไปแลวในจังหวัดภูเก็ตรวม 4 สาขา 
ซึ่งธุรกิจแฟรนไชสของกิจการ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 

1. การขายแฟรนไชสแบบรานเด่ียว ไดแก โออิชิบุฟเฟต / โออิชิบุฟเฟต เอ็กซเพลส / โออชิิราเมน 

2. การขายแฟรนไชสแบบหลายราน ไดแก อินแอนดเอาท 

 

1.1.2 ธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียว 

 กิจการเปนผูผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมชาเขียวพรอมด่ืม ภายใตเครื่องหมายการคาชื่อ ”โออิชิ กรีนที”   
ซึ่งปจจุบันสินคา ”โออิชิ กรีนที” มีวางจําหนายทั่วประเทศ โดยผานผูจัดจําหนายไปยังรานคาสงและรานคาปลีก 
ประเภทรานสะดวกซื้อ โมเดิรนเทรด ซุปเปอรมารเก็ต รานคาชั้นนําทั่วไป และรานอาหารโออิชิทุกสาขา ภายใต
ลักษณะบรรจุภัณฑ 3 ประเภทคือ 1) ขวด PET ขนาด 350 มิลลิลิตร (Cool Filled) 2) ขวด PET ขนาด 500 
มิลลิลิตร (Hot Filled) และ 3) กลอง UHT ขนาด 250 มิลลิลิตร (Hot Filled) 
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1.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 
 

                        หนวย : ลานบาท 

31 ธ.ค. 2545 31 ธ.ค. 2546 31 ธ.ค. 2547 งวด 9 เดือน 
ป 2548 รายการ 

บริษัท รวม บริษัท รวม บริษัท รวม บริษัท รวม 
 
สินทรัพยรวม 

 
637 

 
657 

 
766 

 
1,189 

 
1,732 

 
2,378 

 
2,080 

 
2,639 

หน้ีสินรวม 347 367 432 854 227 872 184 743 
สวนของผูถือหุน 290 290 334 334 1,505 1,505 1,896 1,896 
ทุนจดทะเบียน 276 276 300 300 375 375 375 375 
         
รายไดรวม 499 714 921 1,319 1,463 3,283 1,385 3,743 
คาใชจายรวม 474 679 871 1,257 955 2,755 791 3,135 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 19 19 20 20 487 487 578 578 
         
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.61 0.61 0.14 0.14 2.98 2.98 3.08 3.08 
เงินปนผลตอหุน (บาท) - - - - 1.00 1.00 - - 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 105 105 111 111 8.03 8.03 10.11 10.11 
 
จํานวนหุน (ลานหุน) 
ราคาพาร (บาท) 

 
2.76 
100 

 
2.76 
100 

 
3.00 
100 

 
3.00 
100 

 
187.5 

2 

 
187.5 

2 

 
187.5 

2 

 
187.5 

2 
  

 หมายเหต ุ (1)  กําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2545 และ 2546 คํานวณใหมโดยหารกําไรสุทธิประจําปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออก
 จําหนายแลวตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันสิ้นป เสมือนหนึ่งวาไดใชมูลคาที่ตราไวใหมตั้งแตตนจากการที่
 บริษัทมีการเปลี่ยนราคาหุนจากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 2 บาท 

  (2) ผูถือหลักทรัพยของกิจการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจการไดจากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผานการ
 ตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดจาก website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ( www.sec.or.th ) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( www.set.or.th ) 

 
 
1.3 โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 
 

1.3.1  รายชือ่ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนของกจิการ  
  ณ วันที่ 27 มกราคม 2549 

    

ชื่อ จํานวนหุน 
รอยละเม่ือเทียบกับ

จํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเม่ือเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ 
1. นายตัน ภาสกรนที 34,497,750 18.40 18.40 
2. นางสาวสุนิสา สุขพันธุถาวร 27,869,100 14.68 14.68 
3. CREDIT SUISSE SINGAPORE   
    TRUST ACCOUNT CL 

11,578,800 6.18 6.18 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES   
    PTE LTD 

8,715,400 4.65 4.65 

5. MR. YUEH-CHIN CHIU 8,372,150 4.47 4.47 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 6,032,000 3.22 3.22    
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ชื่อ จํานวนหุน 
รอยละเม่ือเทียบกับ

จํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกิจการ 

รอยละเม่ือเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ 
7. นางสาววริษา ภาสกรนที 5,174,700 2.76 2.76 
8. นางสาวฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ 3,958,050 2.11 2.11 
9. THE BANK OF NEW YORK  
    (NOMINEES) LIMITED 

2,948,100 1.57  1.57  

10. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 2,611,400 1.39 1.39 
    

   หมายเหต ุ: รายชื่อผูถือหุนลําดับที่ 1, 2, 5, 7 และ 8 ไดขายหุนเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 59,871,750 หุน ตามสัญญาซื้อขายหุน 
  ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 ใหแกผูทําคําเสนอซื้อ  

 

1.3.2  โครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคําเสนอซ้ือ 
  หากมีผูแสดงเจตนาขายเต็มจํานวน 112,493,363 หุน หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนสามญัที่
จําหนายไดแลวทัง้หมดของกิจการ จะทําใหผูทําคําเสนอซือ้ถือหุนในกิจการทั้งสิ้นจํานวน 187.5 ลานหุน หรือคดิ
เปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ โดย Bengena International Ltd. จะ
เขาถือหุนในสัดสวนไมเกนิสัดสวนหุนตางประเทศ (ไมเกนิรอยละ 49) สําหรับสวนจํานวนที่เกินมากกวานี้ บริษัท 
นครชื่น จํากัด จะเปนผูรับซือ้ 
 

1.4 โครงสรางคณะกรรมการ2 
 

 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2549 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 
 

1. นายณรงค  ศรีสอาน ประธานกรรมการ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
3. นายตัน  ภาสกรนที กรรมการผูจัดการ 
4. นางสาวสุนิสา  สุขพันธุถาวร กรรมการ 
5. นายโช  เอว่ีย จิ้น กรรมการ 
6. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค กรรมการ 
7. นายอวยชัย  ตันทโอภาส กรรมการ 
8. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมการ  
9. นายนพพร   พิชา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. นายเกรียง   ยรรยงดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   

อนึ่ง สัญญาซือ้ขายหุนกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกีย่วของ กฎระเบยีบบริษัทมหาชน  รวมทัง้ขอบังคับของ
บริษัท 

 

 ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการและการทาํคําเสนอซื้อกจิการ โครงสรางคณะกรรมการ
ดังกลาวอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ หรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะการณของกิจการในขณะนั้น ๆ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันและปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจหลักของกิจการตอไป 

