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1 อัตราแลกหุ้น

1 SCB    :   1 หุ้น ของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน) 

1 SCB-P :   1 หุ้น ของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน) 

2 ระยะเวลายื่นความจ านง
2 มี.ค.2565 – 18 เม.ย.2565

กรณี ใบหุ้น ยื่นภายในวันที่ 5 เม.ย.2565  / กรณีหุ้น NVDR ยื่นภายในวันที่ 11 เม.ย.2565
โดยหุ้นต้องครบก าหนดช าระ และต้องถือหุ้นให้ตรงสัญชาติเท่านั้น (ยกเว้นหุ้น NVDR)

3
ลูกค้า SCBS ยื่น Tender Offer ผ่าน 

Online (eService)

**** ลูกค้า SCBS มีหุ้นครบก าหนดช าระแล้วในบัญชีและถือหุ้นให้ตรงสัญชาติ (ยกเว้นหุ้น NVDR) สามารถส่งค าสั่งออนไลน์บน e-Service โดยไม่ต้อง
ยื่นเอกสาร ****

- ลูกค้า SCBS ที่มีเป็นใบหุ้น น าฝากใบหุ้นเข้าบัญชีภายใน 5 เม.ย.2565 แล้วจึงส่งค าสั่งออนไลน์บน e-service (การฝากใบหุ้นท าตามขั้นตอน
เดิม) ควรด าเนินการแต่เนิ่น ๆ เพราะหากน าฝากใบหุ้นไม่ผ่านจะท ารายการไม่ทัน

**  สามารถตรวจสอบวิธีการยื่น Tender Offer ผ่านช่องทาง Online ได้ที่ http://www.scbs.com/th/scbtenderoffer
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4
เอกสารที่ใช้ กรณีลูกค้า SCBS แต่ไม่ท า
รายการผ่าน ออนไลน์ (e-Service)

หรือ กรณีไม่ใช่ลูกค้า SCBS 

ลูกค้า SCBS - Scripless
1. แบบฟอร์มโอนหุ้นของ SCBS
2. แบบตอบรับค าเสนอซื้อฯ หุ้นสามัญ หรือ NVDR  (NVDR รับภายใน 11 เม.ย.2565)
3. เอกสารแสดงตน  1 ชุด  : บุคคลธรรมดา  - ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาใบต่างด้าว / ส าเนาหนังสือเดินทาง / บัตรปชช.ตลอดชีพหรือ               

ใบขับขี่หรือบัตรข้าราชการ+ส าเนาทะเบียนบ้าน
: นิติบุคคลสัญชาติไทย  - ส าเนาหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน และ ส าเนาบัตรฯ กรรมการท่านที่เซ็นรับรอง
ในเอกสาร

ผู้ถือหุ้นถือเป็นใบหุ้น - Script  กรณ๊ย่ืนที่ SCBS (รับภายใน 5 เม.ย.2565 ) 
1. ใบหุ้นสลักหลังโอนลอย 
2. แบบตอบรับค าเสนอซื้อฯ หุ้นสามัญ
3. แบบค าขอถอนใบหลักทรัพย์ TSD (กรณีเกิดการยกเลิกการเทนเดอร์เนื่องจากมาไม่ถึง 90%)
4. เอกสารแสดงตน  3 ชุด  : บุคคลธรรมดา  - ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาใบต่างด้าว / ส าเนาหนังสือเดินทาง / บัตรปชช.ตลอดชีพหรือ

ใบขับขี่หรือบัตรข้าราชการ+ส าเนาทะเบียนบ้าน
: นิติบุคคลสัญชาติไทย  - ส าเนาหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน และ ส าเนาบัตรฯ กรรมการท่านที่เซ็นรับรอง          
ในเอกสาร

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มาด้วยตนเอง เพิ่มเอกสารดังนี้
5. หนังสือมอบอ านาจติดอากร 30 บาท 
6. ส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจ 1 ชุด 
ลูกค้า Broker อื่นๆ มีหุ้น Scripless ให้ติดต่อโบรกเกอร์ของตนเพื่อยื่นแบบฟอร์มพร้อมแจ้งโอนหุ้นตามวัน/เวลาที่แต่ละ Broker ก าหนด
ผู้ถือหุ้นมีเป็นใบหุ้น และมีพอร์ตที่ Broker อื่นให้ติดต่อBrokerที่ตนเองเปิดพอร์ตเพื่อฝากใบหุ้นเข้าพอร์ตพร้อมยื่นเอกสาร Tender ที่ Brokerนั้นๆ
**ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ถือเป็นใบหุ้นและไม่มี Broker สามารถติดต่อ ยื่นTender ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาตั้งแต่ 2 มี.ค. – 5 เม.ย.2565 ***
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5 ต้นทุนของหุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ลูกค้า บล.ไทยพาณิชย์ ทางบริษัทฯจะน าราคาต้นทุนเดิมของหุ้น SCB ของลูกค้า ใส่ในต้นทุน บมจ.เอสซีบี เอกซ์

