สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้กับผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุ มคณะกรรมการบริษัท และการประชุ มผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้
ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และได้รบั การอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ด้วยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,123,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จาก
หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง
จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่ อ หัก ลบส่ ว นต่ า กว่ า มูลค่ า หุ้น และชดเชยผลขาดทุน สะสม
บางส่ ว นโดยมี จ านวนหุ้น คงเดิ ม เท่ า กับ 1,123,000,000 หุ้น และอนุมัติ เ พิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จ านวน
100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 661,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลังนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่จะมีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม
2563 และมีมติอนุมัติเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน
86,384,615 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า เสนอขาย 86,384,615 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน 13 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้
ใหม่ กรณีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท (ในกรณีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
3. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริ ษั ท ฯ ได้ ก า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อหุ้ น ที่ จะมี สิ ท ธิ ได้ รั บ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น (Record Date) ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2563

2

4. กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กาหนดวันจองซือ้ และการรับชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น.
4.2 สถานทีร่ ับจองซือ้ และรับชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้ ณ ที่ทาการของบริษัทฯ คือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2026-3512
โทรศัพท์: 0-2026-3512
Email: ir@assetfive.co.th
เจ้าหน้าที่ท่ตี ิดต่อ นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์
4.3 เงือ่ นไขการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.3.1 กรณีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งความประสงค์จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รบั จัดสรร จะได้รบั
จัดสรรทั้งจานวนที่จองซือ้ ในกรณี ท่ีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิดขึน้ ในขั้นตอนของการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้ปัดเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนนัน้ ทิง้
4.3.2 กรณีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร (Oversubscription)
ผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกิน กว่าสิทธิท่ีได้รบั จัดสรร โดยจะต้องแสดงความจานงมาใน
คราวเดียวกันกับการจองซือ้ ตามสิทธิ และต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิทงั้
จานวน ในกรณีท่จี องซือ้ เกินสิทธิและไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ (โปรดดูใน
รายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ข้อ 4.6) โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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-

กรณีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจานวนความต้องการของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิทั้งหมด
รวมกัน บริษัท ฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จ องซือ้ เกินกว่า สิทธิ แ ละชาระราคาค่าจองซื อ้ หุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (ในกรณี ท่ีมีเศษ
ทศนิยมของหุน้ จากการคานวณให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ )

-

กรณีท่มี ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจานวนความต้องการของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิทงั้ หมด
รวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนา
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ เพื่อให้ได้
จานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของ
หุน้ จากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิง้ ) โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ดาเนินการไป
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทัง้ นีจ้ านวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรให้กับผู้ ถือ
หุน้ แต่ละรายจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ รายนัน้ จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

-

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ท่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทา
ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษัท ฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ า
ฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้
คนต่างด้าวถือหุน้ บริษัท ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดหากการจัดสรร
ดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

4.3.3 เงื่อนไขการจองซือ้ อื่น ๆ
1) ในกรณี ช าระค่ าจองซื ้อ หุ้น ด้ว ยเช็ค บุคคล หรื อ เช็ ค ธนาคาร (แคชเชี ย ร์เช็ ค) หรื อ ตั๋ว แลกเงิน
(ดร๊าฟท์) การชาระเงินค่าจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผูจ้ ่ายทาการขึน้ เงินตามเช็คเรียบร้อย
แล้ว และบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้แล้วเท่านัน้
2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้
3) หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ปฏิบัติตาม
วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ตามเงื่อนไข หรือบริษัท ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ (ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตุท่ีมิใช่ความผิดของบริษัท ฯ) ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา
การจองซือ้ ตามที่กาหนด หรือจองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้
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สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี ้ หรือนาส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วน บริษัท ฯ จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าว
4) ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน หรือไม่สมั พันธ์
กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามที่เห็นสมควรในการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริษัท ฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมสละ
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิ ทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ครัง้ นี ้
5) ในกรณีหากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ทัง้ ในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ ทาให้สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ื อหุน้ ต่างด้าวเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวดังกล่าว โดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
ได้รับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพี ย งบางส่ ว น และในกรณี เ ช่ น ว่ า นั้น บริษั ท ฯ จะไม่ ช ดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่างด้าวรายดังกล่าว และผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบแก่ผจู้ องซือ้ (ตามที่ระบุในข้อ 4.6)
6) ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ เอง (ถ้ามี)
7) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้
เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว
โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เข้าด้วยกัน
เป็ นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ ชุดเดียวกัน ผูจ้ องซือ้
อาจได้รับ จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ไม่ ค รบตามสิ ท ธิ ทั้ง หมดที่ มี ต ามเลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ทุก
หมายเลขรวมกัน และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ตามที่
เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ รายดังกล่าว
8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปั ญหาอุปสรรค
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หรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ
4.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
1) ใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ ว ยลาดับ ที่ 3) ที่ ก รอกรายละเอี ย ดการจองซื อ้ อย่ างถูก ต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายต้องการจองซือ้ ตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจานวนหุน้ ที่ผูจ้ องซือ้ ต้องการจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ และในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ยื่นใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) ซึ่งเป็ นนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จดั ส่งไปทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี ้ ทั้งนีผ้ ูถ้ ือหุน้ จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
3) หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่
- กรณีชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ผูถ้ ือหุน้ แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่ง จ่าย “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)” ทัง้ นีเ้ ช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงั กล่าว ต้องลงวันที่ไม่เกิน 29 เมษายน 2563
- กรณีชาระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ผูถ้ ือหุน้ ฝากเงินเข้าบัญชี ในนาม “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” ธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 200-2-12617-9 และแนบ
สาเนาใบนาฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(กรุ ณ าระบุ เ ลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศั พ ท์ที่ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ไว้
ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน)
4) เอกสารประกอบการแสดงตน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณี ท่ีไม่มีบัต รประจ าตัว
ประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
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รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่ือ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุน้ ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่ 27 มีนาคม 2563 หรือ
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
ก่ อ นวัน จองซื ้อ พร้อ มลงนามรับ รองส าเนาถูก ต้อ งโดยผู้มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิ สาหกิจ หรือ สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทย) (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หรือหนังสือบริ คณห์สนธิ
หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้
5) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีท่ีมอบหมายให้ผูร้ บั มอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
ตามข้อ 4) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
6) สาหรับผูท้ ่ีประสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ่ปี ระสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
4.5 วิธีการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ หรือผูร้ บั มอบอานาจต้องยื่นเอกสาร