                                                                 
2 รายชื่อคณะกรรมการลําดับที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 เปนตัวแทนจากบริษัท นครชื่น จํากัด 
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1.5 ราคาสูงสุดและต่ําสุดของหุนของกิจการแตละไตรมาสในชวง 3 ปที่ผานมา 
 

ป ไตรมาส ราคาสูงสุด ราคาต่ําสุด 
2548 4 32.00 24.00 

 3 35.25 31.25 
 2 35.75 26.25 
 1 27.50 19.80 

2547 4 21.10 18.70 
 3 25.00 18.50   

 หมายเหต ุ หุนของกิจการเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2547 
 

2. แผนการดําเนินงานภายหลังการเขาครอบงํากจิการ 
 

2.1 สถานภาพของกิจการ  
 ผูทําคําเสนอซื้อไมมีความประสงคที่จะเพิกถอนหลกัทรัพยของกจิการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 12  เดือนนบัแตวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เวนแตมีเหตุใหกิจ 
การไมสามารถดาํรงสภาพเปนบรษัิทจดทะเบียนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  ภาย 
หลังการทําคําเสนอซื้อ 

 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ 
ผูทําคําเสนอซื้อไดเขาลงทุนในหลักทรัพยของกิจการ โดยไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลา 
12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งดานนโยบายการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคกร การจําหนายทรัพยสินหลักของกิจการ โครงสรางทางการเงินของกิจการ  และนโยบายการจายเงินปนผล 
อยางไรก็ตาม ผูทําคําเสนอซื้ออาจมีการพิจารณาปรับเปล่ียนในเรื่องตาง ๆ ดังกลาวขางตน รวมทั้งบุคลากรดาน
ตาง ๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองตอภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันของตลาดในอนาคตเพื่อเปนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจหลักของกิจการ ทั้งนี้ หากจะมี
การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจของกิจการ ผูทําคําเสนอซื้อจะดําเนินการขอมติจากที่
ประชุมผูถือหุนของกิจการกอน 

 

2.3 รายการระหวางกัน  
กิจการไมมีรายการระหวางกันกับผูทําคําเสนอซื้อในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ การทํา
รายการระหวางกนัอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ข้ึนอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ซึ่งจะตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมลู การทํารายการเกี่ยวโยงกนั 
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของกิจการหรือบริษัทยอยของกจิการ 
 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของกิจการหรือบรษัิทยอยของกิจการเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงทางผล 
ประโยชน มีสวนไดเสยีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใดในอนาคต กิจการจะใหคณะกรรมการตรวจ 
สอบเปนผูใหความเห็นเกีย่วกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันทีอ่าจเกิดข้ึน กจิการจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรอืผูสอบบัญชีของ
กิจการเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกนัดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรอืผูถอืหุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ กจิการจะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประ 
กอบงบการเงินทีไ่ดรับการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีของกิจการ 
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สวนที่ 4 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

 
 

1. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ 
ผูถือหุนซึ่งประสงคจะเสนอขายหุนสามัญของกิจการที่ถืออยูไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนตาม
เอกสารแนบ 1 ดังตอไปนี้ 
 
1.1 กรอกขอความใน “แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)” ตาม

เอกสารแนบ 2 สําหรับหุนสามัญ และตามเอกสารแนบ 6 สําหรับ NVDR ใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอม
ลงลายมือช่ือผูเสนอขาย  

 
1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังตอไปนี้ 

1.2.1 กรณีที่เปนใบหุน  
 ใหลงลายมือช่ือสลักหลังใบหุนเพ่ือการโอน ในชอง ”ลงลายมือช่ือผูโอน” ในดานหลังของใบหุน พรอม

แนบเอกสารหลักฐานของผูโอนจํานวน 2 ชุด ตามที่ระบุในขอ 1.2.3 ตามแตกรณี 
 
1.2.2 กรณีทีฝ่ากหุนไวกับบริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ให

ติดตอกับบริษัทหลักทรัพยทีผู่เสนอขายมีหุนทีจ่ะเสนอขายฝากอยูเพ่ือทําการโอนหุนสามัญเขาบัญชีดังนี้ 
- กรณีผูถือหุนสามัญ สัญชาติไทย 

”เอเซีย พลัส เพ่ือเทนเดอรออฟเฟอร”  เลขที่บัญชี 008-000001-2 
- ผูถือหุนสามัญที่ไมไดมีสัญชาติไทย และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนในหลักทรัพยอางอิง

ไทย (NVDR)  
   ”ASIA PLUS FOR TENDER OFFER”  เลขที่บัญชี 008-900000-1 

 
1.2.3 เอกสารประกอบ ในกรณีผูเสนอขายเปน 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่เปนบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย)  ใบแจงเปล่ียนชื่อหรือ
นามสกุล (ถามี) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 

บุคคลธรรมดาที่ไมไดมีสัญชาติไทย 
สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 

นิติบุคคลสัญชาติไทย 
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ที่มีอายุไมเกิน 12 เดือนนับจากวันสุดทายของ

ระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนติิบุคคล
นั้น และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) 
กรณีกรรมการผูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน ซึ่งลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลว 
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นิติบุคคลตางประเทศ 
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม

เกิน 12 เดือน นับจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

- สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดรับรองสําเนาหนังสือขางตน ซึ่งลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลว 

 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 เดือนนับจากวันสุดทายของ
ระยะเวลารับซื้อ 

 
นิติบุคคลตางประเทศและไมไดประกอบกิจการในประเทศไทย 
ผูเสนอขายตองกรอกรายละเอียดของตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขายใน ”แบบแจงตนทุนของหุน
สามัญที่นํามาเสนอขาย” เพ่ือใชในการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเอกสารแนบ 4 สําหรับหุนสามัญ และตาม
เอกสารแนบ 8 สําหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผูเสนอขายมิไดระบุราคาตนทุนของหุนสามัญ ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี ณ ที่จายโดยคํานวณภาษีจากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยทั้งจํานวนที่ผู
เสนอขายจะไดรับ (32.50 บาทตอหุน)   
 

1.2.4 กรณีที่ผูเสนอขายไมสามารถมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจ 
ตามเอกสารแนบ 3 สําหรับหุนสามัญ และเอกสารแนบ 7 สําหรับ NVDR ซึ่งติดอากรแสตมป 10 บาท 
พรอมหลักฐานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 1.2.3 ตามแตกรณี   

 
1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแตตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรองขอ 

หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซื้อ กรุณาติดตอ 
 

ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 9 อาคารสาธรซิต้ี 175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท  0-2680-1320 คุณแสงจันทร สุภานันท 
  0-2680-1318 คุณสุนันท ต้ังทวีพร 