6 การยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

การยื่นยกเลิกการแสดงเจตนาขาย(ยกเลิกเทนเดอร)์  ต้องย่ืนที่ ตัวแทนรับจอง/สาขาธนาคาร ที่ผู้ถือหุ้นย่ืนเทนเดอรต์อนแรก  
เอกสารที่ใช้ 
1.แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย   2.เอกสารแสดงตน  3.หางขั้วของการแสดงเจตนาขาย  
4.หนังสือมอบอ านาจติดอากร 30 บาท   5.ส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจ  ( ข้อ4-5 กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง)
และต้องย่ืนและส่งถึงตัวแทนการรับท าเทนเดอร์ ภายในวันที่ 29 มี.ค.2565 กรณีย่ืนที่โบรกเกอร์เป็นไปตามวัน/เวลาที่โบรกเกอร์ที่
ลูกค้าย่ืนเทนเดอร์ก าหนด

7
ใบหุ้นหายท าอย่างไร

ติดต่อ บ.ศูนย์รับฝากฯ 02-009-9999 เบื้องต้นต้องขอข้อมูลใบหุ้นเพื่อไปแจ้งความก่อน  และน าส่งเอกสารเพื่อขอออกใบหุ้นใหม่
ให้ศูนย์ฯ  เอกสารใช้ดังนี้
1. ใบแจ้งความ
2. แบบฟอร์มออกใบหุ้นใหม่ / น าหุ้นเข้าบัญชี 600 (แนะน าเลือกบัญชี 600 เนื่องจากออกใบหุ้นใหม่ใช้เวลา 14 วันอาจไม่ทันเทน
เดอร์) 
3 เอกสารแสดงตน  :  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาใบต่างด้าว/ส าเนาหนังสือเดินทาง/ส าเนาบัตรปชช.ตลอดชีพหรือใบขับขี่หรือ
บัตรข้าราชการ+ส าเนาทะเบียนบ้าน

8

กรณีที่ค าน าหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขาย
บนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติ
บุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคลไทย หรือหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใช้เอกสารดังนี้
1.แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (ศรท-301) พร้องลงนามรับรอง (เอกสารแนบ 10 ของเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (69/247-
1))
2.ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลง ชื่อ / นามสกุล (ส าหรับกรณีเปลี่ยน ชื่อ / นามสกุล เท่านั้น)
กรณีนิติบุคคล :  หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน , หนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล   พร้อมลงนามรับรอง จ านวน 1 ชุด

3. เอกสารแสดงตนของ ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการผู้ลงนามรับรองในเอกสาร ลงนามรับรอง 1 ชุด 

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20211111_TSD_301_TH.pdf
https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20211111_TSD_301_TH.pdf
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9 มีค่าใช้จ่าย หรือภาษีไหม ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภาษีใด ๆ เว้นแต่อากรแสตมป์ กรณีมีการมอบอ านาจ

10
รับหุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ได้ทางไหน
บ้าง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีรับหุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ได้ 3 แบบ ในแบบฟอร์ม  1.รับใบหุ้น  2. เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์   3. เข้า
บัญชี 600 ที่บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

11 ได้หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ วันไหน

1. กรณีรับใบหุ้น ศูนย์รับฝากจะส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อฯ 
ประมาณภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อคือประมาณวันที่ 11 พ.ค. 2565  ในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะไม่สามารถขายหุ้น
สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว
2. กรณีน าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดบัญชีไว้กับโบรกเกอร์ หรือเข้าบัญชี 600 (Scripless System) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะเครดิตหุ้น
ประมาณภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ คือประมาณวันที่ 27  เม.ย. 2565]
(หมายเหต:ุ บัญชี 600 คือการเก็บหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (trading account) และไม่
ต้องการเป็นใบหุ้น)

12 จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้หุ้น

- ประมาณภายในวันที่ 5 วันท าการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ คือวันที่ 25 เม.ย 2565]  ทาง SCB จะมีการประกาศข่าวในเวปไซต์
https://www.set.or.th (หน้าข่าว SCB https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=SCB)  เพื่อแจ้งผลการท าค าเสนอซื้อ ในกรณี
ที่มีการแจ้งผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นตามจ านวนที่ท าค าเสนอซื้อหรือจองเข้ามา
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จะมีการช าระค่าหุ้นในรูปแบบอื่นนอกจากหุ้นของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์
หรือไม่

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ จะช าระค่าหุ้น SCB ในรูปแบบของหุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ในอัตราส่วน 1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น บมจ.เอสซีบี 
เอกซ์ เท่านั้น โดยไม่มีรูปแบบอื่น

14

ค าถามอื่นที่เกี่ยวกับการถือหุ้น ๆ และภาพรวมของการแลกหุ้น ให้ผู้
ถือหุ้นติดต่อทีม หน่วยงานยุทธศาสตร์ เบอร์ 02-795-7516, 02-
795-7617, 02-795-1447
ตัวอย่างค าถามอื่นๆ เช่น
- หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ เริ่ม trade วันไหน
- ควรยื่นตอบรับค าเสนอซื้อไหม
- ถือหุ้น SCB ต่อไปได้ไหม มีผลอะไร
- หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ต่างกับ SCB อย่างไร
- บมจ.เอสซีบี เอกซ์ มีแผนธุรกิจอย่างไร
- จะได้เงินปันผลเท่าไร
- บมจ.เอสซีบี เอกซ์ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไร
- ราคาหุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ จะเป็นเท่าไร
- หากยื่นเอกสารไม่ทันก าหนดเวลา ท าอย่างไร