7

ประกอบการจองซือ้ ชาระเงินค่าหุน้ เต็มตามจานวนที่จองซือ้ ที่บริษัทฯ หรือ ส่งเอกสารข้างต้นทางไปรษณีย ์ หรือ
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email) ภายในวันและเวลาที่รบั จองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
กรณีชาระด้วยการโอนเงิน โดยจะต้องจ่ายชาระเต็มจานวน (งดชาระค่าจองซือ้ หุ้นด้วยเงินสด)
ให้ชาระเข้าบัญชี “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” ธนาคารเกี ยรตินาคิน จากัด (มหาชน) สาขา
เซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 200-2-12617-9 รับเอกสารจองซือ้ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน
2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 15:30 น.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดรับเงินสดเพื่อชาระค่าจองซือ้ หุน้
- กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน
กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) (ลงวันทีภ่ ายใน
ระยะเวลาจองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2563)
เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านัก หัก บัญ ชี ใ นกรุ ง เทพมหานครภายใน 1 วัน ท าการของวัน ที่ ใ นเช็ ค เท่ า นั้น โดยขี ด คร่ อ มเพื่ อ เข้า บัญ ชี
โดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” โดยเช็คดังกล่าวจะต้อง
ลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2563 และนาฝากเข้าบัญชี “บริษัท แอสเซท
ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 200-2-12617-9
- กาหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์)
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9:00 น. – 15:30 น.
- กรุ ณาจ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบ
จองซือ้ ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร
กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน
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4.6 การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ หรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงือ่ นไขการจองซือ้
ในกรณีผถู้ ือหุน้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี แต่ ผถู้ ือหุน้ ไม่ได้รบั การจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัท ฯ จะดาเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร แต่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนน้อยกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการให้มี การคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ เป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้
ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน
ระยะเวลา 14 วันทาการ นับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงิ น คื น
ดังกล่าว และจะต้องทาการชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิน
ค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรและต้องชาระคืน นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา 14 วันทาการดังกล่าวจนถึง
วันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้ถือว่าผู้
จองซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ โดยชอบและผูจ้ องซือ้ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อีก
ต่อไป
4.7 การสละสิทธิการจองซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมิได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ
จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
4.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.8.1 ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
อยู่ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ที่ผจู้ อง
ซือ้ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันปิ ดการจองซือ้ ซึ่งใน
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กรณี นี ้ ผู้ จ องซื ้ อ จะสามารถขายหุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
4.8.2 ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะ
ดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผูจ้ องซือ้ และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของ
บริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผูจ้ องซือ้ โอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการ
ถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์
ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด (ทั้งนีผ้ ู้จองซือ้ ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ่ปี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน)
4.8.3 ในกรณี ท่ี ผู้จองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จ องซื อ้ ศูน ย์รับ ฝากหลักทรัพ ย์ใ นฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ที่ ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุ้น ซึ่ง ผู้จ องซื อ้ อาจได้รับ ใบหุ้น ภายหลัง จากที่ หุ้น ของบริษั ท ฯ ได้รับ อนุมัติ ใ ห้เ ข้า ท าการซื อ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน รายใดมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัท ฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 4.8.3 แทน
4.9 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.9.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ จะได้รบั หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ ที่ลงชื่ อรับจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั จองซือ้ หุน้ เพื่อ
เป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
4.9.2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชาระเงินตามวันและเวลาที่กาหนด หรือเช็ค
บุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) ที่ส่งั จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตาม
วันที่ท่สี ่งั จ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในครัง้ นี ้
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4.9.3 ชื่อผูจ้ องซือ้ และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขบัญชีท่ีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าวบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ และจัดส่ง
ให้กบั ผูจ้ องซือ้ ตามที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภาย 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการ
จองซือ้ ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะ
ได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทฯ ได้รบั อนุมตั ิให้เข้าทาการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความล่าช้าดังกล่าวในทุกกรณี
4.9.4 หากจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่าจานวนเงินที่บริษัท ฯ ได้รบั ชาระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือตามจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จากการจองซือ้ เป็ นหลัก
4.9.5 หากจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน น้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัท ฯ ได้รบั ชาระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควร
4.9.6 ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในการจองซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ที่ผถู้ ือหุน้
มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่
ได้รบั การจัดสรรเข้าบัญชีดงั กล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ จะต้อง
เป็ นชื่อเดียวกันกับผูจ้ องซือ้ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
หรือระบุเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ สามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ สามัญเพิ่มทุน
หรือ ความล่าช้าในการติดตามหุน้ สามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ดังกล่าว โดยออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรในนามของผูจ้ องซือ้ และจัดส่งใบหุน้ ให้
ตามชื่อที่อยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ ซึ่งบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขาย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
เพื่อใช้ในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮ
ลดิง้ จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยชาระด้วยเงินสดในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท
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6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การได้มาซึ่งซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรจากการขายห้องชุดในโครงการต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นโครงการมีศกั ยภาพภายใต้การดาเนินงานของ TONSON โดย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มียอดจองและทา
สัญญาแล้วจานวน 53 ยูนิต หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.25 ของจานวนยูนิตทัง้ หมด รวมถึงมียอดจองแล้วอยู่ระหว่างทาสัญญา
12 ยูนิต และ สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในกลาง
ใจเมือง
7. นโยบายเงินปั นผล และสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนทีเ่ พิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลของงบการเงิ นเฉพาะกิจการและหลังหักสารองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะนากาไรสุทธิ
ดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ปั จจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้หากในอนาคตบริษัทฯ
สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ตามกฎหมาย
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ท่ี ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุ นครั้งนี ้ของบริ ษั ท ฯ จะมี สิ ทธิ รับเงิ นปั นผล เมื่ อบริ ษั ทฯ ประกาศจ่ ายเงิ นปั นผล
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1. ชื่อและสถานทีต่ ั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107546000181

ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วั น บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ชั้ น ที่ 19 ยู นิ ต 1901
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

0-2026-3512

โทรสาร

0-2026-3513

เว็บไซต์

www.assetfive.co.th

ทุนจดทะเบียน

1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท รวม 1,123,000,000 บาท
(ณ 18 มีนาคม 2563)

ทุนชาระแล้ว

1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท รวม 1,123,000,000 บาท
(ณ 18 มีนาคม 2563)

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบัน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“ADAM”) และบริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“RK”) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
ทะเบียนเลขที่ 0107546000181 โดยได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม และชื่อย่อหลักทรัพย์ มาเป็ นบริษัท แอส
เซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ A5 ตามลาดับ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
99.99%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ Holding Company ปั จจุบนั มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ AFD ซึ่งเป็ นบริษัทแกน และ RCY ซึ่ง
ทัง้ 2 บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จากัด)
AFD จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จ ากั ด เมื่ อ วัน ที่ 5 กั น ยายน 2556 และเมื่ อ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จากัด เป็ นบริษัท แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 300,000,000
บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ทาการพัฒนาในปั จจุบัน คือ
คอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 บริเวณสี่แยกแคราย จังหวัด
นนทบุรี และหมู่บา้ นจัดสรร ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งพัฒนาขึน้ บนเนือ้
ที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ และมีท่ีดินอยู่ร ะหว่างการพัฒนาขนาด 16-0-30.30
ไร่ ในละแวกใกล้เคียง

2.

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด
RCY จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1,000,000 บาท ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 3,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ใน
จังหวัดอุดรธานี โดย RCY มีโครงการที่ทาการพัฒนาในปั จจุบัน คือหมู่บา้ นจัดสรร โครงการ บ้านรชยา
บ้านช้าง 2 ซึ่งพัฒนาขึน้ บนเนือ้ ที่ 128-0-69.90 ไร่ ถนนบ้านช้าง ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติอดุ รธานี

14

และโครงการ บ้า นรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่ง พัฒ นาขึ น้ บนเนื ้อ ที่ 20-0-10.40 ไร่ ถนนวงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติอดุ รธานี
(1) โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
สัดส่วนรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2562 – 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

การถือหุน้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2560
ดาเนิน
ของบริษทั
การโดย
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(ร้อยละ)

1. รวมรายได้จ ากธุ ร กิ จ

507.94

98.93

198.30

98.66

246.95

99.12

อสังหาริมทรัพย์
โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

4.43

0.86

43.60

21.69

17.42

6.99

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

2.98

0.58

14.60

7.26

13.96

5.60

โครงการวนา เรสซิ

AFD

96.67

274.62

53.49

-

N/A

-

N/A

โครงการบ้ า นรชยา RCY

96.67

-

N/A

5.60

2.79

215.57

86.53

96.67

225.91

44.00 134.50

66.92

-

N/A

เดนซ์
บ้านช้าง 1
โครงการบ้ า นรชยา RCY
บ้านช้าง 2
2.รายได้จากดอกเบีย้ รับ

A5

-

2.86

0.56

2.09

1.04

0.80

0.32

3.รายได้อื่น

A5

-

2.62

0.51

0.60

0.30

1.38

0.55

รายได้รวม

513.42 100.00 200.99 100.00

249.13 100.00

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(2.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และสินค้า
ในปั จจุบนั บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(2.1.1) บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
โครงการที่ AFD ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่
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(2.1.1.1) โครงการ Vio Khaerai 1

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัต นาธิ เ บศร์ 10 ถนนรัต นาธิ เ บศร์ ต าบลบางกระสอ เทศบาลนคร
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโด Low Rise 8 ชัน้ จานวน 1 อาคาร

จานวนห้อง

: 125 ยูนิต

จานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 19 ยูนิต

จานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท

สิ่งอานวยความสะดวก : สวนส่วนกลาง, สระว่ายนา้ , ฟิ ตเนสและซาวน่า , ห้องซักรีด , ระบบรักษา
ความปลอดภัยและ CCTV 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard control, Wi-Fi
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่ม ลูก ค้า ผู้มี ร ายได้ป านกลางที่ ต ้อ งการที่ อ ยู่ อ าศัย ติ ด กับ ระบบขนส่ ง
สาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 319 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ห้องชุดรวม 125 ยูนติ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 103
ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต
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(2.1.1.2) โครงการ Vio Khaerai 2

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุร
จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)

ลักษะโครงการ

: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชัน้ จานวน 1 อาคาร

จานวนห้อง

: 122 ยูนิต

จานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 18 ยูนิต

จานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท

สิ่งอานวยความสะดวก : ล๊อบบี,้ สวนหย่อม, สวนลอยฟ้า, สระว่ายนา้ , ฟิ ตเนส, ตูซ้ กั ผ้าหยอดเหรียญ
, ระบบ CCTV 24 ชั่ วโมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื ้ น ที่
ส่วนกลาง, ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ล็อคชัน้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้าคนทางานรุ่นใหม่ท่ีกาลังเริ่มต้น ชีวิตวัยทางานที่ต ้องการที่ อ ยู่
อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 240 ล้านบาท
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สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 72 ยู
นิต คงเหลือ 50 ยูนิต

(2.1.1.3) โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

ที่ตงั้ โครงการ

: เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)