0-2680-1210 คุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ 
โทรสาร 0-2285-1832 
  

1.3 การยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหุนสามัญ 
1.3.1  กรณีที่เปนใบหุน  
 ใหยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ ซึ่งกรอกขอความอยางครบถวน  พรอมเอกสารแนบตามที่ระบุ

ขางตน ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย  ต้ังแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ถึงวันที่ 
15 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามที่อยูในขอ 1.2.5 
 

ทั้งน้ี ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับการยื่นแบบตอบรับคําเสนอซ้ือทางไปรษณีย 
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1.3.2 กรณีไรใบหุน (Scripless)  
 ในกรณีที่ผูเสนอขายมีหุนฝากไวที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยที่ผูเสนอขายเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยนั้นเปนผูใหบริการ
รวบรวมและนําสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ โดยผูเสนอขายสามารถสงแบบตอบรับคําเสนอซื้อ
หุนสามัญ พรอมเอกสารประกอบ ไดที่บริษัทหลักทรัพยดังกลาว 

 

1.3.3 กรณี NVDR  
 ผูเสนอขายจะตองดําเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญสําหรับ NVDR ตามเอกสาร

แนบ 5 ของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ทั้งนี้ การเสนอขาย NVDR จะมีข้ันตอนการเปลี่ยน NVDR เปน
หุนสามัญในระบบไรใบหุนเพ่ือนํามาเสนอขายแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ทําใหใชเวลา
ดําเนินการมากกวาการเสนอขายในกรณีใบหุนหรือกรณีไรใบหุน ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไม
สามารถรับซื้อ NVDR ไดหากผูถือ NVDR ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยน NVDR เปนหุนสามัญในระบบ
ใบหุนไดทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น เพ่ือประโยชนของผูถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR 
ไดภายในระยะเวลารับซื้อ ผูถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยลวงหนาอยาง
นอยสองวันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ   

 

1.4 ในกรณีที่ผูเสนอขายมีหุนสามัญ หรือ NVDR ที่ตองการเสนอขายติดจํานําหรือภาระผูกพัน  
 ผูเสนอขายตองดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระผูกพัน กอนที่จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซื้อตามขอ 1.1 ถึง 

ขอ 1.3 
 
2. วิธีการรบัซ้ือหลักทรัพย 

ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหุนทั้งหมดจํานวน 112,493,363 หุนที่มีผูเสนอขาย ภายใตคําเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเวนในกรณีที่
ผูทําคําเสนอซื้อยกเลิกคําเสนอซื้อตามเง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ที่ระบุไวในขอ 9 สวนที่ 1  

 
3. วิธีการชําระราคา 

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดรับแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย พรอมเอกสารแนบที่จําเปนตามขอ 1.2 
รวมทั้งไดรับเอกสารยืนยันการโอนหุนเขาบัญชีครบถวน ถูกตองเรียบรอย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะชําระเงินคา
หุนใหแกผูเสนอขาย โดยสั่งจายเช็คขีดครอมเฉพาะในนามผูเสนอขาย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 (ซึ่งเปนวันทําการที่สาม 
ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ) ผูเสนอขายสามารถรับเช็คไดจาก 2 ทางเลือกดังตอไปนี้ 
3.1 ผูเสนอขายสามารถรับเช็คไดต้ังแตวันที่ 20 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2549 ในเวลาทําการ ที่สํานักงาน

ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูในขอ 1.2.5 
 

หากผูเสนอขายไมมารับเช็คภายในเวลาดังกลาว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะจัดสงเช็คคาหุนใหทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายในวันที่ 27 เมษายน 2549 ตามที่อยูที่ระบุในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ  

 

3.2 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะจัดสงเช็คคาหุนใหทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2549 ตามที่ผู
เสนอขายไดรองขอในแบบตอบรับคําเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผูเสนอขายที่ระบุใหจัดสงเช็คคาหุนทางไปรษณียอาจไดรบัคา
หุนชากวาวันที่ 20 มีนาคม 2549 

 
4. สิทธิของผูถอืหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขาย 

ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระเงินคาหุนใหแกผูเสนอขาย ผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในวันทําการที่สาม ถัดจากวัน
สุดทายของระยะเวลารับซื้อ (คือวันที่ 20 มีนาคม 2549) ตามวิธีการชําระราคาที่ผูเสนอขายแสดงความประสงคไว หากมี
เหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กําหนดไวในเง่ือนไขขอ 8 ของสวนที่ 1 ผูทําคํา
เสนอซื้อจะดําเนินการดังนี้ 
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4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาที่ลดลงนั้นแกผูแสดง
เจตนาขายทุกราย เวนแตหลักทรัพยจํานวนที่ผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายไวกอนวันที่ผูทําคําเสนอซื้อ
ประกาศแกไขขอเสนอนั้นเปนเจตนาที่ไมสามารถยกเลิกได ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยจํานวน
ดังกลาวตามราคาเสนอซื้อเดิมกอนการแกไข 

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงข้ึน ผูทําคําเสนอซื้อจะชําระราคาหลักทรัพยตามราคาที่สูงข้ึนนั้นแกผูแสดง
เจตนาขายทุกราย 

 
5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.1 วันสุดทายที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได คือวันทําการที่ 20 นับแตวันที่เริ่มตนของ
ระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2549 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.                               

 

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
5.2.1 กรอกขอความใน ”แบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ” ตามเอกสารแนบ 10 ใหถูกตอง

ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูยกเลิกการเสนอขาย 
5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบดวย 

(1) หลักฐานการรับใบหุน / ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ NVDR และแบบตอบรับคํา
เสนอซื้อหุนสามัญ 

(2) กรณีที่ผูยกเลิกการเสนอขายเปนบุคคลธรรมดา (Individual) 
- สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําหรับผูถือหุนที่ไมไดมีสัญชาติไทย แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง พรอมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) กรณีที่ผูยกเลิกการเสนอขายเปนนิติบุคคล (Juristic Person) 
- สําหรับนิติบุคคลในประเทศไทย แนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไม

เกิน 12 เดือน กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาหลักฐานตามขอ 5.2.2 (2) ของผูมีอํานาจลงนามพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ แนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 
และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 12 เดือน นับจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
แนบสําเนาเอกสารตามขอ 5.2.2 (2) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง    
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดถูกจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 
เดือนนับจากวันสุดทายของระยะเวลาเสนอซื้อ   

(4) ในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ 11 พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท และ สําเนาหลักฐานตามขอ 5.2.2 (2) และขอ 5.2.2 (3) ของผูมอบอํานาจ
ตามแตกรณี และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 
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5.2.3 ยื่นแบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ ซึ่งกรอกขอความอยางครบถวน พรอมเอกสาร
ประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 ที่สํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 1.2.5 

 
5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ไดรับแบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ และเอกสาร

ประกอบตามขอ 5.2.2 ครบถวนถูกตองเรียบรอยแลวภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพยดําเนินการ ดังนี้ 
- ในกรณีขอรับคืนเปนใบหุน ผูยกเลิกการเสนอขายจะตองกรอกรายละเอียด พรอมลงนามในแบบ

ยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ และยื่นพรอมสําเนาเอกสาร หลักฐานประกอบตามขอ 5.2.2 ซึ่ง
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะนําใบหุนคืนใหแกผูยกเลิกการเสนอขายหรือผูรับมอบอํานาจ 
ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกเสนอขายหรือผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการ
เสนอขาย (สามารถขอรับใบหุนคืนไดที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยเทานั้น) 

- ในกรณีขอรับคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (เพ่ือนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูยกเลิกการ
เสนอขายมีบัญชีอยู) คาธรรมเนียมการโอนหุนรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยจะโอนหุนคืน ผานศูนยรับฝากหลักทรัพย เขาบัญชีฝากหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
แบบยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผูยกเลิกการเสนอ
ขาย หรือผูรับมอบอํานาจ มาดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย 

 

 หมายเหตุ การรับหุนคืนเปนใบหุน หรือ การรับหุนคืนผานศูนยรับฝากหลักทรัพยดวยระบบ 
Scripless จะเปนไปตามลักษณะของหุน (ใบหุน/Scripless) ที่นํามาเสนอขาย ผูยกเลิกการเสนอ
ขายไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุนคืนได 

 
6. การกําหนดราคาเสนอซื้อ 

ราคาสูงสุดที่ผูทําคําเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดมาในระยะเวลา 90 วัน กอนวันยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (”สํานักงาน ก.ล.ต.”)   

ราคาเสนอซื้อเทากับ 32.50 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ผูทําคําเสนอซื้อไดหุนของกิจการมาในวันที่ 26 มกราคม 2549 ซึ่ง
เปนไปตามสัญญาซื้อขายหุน (Share Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 และเปนราคาสูงสุด
ที่ผูทําคําเสนอซื้อไดหุนมาในระยะเวลา 90 วันกอนวันยื่นคําเสนอซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  

  

เอกสารแนบ 
 
 

 การตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามญั (Tender Offer Acceptance for Ordinary Shares) 
 

เอกสารแนบ  1  :  ข้ันตอนการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ 
เอกสารแนบ  2  :  แบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ 
เอกสารแนบ  3  :  หนังสือมอบอํานาจสําหรับหุนสามัญ 
เอกสารแนบ  4  :  แบบแจงตนทุนของหุนสามัญ 

 

 

 การตอบรับคําเสนอซื้อ NVDR  (Tender Offer Acceptance for NVDRs) 

 
เอกสารแนบ   5  :  ข้ันตอนการตอบรับคําเสนอซื้อ NVDR  (Tender Offer Acceptance Procedure) 
เอกสารแนบ   6  :  แบบตอบรับคําเสนอซื้อ NVDR  (Tender Offer Acceptance Form) 
เอกสารแนบ   7  : หนังสือมอบอํานาจสําหรับ NVDR  (Power of Attorney)  
เอกสารแนบ  8  :  แบบแจงตนทุนของ NVDR  (Confirmation of Securities Cost Form) 

 
 
 

 การยกเลิกการตอบรับคําเสนอซ้ือ (Tender Offer Cancellation for Ordinary Shares / NVDRs) 
   

เอกสารแนบ   9  :  ข้ันตอนการยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ    
เอกสารแนบ  10  : แบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ 
เอกสารแนบ  11  :  หนังสือมอบอํานาจสําหรับการยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ    
 
 

 อื่น ๆ 
 

เอกสารแนบ  12  :  งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นครชื่น จํากัด ประจําป 2547 
เอกสารแนบ  13  :  หนังสือรับรองแหลงเงินทุนของผูทําคําเสนอซื้อ 
 
    



  

  

เอกสารแนบ 1 
ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซ้ือหุนสามัญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถือหุนสามัญของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

กรณีสงมอบใบหุน 
(Share Certificate) 

กรณีโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(Scripless Share) 

กรอกแบบใบตอบรับคําเสนอซื้อ 

ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุนเพื่อโอนลอย แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีหุนและมีบัญชีซ้ือ 
ขายหลักทรัพยอยูเพื่อโอนหลักทรัพยที่จะขายเพื่อเขาบัญชี ดังน้ี 
- กรณีผูถือหุนสัญชาติไทย  

“เอเซีย พลัส เพื่อเทนเดอรออฟเฟอร”  
เลขที่บัญชี 008-000001-2 

- กรณีผูถือหุนสัญชาติตางดาว  
“ASIA PLUS FOR TENDER OFFER”  
เลขที่บัญชี 008-900000-1 

แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองดังนี้ 
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
สําเนาบัตรประชาชน หรือ 
สําเนาบัตรขาราชการหรือ             
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ         
พรอมสําเนาทะเบียนบาน  

2. บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย  
3.1 สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชยที่มีอายไุมเกิน 12 เดือน 

ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) 

3.2  สําเนาเอกสารตามขอ 1. หรือ 2. แลวแตกรณี ของกรรมการ ผูมี
อํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามในเอกสารตามขอ 3.1 
 

I I 

II II

III 

 4. นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 

และหนังสือรับรองที่มีอายุไมเกิน 12 เดือน   
4.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1. หรือ 2. แลวแตกรณี ของกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามในเอกสารตามขอ 4.1 

เอกสารตามขอ 4.1 และ 4.2 ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุ
ไมเกิน 12 เดือน กอนวันสุดทายของระยะเวลารับซ้ือ 

ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอยีดของตนทุนของหลัก 
ทรัพยที่นํามาเสนอขายในแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํา 
เสนอขาย 

 
 

กรอกแบบใบตอบรับคําเสนอซื้อ 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุขางตน 

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่คุณแสงจันทร สุภานันท คุณสุนันท ตั้งทวีพร หรือคุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ฝายปฏบัิติการหลักทรัพย 

ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2680-1320, 0-2680-1318 หรือ 0-2680-1210 โทรสาร 0-2285-1832 

หรือสงเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 



  

  