พืน้ ที่โครงการ

: 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จานวนบ้าน

: 69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: Type A ที่ดิน 64-136 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 492 ตารางเมตร 5 ห้องนอน 6
ห้องนา้ 4 ที่จอดรถ
Type B ที่ดิน 56-76 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 420 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5
ห้องนา้ 4 ที่จอดรถ
Type C ที่ดิน 53-68 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5
ห้องนา้ 4 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: Type A 28.8 ล้านบาท
Type B 25.6 ล้านบาท
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Type C 20 ล้านบาท
สิ่งอานวยความสะดวก : สระว่ายนา้ พร้อมสระเด็ก, ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น, ระบบ
ไฟฟ้ า ใต้ดิ น และระบบไฟเบอร์อ อฟติ ก , ระบบ CCTV 24 ชั่ว โมง, ระบบ
Keycard Access
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้าผูม้ ีรายได้ครัวเรือน ตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป
กลุ่มลูกค้า อายุ 30 ปี ขึน้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมี
สัตว์เลีย้ ง
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุ่นปู่ ย่าตายาย
จนถึงหลาน

มูลค่าโครงการ

: 1,822 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนางานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 70 ของโครงการ และกาลังเร่งก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จทัง้ ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ตามเป้าใน
ปี 2563 ที่ 1,080 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: สิงหาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทาสัญญาจะซือ้ จะ
ขายแล้วจานวน 33 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจานวน 10 หลัง คงเหลือ 36
หลัง

(2.1.2) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด
โครงการที่ RCY ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั มี 2 โครงการ ได้แก่
(2.1.2.1) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังสนามบินนานาชาติอดุ รธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 33-1-49.0 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )
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ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 161 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชัน้ ที่ดิน 56 - 90 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 181 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 4 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ
บ้า นเดี่ ย วเล็ ก 2 ชั้น ที่ ดิ น 50 ตารางวา พื น้ ที่ ใ ช้สอย 154 ตารางเมตร 4
ห้องนอน 3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 44.6 – 44.8 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร 4
ห้องนอน 3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 4 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก 3 ล้านบาท
บ้านแฝด 2.7 ล้านบาท

สิ่งอานวยความสะดวก : ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้า อายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่ีเป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจานวนตัง้ แต่ 4
คนขึน้ ไป
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของ
กิจการ

มูลค่าโครงการ

: 488.00 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 90 ของโครงการ และอยู่ในระหว่างเร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู ้
รายได้ตามเป้าในปี 2563 ที่ 127 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 161 หลัง โอนกรรมสิทธิ์
แล้ว จานวน 126 หลัง จองและทาสัญญาแล้ว 18 หลัง คงเหลือ 17 หลัง
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(2.1.2.2) โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 20-0-10.4 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 89 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชัน้ ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 176 ตาราง
เมตร 4 ห้องนอน 4 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตาราง
เมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 41.8 – 50.5 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตารางเมตร 4
ห้องนอน 3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 3.19 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก 2.76 ล้านบาท
บ้านแฝด 2.19 ล้านบาท

สิ่งอานวยความสะดวก : สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ระบบ
Keycard Access, CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้า อายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่ีเป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจานวนตัง้ แต่ 4
คนขึน้ ไป
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของ
กิจการ
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มูลค่าโครงการ

: 235 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เปิ ดขายโครงการ

: ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง จองและทา
สัญญาแล้ว 6 หลัง

(2.2) การตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน

(2.2.1) โครงการไวโอ แคราย 1 และ โครงการไวโอ แคราย 2
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
เนื่องจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็ นโครงการที่อยู่ในทาเลใกล้เคียงกัน
ประกอบกับมีลกั ษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ทัง้ สองโครงการจึงมีแนวทางและกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน
โครงการไวโอ แคราย 1
โครงการไวโอ แคราย 1 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผูท้ ่ีมีรายได้ปานกลางแต่
ต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ค่อนข้างใหญ่
ขนาด 30 ตารางเมตรเป็ นต้นไป และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่ง
ในระดับระคาเดียวกัน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่สาคัญคือที่ตงั้ โครงการอยู่ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์
ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) เพียง 50 เมตร จึงทาให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งที่ตอ้ งการซือ้ ไว้เพื่อ
ลงทุนปล่อยเช่าแสวงหาผลกาไร
ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern ที่
ดูสะดุดตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสีม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ท่ีฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปั จจุบนั จะไม่
ค่อยลื่นไหลมากนัก เนื่องด้วยมีปริมาณอุปทานในพืน้ ที่ค่อนข้างสูง แต่ดว้ ยจุดเด่นของโครงการที่มีการ
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เดินทางที่สะดวก มีความคุม้ ค่าทั้งในด้านพืน้ ที่ใช้สอย สิ่ งอานวยความสะดวก และราคา จึงทาให้
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีค่แู ข่งเป็ นจานวนมากก็ตาม
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการไวโอ แคราย 2 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาที่ไม่สงู มากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนทางาน
รุน่ ใหม่ท่กี าลังเริ่มต้นชีวิตวัยทางานที่ตอ้ งการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ โครงการไวโอ แค
ราย 2 มิได้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนัน้ จึงทาให้มีการกาหนด
ระดับราคาขายที่ต่ากว่า ซึ่งทาให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) แต่ก็มีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงทาให้มี
ความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทางานในใจกลางเมืองได้โดยง่าย
การออกแบบโครงการนัน้ ใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือ
เน้นความโดดเด่นทันสมัยที่ดงึ ดูดความสนใจของคนรุน่ ใหม่ แต่ปรับขนาดพืน้ ที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้
อยู่ในระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก สิ่งอานวยความสะดวกส่วนกลางถูกวางไว้อยู่ ท่ีบริเวณชั้น 8 ของ
อาคาร โดยออกแบบให้เ ป็ น สระว่ า ยน ้า แบบ Infinity edge pool ที่ เ ห็ น วิ ว โดยรอบจากชั้น บนสุด
นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งฟิ ตเนส และสวนขนาดใหญ่ท่อี ยู่บริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการอีกด้วย
ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็ นต้นไป แต่ก็มี
การจัดพืน้ ที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่งใน
ระดับราคาใกล้เคียงกัน
(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ผี ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผูป้ ระกอบการเป็ น
จานวนมากที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมโดมิเนียม โดยการแข่งขันมักจะกระจุก
ตัวตามแนวขนส่งมวลชนระบบรางที่เปิ ดให้บริการแล้วและอยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยคู่แข่งหลักใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็ นบริษัทขนาดใหญ่และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างนาน
ในปี 2562 ภาพรวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ ผชิ ญ หลายปั จ จัย ลบเข้า มากระทบทั้ง เรื่ อ งจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวฉุดกาลังซือ้ และจากมาตรการกากับดูแลการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี)
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่หดตัวสูงถึงร้อยละ 24.8 แม้ว่า
ภาครัฐมีกระตุน้ ตลาดที่อยู่อาศัย ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
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ของราคาประเมิน และลดค่าจดจานองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน สาหรับการ
ซือ้ ขายที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ท่เี หลือค้างสต็อกในตลาดมากถึงร้อยละ
50 ของที่ อ ยู่อ าศัย ทั้ง หมดในระบบ ประกอบกับ การปรับ ลดอัต ราดอกเบี ย้ นโยบายถึ ง 2 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 5 เดือนจากร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็ น ร้อยละ 1.25 ต่อปี เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและกาลังการ
จับจ่ายใช้สอย
ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852007

ภายในโซนเริ่มตัง้ แต่แยกแครายสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้า
รวม 4 สถานี มีการแข่งขันดุเดือดโดยมีผพู้ ฒ
ั นารายใหญ่ซ่งึ มีโครงการขนาดประมาณ 1,000 ยูนิต ผสม
กับคอนโดโลว์ไรส์ขนาด 8 ชั้น ส่วนใหญ่จะเข้าอยู่ในซอย รวมเบ็ดเสร็จโซนนีจ้ ะมีคอนโดรวม 40,000
ยูนิต ราคาเฉลี่ย 90,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งคงค้างจานวน 16,000 ยูนิต หรือ ร้อยละ 40 โดยโซนนี ้
เปิ ดการขายมาตัง้ แต่ปี 2555 แต่อตั ราการขายเฉลี่ยจะขายได้เดือนละ 9 ยูนิต ประกอบกับผูบ้ ริโภคมี
ทางเลือกอื่นเพราะมีค่แู ข่งทัง้ ทาวน์เฮาส์ ทาเล และราคาไม่ต่างกัน อีกทัง้ ทาเลอื่นที่น่าสนใจกว่า ซึ่งหาก
ได้รบั สิทธิ์ประโยชน์แบบเดียวกันผูบ้ ริโภคก็มีแนวโน้มเลือกที่อยู่อาศัยแนบราบมากกว่าและผูบ้ ริโภค
ส่วนมากติดปั ญหาถูกสถาบันการเงินปฏิ เสธสินเชื่อค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็ นคนในพืน้ ที่รายได้ไม่สงู
อีกทัง้ มีหนีค้ รัวเรือนค่อนข้างมาก
ที่มา: https://www.posttoday.com/property/575690 และ https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440880