เอกสารแนบ 2 
แบบตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

เรียน ผูทําคําเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”) 
เลขที่ใบตอบรับ .......................................................    วันที่ .................................................. 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ………………………………………… ..………………..……เพศ………..……สัญชาติ…. …………………… 
ที่อยู ……………………………….……… ซอย …………………..…...…..…… ถนน ……….………………………….………….……………..….. 
ตําบล …………………………………..……… เขต ………………………………….…………….. จังหวัด ……....………………………………. 
รหัสไปรษณีย ……………….……….….. โทรศัพท .…………………...…...………. โทรสาร .……………...……….……….. 
ประเภทผูเสนอขาย 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เลขที่ ……………..………… 
 บุคคลธรรมดาที่มิไดมีสัญชาติไทย  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทางเลขที่ …………………………………………………… 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ …………………………………………………………………………….………… 
 นิติบุคคลตางประเทศ เลขทะเบียนบรษิัทเลขที่ …………………………………………………………………………….…………   

ขอเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน ………………….. หุน (…………………………………….....) ในราคาหุนละ 
32.50 บาท (สามสิบสองบาทหาสิบสตางค) โดยหลงัหกัคาธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย (รอยละ 0.25 ของราคาเสนอขาย) และภาษีมูลคาเพิม่
รอยละ 7 ของคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย คิดเปนราคาสุทธทิี่ผูเสนอขายจะไดรับหุนละ 32.4131 (สามสิบสองจุดส่ีหน่ึงสามหน่ึงบาท) 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน …………………………... บาท (…………………………………………………….) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุในคําเสนอ
ซ้ือหลักทรัพย ขาพเจาจะไมทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกลาว ไมวาดวยประการใด ๆ เวนแตเปนการปฏิเสธตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุ
ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย และขาพเจาขอมอบให บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน 
และสงมอบหุน รวมทั้งการรับชําระคาขายหุนดังกลาว ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขายและการรับชําระคาขายหุนแทนขาพเจา 

 มีใบหุน  โอนหุนผานศูนยรับฝาก 
ชื่อผูถือหุน 

 
ใบหุนเลขที่ 

 
โอนจากบริษัท
สมาชิกเลขที่ 

เลขที่เอกสารการโอน 
 

วันที่โอน 
 

จํานวนหุน 
 

      
      
การรับชําระเงิน    รวม  

 ขาพเจาจะมารับเช็คดวยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)  
 ใหสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูขางตน  

พรอมกันน้ีไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังน้ี ใบหุนที่สลักหลังแลว และ/หรือเอกสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพยเขาบัญชี ”เอเซีย พลัส เพื่อเทนเดอรออฟเฟอร” เลขที่บัญชี 008-000001-2 สําหรับผูถือหุน
สัญชาติไทย และ ”ASIA PLUS FOR TENDER OFFER” เลขที่บัญชี 008-900000-1 สําหรับผูถือหุนที่มิไดมีสัญชาติไทย และสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมีชื่อในหลักทรัพย และ/หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีนิติบุคคล) มาแลวดวย  

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีกรรมสิทธิถูกตองตามกฎหมายในบรรดาหุนที่ขายโดยปราศจากการจํานําหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิ
ของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) ขาพเจาไดขายหุนในฐานะผูมีกรรมสิทธิในหุนดังกลาว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ทั้งส้ิน  
ลงชื่อ……………………………..…………  ผูรับมอบอํานาจ  ลงชื่อ…………………………………………………ผูขาย 
       (                 )                        (              ) 

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือ  
วันที่………………………………………………….. เลขที่ใบรับ. …………………….……………. 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ไดรับใบหุนหรือเอกสารการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย พรอมแบบตอบรับคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท โออิชิ กรุป  จํากัด (มหาชน) จํานวน ……………………………………หุน จาก (นาย/นาง/นางสาว /
บริษัท) …………..…………..………..…………………………………………………………ไวเรียบรอยแลว  
ผูเสนอขายจะขอรับเงินโดย      รับเช็คดวยตนเอง             รับเช็คทางไปรษณีย  ลงชื่อ ………………………………… ผูรับ   
                           (                      ) 
 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณแสงจันทร สุภานันท คุณสุนันท ตั้งทวีพร หรือคุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ  
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ฝายปฏบัิติการหลักทรัพย ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120        

โทรศัพท 0-2680-1320, 0-2680-1318 หรือ 0-2680-1210 โทรสาร 0-2285-1832 



  

  

 

BROKER 
ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บล. ทิสโก จํากัด 029 บล. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
003 บล. แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 030 บล. อินเทลวิชั่น จํากัด (มหาชน) 
004 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 032 บล. ฟารอิสท จํากัด 
005 บล. ซิกโก จํากัด (มหาชน) 033 บล. ฟนันซา จํากัด 
006 บล. ภัทร จํากัด (มหาชน) 034 บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
007 บล. บีที จํากัด 038 บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
008 บล. เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 048 บล. พรูเดนท สยาม จํากัด 
010 บล. เอเพกซ จํากัด 200 บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
011 บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 207 บล. ซิมิโก จํากัด (มหาชน) 
012 บล. นครหลวงไทย จํากัด 211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บล. บีเอ็นพี พารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 
014 บล. พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 221 บล. เมอรชัน พารทเนอร จํากัด 
015 บล. สินเอเซีย จํากัด 224 บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
016 บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน) 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
019 บล. เกียรตินาคิน จํากัด 229 บล. เจ.พี. มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
022 บล. ทรีนีตี้ จํากัด 230 บล.โกลเบล็ก จํากัด 
023 บล. ไทยพาณิชย จํากัด 244 บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
026 บล. ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 247 บล. เครดิต สวิส เฟรสท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด 
027 บล. บีฟท จํากัด (มหาชน) 248 บล. ทีเอสอีซี จํากัด 

  924 บล. ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)  243 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
242 บล. ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 324 ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน) 
302 ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) 326 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) 
304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 330 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น  
(เพื่อตราสารหนี้) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 334 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (คัสโตเดี้ยน) 
311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช 336 บง. เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

315 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
เพื่อผูฝากหลักทรัพย 

339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 

316 บง. สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้) 
319 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรนครธน จํากัด (มหาชน) 341 บง.สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ 342 บง. ฟนันซา จํากัด 



  

  

 

เอกสารแนบ 3 
 

หนังสือมอบอํานาจ  
( สําหรับการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญ ) 

 
 
   เขียนที.่……………….……………………................ 
   วันที.่………………………………………………….. 
 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ................................................................................ อายุ ................ ป สัญชาติ ......................          
ที่อยูเลขที่ ................................. ถนน ............................... ตําบล / แขวง ..............................อําเภอ / เขต ...................................... 
จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย .......................... เปนผูถือหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด 
(มหาชน) จํานวน ................................ หุน ขอมอบอํานาจให .................................................................................. อายุ ............. ป 
สัญชาติ …............................. ที่อยูเลขที่ ......................................   ถนน .................................. ตําบล / แขวง ............................... 
อําเภอ / เขต ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ........................... เปนผูรับมอบอํานาจ
ของขาพเจามีอํานาจในการขาย โอน และสงมอบหุนสามัญของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) รวมทั้งการรับชําระคาขายหุน
ดังกลาว โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ตลอดจน    กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้แทน
ขาพเจาจนเสร็จสิ้น 
  

กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวาผูมอบอํานาจไดกระทําดวย
ตนเองทุกประการ 
  
 
 ลงชื่อ ………………………………..………..  ผูมอบอํานาจ  
       (…….………..……………………………) 

  
 ลงชื่อ ……..…………………………………..  ผูรับมอบอํานาจ  

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

       (…….………..……………………………) 
 

 ลงชื่อ ……..…………………………………. พยาน 
       (…….………..……………………………) 
 
 
หมายเหตุ :  โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชน 

ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมหนังสือมอบอาํนาจนี้ 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป  
10 บาท 



  

  

เอกสารแนบ 4 
 

แบบแจงตนทุนของหุนสามัญทีนํ่ามาเสนอขาย 
 (กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศ ที่ไมไดประกอบกิจการในไทย) 

  
         วันที ่.................................................. 
 
เรียน บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”) 
 
 ขาพเจา ............................................................................................สัญชาติ................ เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี                     
(ถามี) ................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหุนสามัญของ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายดังนี้ 
 

เลขที่ใบหุน/เลขที่ใบโอน ช่ือผูถือหุนตามทะเบยีน จํานวนหุน ตนทุนหุนละ (บาท) 
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น   
  
 

พรอมกันนี ้ ขาพเจาไดแนบ............................................................................................ รวม .............................. ฉบับ 
เพ่ือเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหุนประกอบการหักภาษี ณ ที่จาย 
 
 ขาพเจาขอรับรองวารายการดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ ..........................................................ผูเสนอขาย 
 (..........................................................) 
  
 
หมายเหตุ :  หากผูเสนอขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศ มิไดระบุราคาตนทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนมาพรอมกับใบยืนยนั 

ราคาตนทุนหุนสามัญ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยคิดคํานวณ ภาษีจากจํานวนเงินคาขายหุน
ทั้งจํานวนทีผู่เสนอขายจะไดรับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  

เอกสารแนบ 5 
Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs 

 
 

 
 
 
 
 
 

NVDR Holders of Oishi Group Public Company Limited 

Enclose the following documents with certified true copy  
1. Thai Individual 

 A copy of ID Card or 
 A copy of Civil Servant ID Card or   
 A copy of State Enterprise Employee No.   

 A copy of House Registration  
2. Foreign Individual 

 A copy of Passport or 
A copy of Alien Certificate 

3. Thai Juristic Person  
3.1 A copy of Company Affidavit  
 issued by MOC not more than 1 year prior to the last day 

of the Tender Offer period          
3.2 Documents stated in No. 1 or 2 of the director who is 

duly authorized by the company to certify true copy of 
document in 3.1 above 

 

 In case of security holder’s authorized representative 
1.  Power of Attorney affixed with Baht 10 stamp duty 
2.  Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above 
 

 Khun Sangchan SUPHANAN, Khun Sunun TANGTAWEPORN or Khun Phibul CHOENTHANAMWONG 
Asia Plus Securities Public Company Limited, Operation Department 

9th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 
Tel 0-2680-1320 0-2680-1318 or 0-2680-1210 Fax 0-2285-1832 
(Or send to your broker that you have the trading account)    

Submit all documents to 

Complete the NVDR Tender Offer acceptance form 

Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account  
“ASIA PLUS FOR TENDER OFFER” Account number 008-900000-1 

Enclose the evidence of transferring NVDRs as specified above 

  
4. Foreign Juristic Person 

4.1  A copy of the Certificate of Incorporation, Memorandum 
of Association and Company Affidavit issued not  more 
than 1 year 

4.2  Documents specified in No. 1 or 2 of the director who 
is duly authorized by the company to certify true copy 
of document in 4.1 above 

 
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the Notary 
Public Officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the 
country where the documents were prepared not exceeding 
1 year prior to the last day of the Tender Offer period. 
 
The Tender Offeree must declare his/her cost basis by 
completing a confirmation of securities cost form 
 

All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last Tender Offer date. 



  

  

เอกสารแนบ 6 
Tender Offer Acceptance Form - NVDRs of Oishi Group Public Company Limited 

To : Offeror and Asia Plus Securities Public Company Limited (”Tender Offer Agent”)      
Acceptance Form No…………………             Date …………………………… 
Mr./Mrs./Miss/Company………………………………………….…………………Sex……………………Nationality…..………………………..…. 
Contact Address ………………………………………………………………………………………………………….…..…....………………………. 
Postal Code ….……………….. Country ……...……………… Telephone .…………………...…...………. Facsimile .……………...……….… 
Please specify type of seller   

 Natural Person of Thai Nationality               ID Card/Civil Servant Identification No…………….....…..... 
 Natural Person of Foreign Nationality Alien Card/Passport No…………………………... ……… 
 Juristic Person of Thai Nationality               Company Registration No………………………………… 
 Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No………………………………… 

I/We hereby accept the Tender Offer to sell …………………units (…………………….……………………………) of NVDR of the ordinary 
shares of Oishi Group Public Company Limited at the price of Baht 32.50 (Thirty two Baht fifty Satang) per share and the net price 
after a brokerage fee (0.25% of the offer price) and VAT (7% of commission fee) will equal to Baht 32.4131 (Thirty two point four one 
three one Baht) per share or total value of Baht ………………....……… (…………………………………………………………………..) 
subject to terms and conditions stated in the Tender Offer document. 
I/We understand that these NVDRs are irrevocable in any circumstance except for the cancellation under the terms and conditions 
stated in Tender Offer document.  
I/We hereby appoint Asia Plus Securities Public Company Limited as my/our proxy to deliver NVDRs, arrange the payment procedure 
and process other necessary relevant to the Tender Offer. 

 Transfer Scripless NVDR 
TSD Participant No. Transfer slip no. Transfer date No. of NVDR 

    
    
  Total NVDR  
Payment Condition  

 I/We will come to collect payment cheque at Asia Plus Securities Public Company Limited in person. 
 Please deliver payment cheque to me/us under the name and address referred as above by registered mail. 