ในปี 2563 คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในโซนเริ่มตั้งแต่ แยกแครายสถานีศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้าจะยังคงซบเซาจากปั จจัยที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับปั จจัย
ค่าโดยสารจากการขนส่งรูปแบบรถไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่ารถตูโ้ ดยสารและรถแท็กซี่ ทาให้ผู้ บริโภคไม่
สนใจซือ้ โครงการอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า หากรัฐบาลไม่มีมาตราการส่งเสริมการลดราคาค่าโดยสารลง
และไม่ส่งเสริมมาตราการอื่น ๆ เพื่อจูงใจ
(2.2.2) โครงการ วนา เรสซิเดนซ์
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
ภาพรวมกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
•

Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย

•

Rookie / Newcomer เป็ นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รุน่ ใหม่

•

High Quality Product ทาโครงการคุณภาพ
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•

Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรูหรา

•

Reliable มีความน่าเชื่ีอถือ

กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. สร้างสรรค์โครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กบั บริษัทฯ
2. สร้างความเชื่อมั่นในการซือ้ โครงการบ้านเดี่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในแง่
ต่าง ๆ เช่น ทาเลที่ตงั้ ประโยชน์ใช้สอยของบ้าน การเลือกวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน และ
ราคาของบ้าน
3. เน้นการออกแบบบ้านที่มคี วามแปลกใหม่และโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ
4. โครงการต้องแสดงถึงความสาเร็จของบริษัทฯ
5. สร้างภาพลักษณ์บริษัทฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน
6. เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
7. จูงใจลูกค้าที่กาลังตัดสินใจเปรียบเทียบ โดยจัดงานพิเศษเพื่อนาเสนอโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมีสตั ว์เลีย้ ง
2. กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ปี ระกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุน่ ปู่ ย่าตายายจนถึงหลาน

-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ
(CBD), พระรามเก้า, พืน้ ที่ส่วนขยายของกรุงเทพมหานคร, และต่างจังหวัด

-

ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว

จุดมุง่ หมายของการพัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์
1. เป็ นบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม
2. เป็ นบ้านยั่งยืน
3. เป็ นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริง
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4. มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคณ
ุ ภาพ
5. ค่าบารุงรักษาต่า
6. มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย
7. มีการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมที่รม่ รื่นด้วยต้นไม้สีเขียว
8. สามารถเดินทางเข้าสูย้ า่ น CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึง่ ชั่วโมง
การจาหน่าย และช่องทางการจัดจาหน่าย
ด าเนิ น การขายโครงการโดยที มงานมื ออาชีพ จาก บริษั ท ซี บี อ าร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
นอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจาที่
สานักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ จะไม่มีการทาการตลาดแบบปูพรมในทุกสื่อการตลาด แต่จะเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เฉพาะเจาะจงได้และมีผลกับการตัดสินใจ โดยรู ปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
Brand ที่สื่อให้เห็นถึงบ้านที่นาสมัยมีความเป็ นนานาชาติ ตอบโจทย์ผอู้ ยู่อาศัยที่พิถีพิถนั และนักลงทุน
ที่ชาญฉลาด โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้จัดงานพิเศษสาหรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการเปิ ดตัว
โครงการ (Grand Opening Event) ร่ว มกับ (BRG) และจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริม การขายร่ว มกับ BAY,
Quattro และ Mercedes Benz อีกทัง้ โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ เช่า Facebook
เป็ นหลัก
(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ผี ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
โดยในปี 2562 มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเปิ ดตัวใหม่ 118,975 หน่วยในขณะที่ปี
2561 เปิ ดตัวถึง 125,118 หน่วย หรือลดลง 5% และพิจารณาจากมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิ ดใหม่
ในปี 2562 ซึ่งมีอยู่ 476,911 ล้านบาทนัน้ ลดลงจากปี 2561 ที่เปิ ดตัวสูงสุดถึง 565,811 โดยลดลงถึง
16% แต่ ตัว เลขเหล่ า นี ้อ าจจะไม่ สะท้อ นความเป็ น จริง เนื่ อ งจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รัฐ บาลมี
มาตรการกระตุน้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์จึงมีการเปิ ดตัวในช่วงปลายปี โดยเฉพาะเดือนตุลาคมและ
พฤศจิ ก ายนอย่างคึกคัก มากเป็ น พิ เศษ ซึ่ง เป็ น การช่วยระบายสิ น ค้าและช่วยผู้ประกอบการสร้าง
สินค้าเข้ามาในตลาดอีกอุปทานจึงไม่ถกู ดูดซับอย่างมีนยั สาคัญ
และหากพิจารณาในพืน้ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ซึ่งเป็ นทาเลทองเนื่ องจากใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่กาลังเดินหน้าอย่างเข้มข้น ส่งผลให้มีผปู้ ระกอบการราย
ใหญ่เข้ามาพัฒนาโครงการในพืน้ ที่เป็ นจานวนมากเนื่องจากเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพสูง อัตราการดูดซับ
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55 หน่วยต่อเดือน หรือ 1 พันล้านบาทต่อเดือน โดยเฉพาะในกลุ่มระดับราคา 17-20 ล้านบาท ตอบ
โจทย์อปุ สงค์กลุ่มลูกค้ากาลังซือ้ สูง รายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน เช่น กลุ่มผูบ้ ริหาร และนักธุรกิจ
รุน่ ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม พบการแข่งขันสูงมาก
ที่มา : TerraBKK.com - https://www.terrabkk.com/news/196692

สาหรับในปี 2563 คาดว่าจากมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ล่าสุดเรื่อง การกาหนดเงินดาวน์
ขัน้ ต่าหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) และมาตรการอื่น ๆ ที่ยงั ใช้อยู่ จะทาให้อปุ ทาน
ที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง การเปิ ดใหม่ในปี 2563 อาจไม่นอ้ ยกว่าปี 2562 แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็
ตาม เพราะยังมีแรงซือ้ จากการหวังเก็งกาไรเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอื่นมีจากัด หรือการผันเงินจาก
เงินกูซ้ ือ้ บ้านไปทาธุรกิจอื่น โดยสิ่งที่น่ากังวลก็คืออุปทานรอการขายจะมีมากขึน้ บ้านว่างหรือบ้านที่
สร้างเสร็จและขายไปแล้วแต่ไม่มีผเู้ ข้าอยู่อาศัยจะเพิ่มขึน้ จากที่พบในปี 2562 จานวน 525,000 หน่วย
สัดส่วนนักเก็งกาไรอาจเกินร้อยละ 40 หนีเ้ สียอาจมีมากขึน้ ที่สาคัญสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือสินเชื่อที่
ไม่เกิดกาไรกับผูป้ ล่อยกู้ (NPL) น่าจะปรับตัวเพิ่มขึน้ กว่าที่กาลังก่อตัวในปี 2562
ที่มา: AREA แถลงฉบับที่ 39/2563

จากผลสารวจของ CBRE พบว่า โครงการบ้านพักอาศัย Luxury ที่มีราคาขาย 20 ล้านบาทขึน้ ไป
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ ที่บริเวณ (1) Western Bangkok (2) Downtown Bangkok และ (3) Eastern
Bangkok
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ นัน้ ตัง้ อยู่ในบริเวณ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) ในพืน้ ที่
Eastern Bangkok ซึ่งมีลกั ษณะของทาเลที่ดีเทียบได้กบั ถนนราชพฤกษ์ ซึง่ มีลกั ษณะดังนี ้
1.

เป็ นถนนขนาดใหญ่ มีเกาะกลางถนน และมี 3 ช่องทางจราจร ประกอบกับมีการสร้างอุโมงค์
เชื่อมต่อและอยู่ใกล้จุดขึน้ ทางด่วนพิเศษ ซึ่งทาให้ง่ายต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง และท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

2.

ล้อ มรอบไปด้ว ยการบริ ก ารระดับ สูง เช่ น โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช โรงเรี ย นนานาชาติ ชั้น น า
มหาวิทยาลัย และศูนย์การค้าชุมชน

3.