I/We hereby attach the following document for selling transaction including endorse the document of NVDR transfer to the account of 
“ASIA PLUS FOR TENDER OFFER” Account No. 008-900000-1 and certified copy of the securities holders’ ID card and/or Company 
Registration (in case of juristic person).  
I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs free from any mortgage, 
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) 
thereof free from any and all Encumbrances. 
Signed ……………………………………. Proxy                           Signed ……………………………………. Tender Offeree  
          (……………………………………)                                                    (……………………………………) 

Receipt for Transfer Scripless NVDRs and Tender Offer Acceptance Form  
Date …………………………………  Receipt no. …………………….… 
Asia Plus Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer acceptance form of Oishi 
Group Public Company Limited, totaling …………………………units (………...………………………….…………………) of NVDR from 
Mr / Mrs / Miss / Company ………………………………………………….  
The Tender offeree will receive the money by:   

 Receive payment cheque at Tender Offer Agent office                Receive payment cheque by mail  
 Signed ………………..……………Recipient           
       (………………………………...)   

 For more information please contact  
Khun Sangchan SUPHANAN, Khun Sunun TANGTAWEPORN or Khun Phibul CHOENTHANAMWONG 

Asia Plus Securities Public Company Limited, Operation Department 
 9th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  

Tel 0-2680-1320, 0-2680-1318 or 0-2680-1210 Fax 0-2285-1832 
 

 



  

  

 

BROKER 
Participant 

No. 
Company Name 

Participant 
No. 

Company Name 

002 TISCO Securities Company Limited 029 Ayudhya Securities Public Company Limited 
003 Adkinson Securities Public Company Limited 030 Intel Vision Securities Public Company Limited 
004 DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited 032 Far East Securities Company Limited 
005 Sicco Securities Public Company Limited 033 Finansa Securities Company Limited 
006 Phatra Securities Public Company Limited 034 Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 
007 BT Securities Company Limited 038 United Securities Public Company Limited 
008 Asia Plus Securities Public Company Limited 048 Prudent Siam Securities Company Limited 
010 APEX Securities Company Limited 200 Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 
011 Kasikorn Securities Public Company Limited 207 Seamico Securities Public Company Limited 
012 Siam City Securities Company Limited 211 UBS Securities (Thailand) Limited 
013 KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 213 BNP Paribas Peregrine Securities (Thailand) Co., LTD. 
014 Capital Nomura Securities Public Company Limited 221 Merchant Partners Securities Limited 
015 Asia Credit Securities Company Limited 224 Bualuang Securities Public Company Limited 
016 Thanachart Securities Public Company Limited 225 CLSA Securities (Thailand) Company Limited 
019 Kiatnakin Securities Company Limited 229 JP Morgan Securities (Thailand) Limited 
022 Trinity Securities Company Limited 230 Globlex Securities Company Limited 
023 SCB Securities Company Limited 244 Macquarie Securities (Thailand) Limited 
026 UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 247 Credit Suisse First Boston Securities (Thailand) Limited 
027 BFIT Securities Public Company Limited  248 TSEC Securities Limited 

  924 Syrus Securities Public Company Limited 
SUB BROKER 

236 TISCO Bank Public Company Limited 243 TSFC Securities Limited 
242 CITICORP Securities (Thailand) Limited 245 Thanachart Bank Public Company Limited 

CUSTODIAN 
301 CITIBANK, N.A. – Custody services 324 Bank of Asia Public Company Limited 
302 The Siam Commercial Bank Public Company Limited 326 ABN-Amro Bank N.V. 
303 Bangkok Bank Public Company Limited 328 Bank of Ayudhya Public Company Limited 
304 The HongKong and Shanghai Banking CORP.,LTD.BKK. 329 TMB Public Company Limited 

305 The Krung Thai Bank Public Company Limited 330 
The HongKong and Shanghai Banking 
CORP.,LTD.BKK. 

308 Kasikorn Bank Public Company Limited 334 TSFC Securities Limited – Custodian 
311 Credit Agricole Indosuez, Bangkok Branch. 336 Kiatnakin Finance Public Company Limited 
312 Standard Chartered Bank (Thai) Public Co., Ltd. 337 TMB Public Company Limited 
315 Siam City Bank Public Company Limited (Custodian)  339 TISCO Bank Public Company Limited (Custodian) 
316 Asia Credit Public Company Limited 340 JPMorgan Chase Bank (Bond trading) 
319 Standard Chartered Nakornthon Bank Public Co.,Ltd. 341 The Siam Industrial Credit Public Company Limited 
320 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Bangkok Branch 342 Finansa Credit Limited 



  

  

 เอกสารแนบ  7 
  

Power of Attorney 
 ( Tender Offer Acceptance for NVDRs ) 

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

 
By this Power of Attorney, I / We ……………………………..………………………………………… Age …………years 

Nationality…….………….........   Address ……..…………………………………………………………………….…………..………… 
Postal Code ………….…...… Country …..……………, as a shareholder of Oishi Group Public Company Limited 
holding ……………………. NVDR, NVDR Certificate No.(s) ............................................................, hereby appoint 
Mr./Miss/Mrs. ………………………..........................…...... Age …………..years Nationality ….……..…. 
Address …………………………………………………..………………………………….....…. Postal Code ………………………..… 
Country …….……… to act as my/our Authorized Agent on my/our behalf to sell, transfer, and deliver the NVDRs of Oishi 
Group Public Company Limited through the Tender Offer Agent, Asia Plus Securities Public Company Limited, in the 
payment collection process, and/or do and execute all such other matter in connection with the aforesaid on my/our behalf 
until its completion. 

 
All acts done by my/our Authorized Agent under this Power of Attorney shall be deemed to be taken by 

myself/ourselves in all respect. 
 
 

 Signed ………………………………..………..  Grantor 
         (…….………..……………………………) 

  
 Signed ……..…………………………………..  Authorized Agent 

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

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

         (…….………..……………………………) 
 
Note:  Please attach herewith a certified copy of an Identification Card of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a 

copy of Identification Card of the authorized person in the case of a Juristic Person and a copy of Identification 
Card of Authorized Agent. 

Stamp Duty 
Baht 10  



  

  

เอกสารแนบ 8 
Confirmation of Securities Cost Form for NVDRs 

(For Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand) 
 
   Date ....................................................... 
 
To Asia Plus Securities Public Company Limited (”the Tender Offer Agent”) 

 
I/We..........................................................................................................................Nationality ........................................       

TAX ID No. (if any) ......................................... would like to declare the cost of NVDRs of Oishi Group Public Company 
Limited, which are NVDRs being offered hereto as follows: 
 

Transfer Date NVDR Certificate No./ 
Transfer Slip No. 

No. of NVDR Shares Cost per Share (Baht) 

    
    
    
    
 Total   

 
I/We hereby, attached …………………….................................................................................................................. 

totally .................................  page(s) as evidence(s) of cost for withholding tax calculation. 
  

I/We hereby certify that the above statements are true. 
 Signed ................................................................Tender Offeree 
 (                                                  )  
 
 
Note: If the Tender Offeree, as a Foreign Juristic Person, fails to declare the cost basis and to submit proper evidence of 

the cost basis and the Confirmation of Securities Cost Form, the Tender Offer Agent will determine the withholding 
tax based on the entire proceeds of the sale of the shares. 

 
 
 



  

  

เอกสารแนบ 9 
ข้ันตอนการยกเลิกการตอบรบัคําเสนอซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่คุณแสงจันทร สุภานันท คุณสุนันท ตั้งทวีพร  หรือคุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ  
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ฝายปฏบัิติการหลักทรัพย 

ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2680-1320, 0-2680-1318 หรือ 0-2680-1210 โทรสาร 0-2285-1832 

หรือสงเอกสารไปยัง บริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 

กรอกแบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อ 
พรอมดวยหลักฐานการรับใบหุน / ใบโอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย 

และแบบตอบรับคําเสนอซื้อ 

แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองดังนี้ 
1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
สําเนาบัตรประชาชน หรือ 
สําเนาบัตรขาราชการหรือ             
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ         
พรอมสําเนาทะเบียนบาน  

2. บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

3. นิติบุคคลสัญชาติไทย  
3.1 สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชยที่มีอายไุมเกิน 12 เดือน 

ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) 

3.2  สําเนาเอกสารตามขอ 1. หรือ 2. แลวแตกรณี ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามในเอกสารตามขอ 3.1 
 

 4. นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 
4.1 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 

และหนังสือรับรองที่มีอายุไมเกิน 12 เดือน   
4.2 สําเนาเอกสารตามขอ 1. หรือ 2. แลวแตกรณี ของกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามรับรองที่ไดลงนามในเอกสารตามขอ 4.1 

เอกสารตามขอ 4.1 และ 4.2 ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุ
ไมเกิน 12 เดือน 

 
 

  
 
  
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท) 
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตามที่ระบุขางตน 



  

  

เอกสารแนบ 10 
แบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหุนสามัญและ NVDR ของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

เรียน  บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย”) 
เลขที่ใบยกเลิก  .........................................            วันที่ ..................................................... 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………………… …………..………………..……เพศ………..………. 
ที่อยู ……………………………….……… ซอย …………………..…..…….…..…… ถนน ……….…………………..………….……………..…. 
ตําบล ……………………………………..……… เขต ……………………….……….…………….. จังหวัด ……....………………………………. 
รหัสไปรษณีย ………………………..………….….. โทรศัพท .……………………..…...…...………. โทรสาร .……………...………………….. 
 
ขาพเจาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 หุนสามัญจํานวน  .................................................... หุน 
 NVDR จํานวน  .................................................... หนวย  

ทั้งน้ี ขาพเจาไดยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)  
เม่ือวันที่ ...................................................................... เลขที่ใบตอบรับ .............................................................. 
 ขาพเจาขอรับหุนคืน โดยขอรับเปน  

 ใบหุน โดยมารับดวยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
 โอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยโอนเขาบัญชีดังน้ี  

- ชื่อสมาชิกผูรับโอน.................................................................................................. 
- หมายเลขสมาชิกผูรับโอน....................................................................................... 
- ชื่อบัญชีผูรับโอน..................................................................................................... 
- หมายเลขบัญชีผูรับโอน.......................................................................................... 

พรอมน้ีขาพเจาไดแนบเงินคาธรรมเนียมในการโอนหุนรายการละ 100 บาท 
ขาพเจายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุนคืนขางตนทุกประการ 
  ลงชื่อ .............................................................ผูยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
                                                                                (                                                   ) 

 
หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซ้ือหุนสามัญ และ NVDR ของ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)  

      เลขที่ใบยกเลิก...............................................................  
                   วันที่......................................................   
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบคําขอยกเลิกการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยบริษัท โออิชิ กรุป จํากดั (มหาชน)         
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................................ 

 หุนสามัญจํานวน  .................................................. หุน 
 NVDR จํานวน  .................................................... หนวย  

เลขที่ใบตอบรับ ............................................................. 
หุนที่ทําการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี  

 ใบหุน โดยมารับดวยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
 โอนหุนผานศูนยรับฝากหลักทรัพย  

- ชื่อสมาชิกผูรับโอน............................................................................................. 
- หมายเลขสมาชิกผูรับโอน.................................................................................. 
- ชื่อบัญชีผูรับโอน................................................................................................. 
- หมายเลขบัญชีผูรับโอน...................................................................................... 

  ลงชื่อ.............................................................................ผูรับ 
 (                                                           ) 

 
 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณแสงจันทร สุภานันท คุณสุนันท ตั้งทวีพร หรือคุณพิบูลย เชิญถนอมวงศ  
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ฝายปฏบัิติการหลักทรัพย ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120       

โทรศัพท 0-2680-1320, 0-2680-1318 หรือ 0-2680-1210 โทรสาร 0-2285-1832 
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หนังสือมอบอํานาจ 
( สําหรับการยกเลิกการตอบรับคําเสนอซือ้ ) 

 
 

   เขียนที ่ .……………….……………………............. 
   วันที ่ .………………………………………………… 
 
 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ............................................................................. อายุ ................ ป สัญชาติ ......................... 
ที่อยูเลขที่ ....................... ถนน ................................ ตําบล / แขวง ....................................อําเภอ / เขต ....................................... 
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................... เปนผูถอืหุนของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
จํานวน ............................. หุน ขอมอบอํานาจให ................................................................................... อายุ ............. ป 
สัญชาติ ......................... ที่อยูเลขที่ .................................. ถนน .................................. ตําบล / แขวง ............................................. 
อําเภอ / เขต ...................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ....................... เปนผูรับมอบอํานาจของ
ขาพเจามีอํานาจในการยกเลิกการขายหุนสามัญของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย เอเซีย 
พลัส จํากัด (มหาชน) ตลอดจนกระทําการใดๆ ที่เกีย่วของกับการนี้แทนขาพเจาจนเสร็จสิ้น 
  

กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวาผูมอบอํานาจไดกระทําดวย
ตนเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ ………………………………..………..  ผูมอบอํานาจ  
       (…….………..……………………………) 

  
 ลงชื่อ ……..…………………………………..  ผูรับมอบอํานาจ  

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

       (…….………..……………………………) 
 

 ลงชื่อ ……..…………………………………. พยาน 
       (…….………..……………………………) 
 
 
หมายเหตุ:  โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชน

ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมหนังสือมอบอาํนาจนี้ 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป 
10 บาท 
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งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชรีับอนุญาตของบริษทั นครชื่น จํากัด ประจําป 2547 
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หนังสือรับรองแหลงเงินทุนของผูทําคําเสนอซ้ือ 

 
                      
