ระดับถนนสูงกว่าถนนกรุงเทพกรีฑาสายเก่า 1.50 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันนา้ ท่วมได้

(2.2.3) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
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-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วัยทางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว จนกระทั่ง
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงกาลัง
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่เี ป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจานวนตัง้ แต่ 4 คนขึน้ ไป
3. กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ

-

ด้านภูมิสาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่บ ริเวณใกล้เคียงและประกอบอาชีพ บริเ วณ
ใกล้เคียงกับโครงการ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่มีบตุ รเรียนสถานศึกษาใกล้เคียงกับโครงการ

-

ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยและคนไทยที่มีสามีชาวต่างชาติ

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 60,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป และผูม้ ีรายได้ส่วนตัว
ตัง้ แต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และและอาศัยอยู่จริง

(2.2.4) โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 27 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมีสตั ว์เลีย้ ง
2. กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ปี ระกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุน่ ปู่ ย่าตายายจนถึงหลาน

-

ด้านภูมิสาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่ คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ผูท้ ่ีกาลังหาที่พกั
อาศัยที่ราคาไม่สงู จนเกินไป แต่ยงั คงความเป็ นบ้านหลังใหญ่

-

ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 15,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของพักอาศัยเอง,อยู่อาศัยแบบครอบครัว

การจาหน่าย และช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้วยทาเลที่ตงั้ ของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ตัง้ อยู่ท่ี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
ไม่ไกลจากเมือง และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนาดี ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี ห่างตัวจากเมืองเพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งใกล้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ
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ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ โรบินสัน เทสโก้โลตัส (นาดี) และตัง้ งี่ส่นุ (นาดี) ใกล้สนามบินอุดรธานี ใกล้
สถานศึกษาต่าง ๆ ประจาจังหวัด ตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนอนุบาล
อาภาพัชร โรงเรียนอุดรพิชยั รักษ์พิทยา โรงเรียนสตรีราชินทู ิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกลุ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยส่วนผูท้ ่สี นใจโครงการสามารถติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี ้
1) บ้านตัวอย่าง และสานักงานขาย โครงการจัดให้มีบา้ นตัวอย่าง 2 หลัง เป็ นแบบบ้านเดี่ยว
ใหญ่ และแบบบ้านเดี่ยวเล็กซึ่งแบบบ้านเดี่ยวเล็กมีรูปแบบเดียวกันกับบ้านแฝด ลูกค้าสามารถเข้าชม
บ้านตัวอย่างได้เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า และทางโครงการจัดให้มีพนักงานขายที่พร้อมจะ
ให้คาแนะนา และข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการจองบ้านจนไปถึงขั้นตอนโอน
กรรมสิทธิ์ได้
2) สื่อออนไลน์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี มีสื่อ
Social Network อยู่หลายช่องทาง อาทิ สื่อทางเว็บไซต์, Facebook, Line@ , Intragram , Twitter เป็ น
ต้น เพื่ อ ให้ลูก ค้า สามารถรับ รู ้ข้อ มูลต่ า ง ๆ เบื ้อ งต้น ไม่ ว่ า จะเป็ น แบบบ้า น แปลนบ้า น และการ
ติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ ายขายผ่านสื่อข้างต้นได้
3) ป้ ายบิลบอร์ด การติดตัง้ ป้ายบิลบอร์ดโครงการเพื่อเป็ นสื่ออีกช่องทางตามถนนสายหลัก
ภายในจังหวัดอุดรธานี เช่น บริเวณถนนนิตโย ถนนบุญยาหาร ถนนพรหมประกายและบริเวณถนนบ้าน
ช้างซึ่งเป็ นป้ายหน้าทางเข้าซอยมายังโครงการ และเป็ นเส้นหลักที่มีลกู ค้าเดินทางไปมาในถนนเส้นนีอ้ ยู่
เป็ นจานวนมาก และเป็ นช่องทางที่ค่อนข้างได้ผลที่ดีมาเป็ นอันดับแรก อีกทั้งภายในป้ายจะบอกถึง
โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น ตลอดจนช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู ใ้ ห้กับผู้คนที่สนใจและ
สามารถเข้าไปยังโครงการได้อีกด้วย
4) การออกบูธ ในการออกบูธทางโครงการจะมีการออกบูธในช่วงที่เปิ ดตัวโครงการ และมีการ
จัดโปรโมชั่นต่าง ๆ อยู่บริเวณศูนย์การค้า อาทิ เซนทรัลฯ อุดรธานี หรื อเมื่อมีงาน Event เช่น งาน
มหกรรมบ้านและคอนโดอุดร ซึ่งจะสามารถสร้างการรับรูใ้ ห้แก่ผคู้ นในศูนย์การค้าหรือผูท้ ่สี นใจสามารถ
เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
5) ใบปลิว / โบรชัวร์ เป็ นสื่อที่สามารถส่งตรงถึงมือผูค้ นได้อย่างใกล้ชิด ในการแจกใบปลิวทาง
โครงการได้จัดการแจกใบปลิ วตามสถานที่ ร าชการต่า ง ๆ หรื อ บริเ วณมี ก ลุ่ม ลูกค้าเป้ า หมายของ
โครงการอยู่เป็ นจานวนมาก
(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ผี ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
อสัง หาริมทรัพ ย์ในจังหวัดอุดรธานี เป็ นตลาดที่ มีศักยภาพมาก เพราะจังหวัดอุดรธานีเป็ นที่
กล่าวถึงอย่างมากในเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจ หลังจากมีนโยบายเปิ ดการค้าเสรี หรือ AEC
29

ทาให้เมืองที่อยู่ติดชายแดนได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษทั้งเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนัก
ธุรกิจที่มองเห็นโอกาสในการทาธุรกิจ เนื่องจากอุดรธานีมีเสน่หต์ รงที่เป็ นเมืองใกล้ชายแดนลาว เป็ น
จัง หวัด ที่ มี ข นาดใหญ่ ท่ี สุดของทางอี สานเหนื อ และมี สิ่ง อ านวยความสะดวกทั้ง ศู น ย์การค้า การ
ขยายตัวของค้าปลีก และแหล่งไลฟ์ สไตล์ รองรับคนจากทางฝั่ งไทยและทางฝั่ งลาวให้เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดอุดรธานีเป็ นจานวนมาก ทาให้ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างมาก อีกหนึ่ง
จุดสาคัญคือ ถึงแม้จังหวัดหนองคายจะเป็ นจังหวัดซึ่งอยู่ติดชายแดนของประเทศลาว แต่ดว้ ยขนาด
จังหวัดที่ค่อนข้างเล็กและไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกมากนักจึงส่งผลให้จงั หวัดอุดรธานีท่มี ีความพร้อม
มากกว่าและได้รบั การตอบรับที่ดีกว่าจากคนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด การเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดของคนลาวเป็ นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีขนึ ้ อีกระดับหนึ่ง

แผนภาพแสดงอาณาเขตแนววงแหวนรอบ จังหวัดอุดรธานี
สาหรับตลาดที่อยู่อาศัยอุดรธานีในปี 2562 นับจากต้นปี ถึงเดือนสิงหาคม 2562 มีบา้ นจัดสรร
ใหม่เปิ ดโครงการเพียง 2 โครงการ เนื่องจากตลาดยังไม่มีแรงจูงใจใหม่ ๆ ที่จะบูมขึน้ ได้ แต่ยงั สามารถ
เดินไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากอุดรธานีเป็ นจังหวัดใหญ่ มีศักยภาพในอีสานตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง
โดยรอบ แต่เวลานีย้ งั มีขอ้ จากัดด้านต่าง ๆ พอสมควร ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะ ที่จะทาให้ธุรกิจด้าน
นีม้ ีความเติบโตและสร้างอัตราความต้องการของตลาด จากที่จะมีแผนลงทุนมาถึงพืน้ ที่ในอนาคต อาทิ
โครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนทาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม มีศูนย์
กระจายสินค้า โดยอุดรธานีมีปัจจัยเสริมที่มีศกั ยภาพคือ ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก
และอากาศ โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจานวน 39 โครงการ มีหน่วย
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ในผังของทุกโครงการรวมกัน 5,831 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็ นอุปทานในตลาด 1,696 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการ
บ้านจัดสรร จานวน 34 โครงการ มีจานวนหน่วยในผัง 2,967 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 11,343 ล้าน
บาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็ นอุปทานในตลาด 1,484 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,918 ล้าน
บาท โครงการอาคารชุด จานวน 5 โครงการ มีจานวนหน่วยในผัง 2,864 หน่วย มูลค่าโครงการรวม
5,884 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็ นอุปทานในตลาด 212 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย
443 ล้านบาท ทัง้ นีห้ น่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จานวน 1,696 หน่วย เป็ นบ้าน
เดี่ยวมากที่สดุ ร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้าส์รอ้ ยละ
15.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท เป็ นอาคารชุดร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา
2 – 3 ล้า นบาท เป็ น บ้า นแฝดร้อ ยละ 10.5 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับราคา 2 – 3 ล้า นบาท เป็ น อาคาร
พาณิชย์ ร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นที่ดินเปล่า ตามลาดับ
ที่มา: https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440379 และ
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=aFJPZ1k3OC
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แนวโน้ม ธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ในปี 2563 คาดว่ า จะชะลอตัว อุ ป ทานในตลาดยัง เหลื อ อี ก มาก
โดยเฉพาะบ้านระดับราคา 3 -5 ล้านบาท ในสินค้าคงเหลือที่สร้างเสร็จแล้ว การพัฒนาโครงการใหม่
จะมีการชะลอตัวหลายโครงการเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม ทัง้ ๆ ที่ ได้รบั ใบอนุญาตจัดสรร แล้ว และการ
พัฒนาโครงการใหม่ คงต้องคานึงถึง เรื่องรูปแบบบ้านและระดับราคาขาย ตามความต้องการของตลาด
และกาลังซือ้ เป็ นเรื่องสาคัญ รูปแบบการพัฒนาโครงการใหม่ จะมีบา้ นระดับราคาขายที่ 1-2 ล้าน เพิ่ม
มากขึน้ ตามกาลังซือ้ ในตลาดผูบ้ ริโภค ส่วนโครงการคอนโด ในจังหวัดอุดรธานี จะยังไม่มีการพัฒนา
โครงการเกิดขึน้
ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/property/414763

ในจังหวัดอุดรธานีมีโครงการหมู่บา้ นจัดสรรต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึน้ มากมาย ทัง้ โครงการที่เป็ นบ้าน
เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ
บ้านรชยา วงแหวน-นาดีนนั้ มีรายละดังต่อไปนี ้
(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีแนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Use Looking For Site ซึ่งบริษัทฯ จะกาหนด
รู ปแบบโครงการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับรู ปแบบโครงการ เพื่อทาการ
ก่อสร้างเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรร คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอื่น ๆ ทัง้ นีก้ ารกาหนดรูปแบบโครงการ
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เบือ้ งต้นนั้น บริษัทฯ จะตัดสินใจโดย ผ่านการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการใน 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้าน
กฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ทั้งนีเ้ มื่อได้กาหนดรู ปแบบโครงการที่เหมาะสมแล้ว
บริษัทฯ จะใช้แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
(2.3.1) การจัดหาทีด่ ิน
ก่อนเริ่มต้นกระบวนการจัดหาที่ดินหรือทาเลที่ตงั้ โครงการนัน้ บริษัทฯ จะมีการกาหนดแนวทางเบือ้ งต้น
เพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตรงตามลักษณะที่บริษัทฯ ต้องการ ดังนี ้
1.

โครงการบ้านแนวราบต้องมีทางเข้าออกติดถนนสายหลัก ในย่านที่กาลังเติบโตเป็ นทาเลอยู่อาศัยที่
เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วน โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ/หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นา ใช้
เวลาเดินทางเข้าเมือง Central Business District (CBD) เพียง 30 นาที โดยโครงการบ้านของบริษัทฯ จะ
อยู่ในขนาดกลางคือประมาณ 50 – 150 หลังต่อโครงการ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กาลังขยายครอบครัว
มีสมาชิกทุกเพศวัย 3 เจนเนอเรชั่น และไม่ตอ้ งการอยู่ในโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินไป ในขณะเดียวกันก็
ไม่ประสงค์จะอยู่ในโครงการที่เล็กจนเกินไปเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่สูงเกินความ
จาเป็ น

2.

โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยต้องเดินถึงสถานีรถไฟฟ้ าสายหลัก โดยต้องอยู่ในระยะไม่เกิน
500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า และหากไม่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้าที่เ ป็ น สถานีเชื่ อมต่อ (Interchange
Satation) จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
หลังจากผ่านการคัดกรองจากหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณะตามระดับราคา ประเภท และ

ลักษณะราคาตามที่โครงการต้องการขาย พร้อมทัง้ ปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(2.3.1.1) ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ก่อนทาการเลือกซือ้ ที่ดินนัน้ บริษัทฯ จะทาการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดิน เพื่อ
ตรวจสอบว่าสามารถทาโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่นหรือไม่
(2.3.1.2) บริบททางกายภาพ
บริษัทฯ เลือกซือ้ ที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโครงการและ
บริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ทาเลที่ดินที่จัดหาจะต้องมีความสะดวกในการเข้าถึ ง มีความใกล้กับสถานที่
สาคัญและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
(2.3.1.3) ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดที่ดินต้องมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ โดยที่ดินที่โครงการต้องการหาเพื่อทา
หมู่บา้ นจัดสรรนัน้ จะมีขนาดที่ดินประมาณ 9 ไร่ ขึน้ ไป มีหน้ากว้าง มีทิศทางที่ดีถกู ต้องตามหลักฮวงจุย้
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แปลงจัดสรรแบ่งลงตัวตามขนาดบ้าน ในขณะที่ท่ีดินที่ใช้สาหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมจะ
มีขนาดตัง้ แต่ 300 ตร.ว. ขึน้ ไป ทัง้ นีร้ ูปร่างของที่ดินต้องมีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาโครงการ
ด้วย
(2.3.1.4) ทาเลที่ตงั้ และการเข้าถึง
ที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการในกรุ งเทพฯ นั้นต้องมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
เมือง โดยสามารถเดินทางจากที่ดินเข้าสู่ย่าน CBD ของเมืองได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที แต่
เนื่องจากโครงการที่พฒ
ั นาในต่างจังหวัด ตัง้ อยู่ในจังหวัดอุดรธานีซ่งึ ยังมีพนื ้ ที่ดินเปล่าค่ อนข้างมาก จึง
สามารถจัดหาที่ดินที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ภายในระยะเวลาประมาณ 10 นาทีเท่านัน้
(2.3.1.5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะจัดซือ้ แปลงที่ดินที่ลอ้ มรอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุม้ ค่าต่อการลงทุนในอนาคต
โดยบริษัทฯ ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยคานึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม โดยรู ปแบบ
โครงการที่จะถูกพัฒ นาขึ น้ ทั้ง นี ้จ ะต้องไม่อ ยู่ติดกับ แหล่ งเสื่อ มโทรม และสถานที่ ท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อลูกค้าผูซ้ ือ้ สินค้าของบริษัทฯ ในการดาเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ หาก
โครงการใดเข้าเงื่ อนไขที่ตอ้ งยื่นขออนุมัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างที่
ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินการจัดเตรียมรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้
สามารถขออนุญาตต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการ
ก่อสร้างเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ เมื่อเริ่มมีการก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบ
ด้านระบบนา้ เสีย โดยนา้ เสียจากแต่ละโครงการจะได้รบั การบาบัดก่อนระบายลงบ่อพัก รวมทัง้ จัดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพนา้ ทิง้ ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกาหนดไว้ก่อนระบายลงสู่นา้ สาธารณะ เพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามผล และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่าง
ต่อเนื่อง
(2.3.1.6) สภาพตลาด
บริษัทฯ จะเลือกซือ้ ที่ดิน ในทาเลที่มีสภาวะตลาดเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ คือมี อุปสงค์
และ อุปทานของกลุ่มเป้าหมายที่เพียงพอ และราคาที่ดินที่เหมาะสมกั บการทาโครงการ อีกทั้งยังมี
ช่ อ งว่ า งทางการตลาดที่ บ ริษั ท ฯ เล็ ง เห็ น และสามารถเติ ม เต็ ม ความต้อ งการของกลุ่ม ลูก ค้า แบบ
เฉพาะเจาะจงเข้าไปได้จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
(2.3.1.7) ความคุม้ ค่าทางด้านการเงิน
ก่อนทาการเลือกซือ้ ที่ดินนัน้ บริษัทฯ จะทาการศึกษาความคุม้ ค่าทางด้านการเงินโดย พิจารณา
จากโมเดลธุรกิจซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการที่เลือกทาเพื่อตรวจสอบว่าสร้างผลกาไร
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ว่าคุม้ ค่าและได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE), อัตราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA), กาไรสุทธิ (NET PROFIT), และอื่น ๆ
(2.3.2) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ จะดาเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการในการศึกษาพิจารณาและดาเนินการดังต่อไปนี ้
(2.3.2.1) ขัน้ ตอนศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
บริษัทฯ จะดาเนินการศึกษารวมรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลทางกฎหมาย กายภาพ การตลาด
และการเงิน โดยละเอียด เพื่อกาหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่จะเลือกพัฒนา โดย
จะเลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สดุ และคุม้ ค่าการลงทุนที่สดุ
(2.3.2.2) ขัน้ ตอนคัดเลือกผูอ้ อกแบบ
บริษัทฯ จะดาเนินการคัดเลือกผูอ้ อกแบบโดยพิจารณาเลือกผูอ้ อกแบบที่มีความถนัดตาม
รู ป แบบโครงการและกลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมายแต่ ล ะประเภท และต้อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มาก
พอสมควร หากมีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ กั ของกลุ่มตลาดจะพิจารณาเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการระดั บ Luxury ทั้ ง นี ้จ ะพิ จ ารณาประสบการณ์แ ละผลงานที่ ผ่ า นมาเป็ น ส าคั ญ
ประกอบด้วย
และบริษัทฯ กาหนดหลักการออกแบบและการนาเสนอผลิต ภัณฑ์ซ่งึ ไม่ยึดติดกับรูปแบบ
การทาโครงการแบบเดิม ๆ โดยมุ่งให้แบบบ้านตอบโจทย์ผอู้ ยู่อาศัยอย่างแท้จริง กล่าวคือ เน้น
พืน้ ที่ใช้สอยภายในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น โครงการวนา เรสซิเดนซ์ มีลิฟต์ภายในบ้านเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผูส้ ูงอายุ หรือผูพ้ ิการบกพร่ องให้มีความปลอดภัย
สูงสุด ด้วยแนวคิด Universal design และออกแบบให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและ/หรือ
สามารถติดตัง้ ได้ทุกหลังในภายหลังหากไม่ตอ้ งการ มีระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงและสาย
LAN ที่ จ าเป็ น ต่ อ อุ ป กรณ์อี เ ล็ ก โทรนิ ค ติ ด ตั้ง ทุ ก จุ ด ทั่ ว บ้า น สามาถรองรับ ระบบ Home
Automation ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง หากลูกค้าต้องการติดตัง้ เพิ่มเติมเพื่ออานวยความ
สะดวก เป็ นต้น
(2.3.2.3) ขัน้ ตอนพัฒนาแบบโครงการ
บริษัทจะดาเนินการออกแบบโครงการควบคู่ไปกับการทางานของผูอ้ อกแบบ มีบคุ ลากรที่
เชี่ยวชาญงานก่อสร้างเป็ นทีมควบคุมการก่อสร้างหลัก โดยทีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ จะเป็ น
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ศูนย์กลางในการประสานงานกับทีมออกแบบ ไม่ว่าจะเป็ นสถาปนิก ภูมิสถาปั ตย์ ตกแต่ง
ภายใน ผูร้ บั เหมางานต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายจัดซือ้ และจัดจ้างวัสดุก่อสร้างบางประเภทเอง
เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและ/หรือเพื่อให้ม่ นั ใจว่างานในส่วนนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีท่ีสุด
พร้อมดาเนินการตรวจเช็คข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ที่สดุ
มีทีมวิศวกรผูม้ ากประสบการณ์จากหลากหลายแขนง อาทิเช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกร
งานระบบไฟฟ้ า ประปา วิ ศ วกรเครื่ องกล Quality Control (QC) และ Quality Survey (QS)
เป็ นต้น
(2.3.2.4) ขัน้ ตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันการเกิดปั ญหาต่าง ๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีการปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องกับ
หน่ ว ยงานราชการที่ อ อกใบอนุ ญ าตตั้ง แต่ เ ริ่ ม ท าการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการลงทุน
(Feasibility study) ของโครงการ จนถึงได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้าง
(2.3.2.5) ขัน้ ตอนการจัดหาผูร้ บั เหมา
บริษัทฯ จะเดินเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโดยจะพิจารณาผู้รับเหมาที่มี
คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีกาลังการผลิตที่สามารถดาเนินงานก่อสร้างจน
ส าเร็ จ ลุล่ ว งได้ภ ายในเวลาที่ ก าหนดอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยส่ ว นมากจะเป็ น ผู้รับ เหมาที่ มี
ประสบการณ์และเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านีจ้ ะพิจารณาเป็ น พิเศษ นอกจากนีย้ ังต้องมี
ผลงานที่โดดเด่นในอดีต มีช่ือเสียง และมีความถนัดในการทางานโดยเฉพาะงานที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับโครงการที่ตอ้ งการให้ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะเลือกผ่ านกระบวนการประมูลราคา
ค่าก่อสร้าง ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะทาการประเมินคุณภาพงานของผูร้ บั เหมาเป็ นระยะ ๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ดีขึน้
(2.3.2.6) ขัน้ ตอนการก่อสร้าง
บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมสาหรับควบคุมงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งจะคอยควบคุมการ
ทางานของผู้รับ เหมา เพื่อให้ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเวลา มีคุณภาพดี ใช้งบประมาณไม่
สิน้ เปลือง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ โดยจะมีการตกลงด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้างกับทีม
ผูร้ บั เหมาตามความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อหาแนวทางควบคุมงบประมาณให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่กี าหนด
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(2.3.2.7) ขัน้ ตอนการตรวจเช็คผลงาน
บริษัทฯ มีการจัดตัง้ ทีมสาหรับตรวจเช็คคุณภาพของโครงการก่อนการส่งมอบ เพื่อให้
ลูกค้าได้รบั โครงการที่มีความสมบูรณ์ท่สี ดุ
(2.3.2.8) ขัน้ ตอนการติดตามผลงาน
บริษัทฯ มีการดาเนินการติดตามผลงานหลังส่งมอบ โดยมีการสอบถามความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนาคาแนะนาของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึน้ ใน
การพัฒนาโครงการต่อไป
(2.3.2.9) ขัน้ ตอนการบริการหลังการขายและ Property Management
การบริหารหลังการขายและ Property Management เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างรากฐาน
ที่ย่งั ยืนให้กบั บริษัทฯ จากงานวิจยั ตลาดของ AGENCY FOR REAL ESTATE พบว่ากว่าร้อยละ
60 ของยอดขายโครงการมาจากลูกค้าเก่าที่แนะนาและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าใหม่ในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ โครงการ บริษัทฯ จะทาการคัดเลือกผูบ้ ริหารโครงการที่มีประสบการณ์มาเป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการต่อจากบริษัทฯ เมื่อมีการส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนที่ว่านี ้
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ทีมงานโดยเฉพาะเพื่อประสานงานที่เกี่ยวกับ Property Management เพื่อให้
ความมั่นใจลูกค้าว่า ทัง้ โครงการจะได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องและดีท่สี ดุ
(2.4) สินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยทีส่ าคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่สี าคัญ ดังนี ้
ลาดับ

รายการสินทรัพย์

ประเภททรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ)
(ล้านบาท)

1

ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย จานวน 22

ห้องชุดพักอาศัย

AFD

39.37

ห้องชุดพักอาศัย

AFD

66.99

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

AFD

851.36

ที่ดินรอการพัฒนา

AFD

392.72

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

RCY

57.03

ห้อง
2

ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 จานวน 50
ห้อง

3

โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จานวน 59 หลัง

4

ที่ดินว่างเปล่า เนือ้ ที่ 16 ไร่ 30.3 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีน คริน ทร์- ร่มเกล้า ตัด ใหม่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5

โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จานวน 35
หลัง

36

ลาดับ

รายการสินทรัพย์

ประเภททรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ)
(ล้านบาท)

6

ที่ ดิ น ว่ า งเปล่า เนือ้ ที่ 100 ไร่ 3 งาน 41.1

ที่ดินรอการพัฒนา

RCY

183.76

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

RCY

47.23

ตารางวา ตั้ง อยู่ ที่ ถ นนบ้า นช้า ง จั ง หวัด
อุดรธานี
7

โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี จานวน
89 หลัง

3. รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถือหุน้
3.1 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

3

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

4

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

5

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

6

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

คณะผูบ้ ริหารของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นางสาวชมพูนทุ สุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

3

นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์

เลขานุการบริษัท

4

นางสาวอวัสดา พิชิตรานนท์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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3.2 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย
สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

418,715,898

37.29

2

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ**

325,065,150

28.95

3

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์*

50,934,367

4.54

4

นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์

49,119,129

4.37

5

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

46,990,453

4.18

6

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

43,703,111

3.89

7

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

33,438,430

2.98

8

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129

2.82

9

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

2.82

10

นายโชติกร ปั ญจทรัพย์

30,000,000

2.67

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น

61,795,204

5.50

1,123,000,000

100.00

ลาดับ

รวมทัง้ สิน้

4. ประวัติการเพิ่มทุนและจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 3 ปี
4.1 ประวัติการเพิ่มทุน
วันที่

ประเภทรายการ

24 ธันวาคม 2561 จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ ก่

หุ้นเรียกชาระที่
เปลี่ยนแปลง

หุ้นเรียกชาระ
(หุน้ )

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาท)

752,836,413

1,123,000,000

1.00

บุคคลในวงจากัด
4.2 ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2560 – ปี 2562
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5. รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
บริษัทที่ 1
ชื่อบริษัท

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

วัตถุประสงค์

: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตงั้ สานักงาน

: 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

ทะเบียนเลขที่

: 0105556142482

โทรศัพท์

: 0-2026-3512

โทรสาร

: 0-2026-3513

ทุนจดทะเบียน

: 300,000,000 บาท

จานวนหุน้

: 30,000,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 10 บาท

สัดส่วนการถือหุน้

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 96.67

บริษัทที่ 2
ชื่อบริษัท

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด (บริษัทย่อย)

วัตถุประสงค์

: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตงั้ สานักงาน

: 99/99 ถนนพรหมประกาย ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนเลขที่

: 0415558001794

โทรศัพท์

: 0-4232-9398

ทุนจดทะเบียน

: 3,000,000 บาท

จานวนหุน้

: 30,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

: 100 บาท

สัดส่วนการถือหุน้

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 100
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน
1. ตารางสรุ ปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

60.19

86.51

19.71

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

15.53

17.19

26.12

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

14.81

34.10

32.73

-

-

14.91

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

790.86

913.34

1,453.96

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

881.39

1,051.14

1,547.43

-

-

0.92

568.06

568.06

183.76

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4.46

6.68

5.96

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

0.08

1.99

2.58

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.00

12.97

10.06

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.09

1.29

0.44

576.69
1,458.08

590.99
1,642.13

203.72
1,751.15

-

5.73

8.09

127.93

111.54

256.67

0.83

0.73

0.34

0.70

0.33

362.48

241.28

42.33

40.00

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลอื่น

-

48.00

-

ภาษีนิตบิ คุ คลค้างจ่าย

-

0.63

5.61

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

370.74

209.29

673.19

1.21

0.46

0.12

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ดินรอการพัฒนา

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
(ปรับปรุงใหม่)

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

148.59

-

-

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

876.10

940.42

527.88

-

-

2.98

0.31

0.59

1.33

1,026.21
1,396.95

941.47
1,150.76

532.31
1,205.50

-

1,123.00

1,123.00

-

1,123.00

1,123.00

-

-

-

-

-

-

ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ สามัญ

-

(187.89)

(187.89)

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

-

(175.11)

(175.11)

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(0.06)

4.68

4.68

ขาดทุนสะสม

(2.64)

(283.87)

(231.08)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(2.70)

480.81

533.58

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

63.82

10.55

12.07

61.12
1,458.07

491.36
1,642.12

545.65
1,751.15

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท
ทุน ที่ อ อกและช าระแล้ว หุ้น สามัญ 370,163,587 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

ตรวจสอบแล้ว ประจาปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

246.95

198.30

507.94

ดอกเบีย้ รับ

0.80

2.09

2.86

รายได้อื่น ๆ

1.38

0.60

2.62

รวมรายได้

249.13

200.99

513.42

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

(205.83)

(143.39)

(365.68)

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(16.08)

(36.68)

(38.01)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(34.94)

(29.32)

(41.83)

ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(5.06)

-

ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ

-

(255.84)

-

(11.15)

(26.89)

(10.25)

(268.00)
(18.87)

(497.18)
(296.19)

(455.76)
57.66

0.38

6.47

(12.72)

(18.49)

(289.72)

44.94

-

-

(0.34)

(18.49)

(289.72)

44.60

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี /งวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
(631.87)

(170.84)

37.56

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(8.30)

26.01

(0.13)

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

699.67

171.15

(104.23)
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หน่วย : ล้านบาท
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562

งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) -

59.50

26.32

(66.80)

0.69

60.19

86.51

60.19

86.51

19.71

สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

2. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

2.38

5.02

2.30

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน

(เท่า)

0.20

0.50

0.07

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

N/A

(0.39)

0.22

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

(เท่า)

N/A

12.12

23.46

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

(เท่า)

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า

(เท่า)

N/A

1.50

2.19

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

(%)

16.65

27.69

28.01

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(%)

(4.01)

(5.59)

12.29

อัตรากาไรอื่น

(%)

0.88

1.34

1.07

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

(%)

6,145.02

1,031.92

153.46

อัตรากาไรสุทธิ

(%)

(1.06)

(139.91)

8.45

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(%)

N/A

(117.64)

8.56

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

N/A

(18.14)

2.56

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

N/A

(5,017.21)

729.26

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

(เท่า)

N/A

0.13

0.30

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

(517.20)

2.39

2.26

อัตราส่วนความสามารถในการชาระ

(เท่า)

31.81

3.22

(0.65)

ดอกเบีย้

43

เลขทีใ่ บจอง/Subscription Form No……………………………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 / Enclosure No.3

ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Asset Five Group Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจานวน 86,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
Offering to existing shareholders of 86,384,615 new ordinary shares at a par value of Baht 0.50 per share at the offering price of Baht 1.00 per share
at a ratio of 13 existing shares for 1 newly issued ordinary share
วันที่จองซื้อ/Subscription Date

24 เมษายน 2563 / 24 April 2020

27 เมษายน 2563 / 27 April 2020

28 เมษายน 2563 / 28 April 2020

29 เมษายน 2563 / 29 April 2020

30 เมษายน 2563 / 30 April 2020

ข้อมูลผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Asset Five Group Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………..….…….……….…..…
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………….….….…...
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ 27 มีนาคม 2563 จานวน / According to the Share Register Book as of Record date, 27 March 2020, I/We own ………………...…….....……หุ้น / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนี้
จานวนทีจ่ องซื้อ (หุ้น) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total payment amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose only one
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
การโอนเงิน / Money Transfer
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft
(ในกรณีที่ส่งค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ นเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงิน จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ และเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2563 / In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and the personal cheque or cashier cheque or bank draft should be dated no
later than 29 April 2020)
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………
โดยสั่งจ่าย “บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 200-2-12617-9 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ / Payable to “Asset Five Group Public Company Limited” Saving account, Account number 200-212617-9, Kiatnakin Bank Public Company Limited, Central World Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose
only one)
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ................................................................................................ เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก ..............................................
นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษทั นั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities
a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” for the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้าตามชื่ อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to
have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี
มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริ ษทั
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
I/We hereby undertake to subscribe the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Money Transfer) or
the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in
the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of Asset Five Group Public Company Limited, including the amendment.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in share investment ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่ จองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น
สามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ต ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ว้ ย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. ………………………………………..………….
บริ ษทั ได้รับเงินจาก / The Company received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / For a subscription of the newly issued ordinary shares of
the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท / at Baht 1.00 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Money Transfer
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………...………………………. สาขา / Branch …………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ...............................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number. ..............................................................................................
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9999

ผู้ฝาก
เลขทีP่ articipant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242
257

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
224
225
229
230

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

244
247
248
924
SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จากัด
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้อมกับใบจองซือ้ หุ้นฉบับนี้ดว้ ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ สาหรับการจองซือ้ จากต่างจังหวัดรับเป็ นตั๋วแลกเงินเท่านัน้ / The Company accepts only personal cheque or cashier cheque
that can be drawn from Bangkok branches only. For subscription from upcountry, only bank draft is acceptable.
- ในกรณีที่เช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นี้/ If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be
cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผูจ้ องซือ้ โปรดสั่งจ่ายเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทั้งกรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร/ The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or
bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้าจานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ นีไ้ ม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received,
the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.

สิง่ ที่แนบมาด้ วยลําดับที่ 4

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์ นํา
หลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

ปิ ดอำกร
แสตมป์
30 บำท
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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ทำที่...............................................................
วันที่...............................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั ) ................................................................................................ (“ผู้มอบอำนำจ”)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน / เลขที่หนังสือเดินทำง ......................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ..........................................................................................................................................
อยู่บำ้ นเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตำบล ...................................................................................... เขต/อำเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................... รหัสไปรษณีย.์ .......................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record date) ที่ 27 มี น ำคม 2563 จ ำนวน ........................................... หุ้น มี สิท ธิ ในกำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น
จำนวน........................................... หุน้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ที่ออก
โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ำพเจ้ำขอมอบอำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน / เลขที่หนังสือเดินทำง ............................................................................................................
อยู่บำ้ นเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตำบล ...................................................................................... เขต/อำเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณี ย ์ .............................
เป็ นผูร้ บั มอบอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำพเจ้ำ (“ผู้รับมอบอำนำจ”) ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน
........................................... หุน้ แทนหรือในนำมของข้ำพเจ้ำ ตลอดจนกำรลงนำม ทำกำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อควำม
ใด ๆ ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรกระทำอื่นใดอันจำเป็ น
เพื่อให้กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวลุล่วงจนเสร็จกำร หนังสือมอบอำนำจฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตำมวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวข้ำงต้น กำรกระทำใด ๆ ที่ผรู้ บั มอบอำนำจได้กระทำลงภำยใต้หนังสือมอบอำนำจฉบับนีจ้ ะมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำ
เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...........................................................)
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบอำนำจ
(..........................................................)
หมำยเหตุ: โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อบอำนำจ และ/หรือ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูม้ อบอำนำจ และสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำม พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ ซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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แผนทีส่ ถานทีร่ ับจองซือ้ และรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

สถานทีร่ ับจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผูต้ ิดต่อ : คุณอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
: 0-2026-3512
โทรสาร
: 0-2026-3513
Email
: ir@assetfive.co.th

