เลขทีใ่ บจอง.................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน จานวน 110,564,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม ในอัตรา 3.35 หุน้ สามัญเดิม มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ได้ 1 หุน้ (3.35 : 1)

Ticker: J
วันที่จองซื้อ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

 17 กรกฎาคม 2560

 18 กรกฎาคม 2560
 19 กรกฎาคม 2560
 20 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

 21 กรกฎาคม 2560

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ )
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………..
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ....................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..…….

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.่ ................................... หมูท่ .ี่ ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตาบล........................................................................ เขต/ อาเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทการจองซือ้
สิทธิการจองซือ้ (หุน้ )
จานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ (หุน้ ) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน
 จองซือ้ เกินสิทธิ

2.00
2.00
2.00

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ เท่านัน้ )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………….……………..……….
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชือ่ ผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนิน การออกใบหุน้ ในชือ่ ผูจ้ องซือ้ แทน)
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 27
มิถุนายน 2560 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพือ่ ทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็ค
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
่ ……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………

โดยสังจ่
่ าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 142-310059-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสาทร
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบเต็มตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ หรือไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบี้ย และไม่มคี า่ เสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และชาระเงินค่า
จองซือ้
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขทีบ่ ญ
ั ชี.………………............... สาขา………………….. ..ซึง่ ชือ่ บัญชีเป็ นชือ่ ของข้าพเจ้า
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนนี้หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย
พร้อมชาระค่าจองซือ้ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป นับแต่วนั ทีช่ าระเงินหรือส่งมอบ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งื่อนไขและไม่สามารถ
เพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และทีจ่ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผูจ้ องซื้อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น

ลงชือ่ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้ องซือ้
(…………………………………………………………....……………)

การประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญทีข่ า้ พเจ้าจะจองซือ้ นี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายแล้ว
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่ อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบ
ว่า การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษทั และบริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ม ี
หน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้



บริษทั ฯ และ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด สามารถปฏิ เสธการจองซื้อในกรณี ที่ผ้ลู งทุนทั ่วไปยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอมทา
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้

ลงชือ่ …………………………………………………..…………. ผูจ้ องซือ้
(…………………………………………………....……………)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) (ผูจ้ องซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันที่จองซื้อ  17 กรกฎาคม 2560  18 กรกฎาคม 2560  19 กรกฎาคม 2560  20 กรกฎาคม 2560  21 กรกฎาคม 2560 เลขทีใ่ บจอง...............................................................................
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง)......................................................................................................................................................................................................................
เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ( น้อยกว่าสิทธิ  ตามสิทธิทงั ้ จานวน  เกินสิทธิ) จานวน...................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน....................................................................... บาท
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็ค
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค........................................................................ วันที่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ .............................................................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบเต็มตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ หรือไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลง
ให้บริษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบีย้ และไม่ มคี ่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ ดังนัน้ (ผูจ้ อง
ซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ………………………………. เลขทีบ่ ญั ชี.………………............... สาขา……………………………..ซึง่ ชื่อบัญชีเป็ นชื่อของข้าพเจ้า
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ป่ี รากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320

326
328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ธนาคารซิต้แี 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 ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245
CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
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) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

รายละเอียดการจ
ย
จองซื้อหุ
ห้นสามั
มัญเพิ่มททุน
ของ
บรริษทั เจเเอเอส แแอสเซ็ท จํากัด (มหาชชน)

เลขทีใ่ บจอง.................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน จานวน 110,564,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม ในอัตรา 3.35 หุน้ สามัญเดิม มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ได้ 1 หุน้ (3.35 : 1)

Ticker: J
วันที่จองซื้อ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

 17 กรกฎาคม 2560

 18 กรกฎาคม 2560
 19 กรกฎาคม 2560
 20 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

 21 กรกฎาคม 2560

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ )
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………..
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ....................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..…….

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.่ ................................... หมูท่ .ี่ ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตาบล........................................................................ เขต/ อาเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทการจองซือ้
สิทธิการจองซือ้ (หุน้ )
จานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ (หุน้ ) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน
 จองซือ้ เกินสิทธิ

2.00
2.00
2.00

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ เท่านัน้ )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….. นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...……………………………………………….……………..……….
ชือ่ …………………………………………………………................……………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชือ่ ผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนิน การออกใบหุน้ ในชือ่ ผูจ้ องซือ้ แทน)
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 27
มิถุนายน 2560 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพือ่ ทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็ค
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
่ ……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………

โดยสังจ่
่ าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 142-310059-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสาทร
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบเต็มตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ หรือไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบี้ย และไม่มคี า่ เสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และชาระเงินค่า
จองซือ้
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขทีบ่ ญ
ั ชี.………………............... สาขา………………….. ..ซึง่ ชือ่ บัญชีเป็ นชือ่ ของข้าพเจ้า
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนนี้หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย
พร้อมชาระค่าจองซือ้ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป นับแต่วนั ทีช่ าระเงินหรือส่งมอบ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งื่อนไขและไม่สามารถ
เพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และทีจ่ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผูจ้ องซื้อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น

ลงชือ่ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้ องซือ้
(…………………………………………………………....……………)

การประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญทีข่ า้ พเจ้าจะจองซือ้ นี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายแล้ว
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่ อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบ
ว่า การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษทั และบริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ม ี
หน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้



บริษทั ฯ และ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด สามารถปฏิ เสธการจองซื้อในกรณี ที่ผ้ลู งทุนทั ่วไปยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอมทา
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้

ลงชือ่ …………………………………………………..…………. ผูจ้ องซือ้
(…………………………………………………....……………)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) (ผูจ้ องซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันที่จองซื้อ  17 กรกฎาคม 2560  18 กรกฎาคม 2560  19 กรกฎาคม 2560  20 กรกฎาคม 2560  21 กรกฎาคม 2560 เลขทีใ่ บจอง...............................................................................
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง)......................................................................................................................................................................................................................
เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ( น้อยกว่าสิทธิ  ตามสิทธิทงั ้ จานวน  เกินสิทธิ) จานวน...................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน....................................................................... บาท
โดยชาระเป็ น
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็ค
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค........................................................................ วันที่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ .............................................................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบเต็มตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ หรือไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลง
ให้บริษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบีย้ และไม่ มคี ่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ ดังนัน้ (ผูจ้ อง
ซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ………………………………. เลขทีบ่ ญั ชี.………………............... สาขา……………………………..ซึง่ ชื่อบัญชีเป็ นชื่อของข้าพเจ้า
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ป่ี รากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ............................................................................................
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320

326
328

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ธนาคารซิต้แี 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 ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245
CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
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) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้
ม วย 3

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มมหาชน)
ห งสือแจ้ งการจั
หนั
ก ดสรรหุหุ้ นและเอกสสารการจองซืซือ้ หุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอ
อ
อขายให้ แก่ ผูผ้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ระหว่ างวัวันที่ 17-21 กรกฎาคม
ก
2560
2
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ส่ วนที่ 1 - ข้ อมูลลการจัดสรรรหุ้นสามัญเพิ
พิ่มทุน
1.

ชื่ออและสถานที่ตัตง้ ของบริษัทจดทะเบี
จ
ยน
ชื่อ

:

บริษัษทั เจเอเอส แอ สเซ็ท จํากัด (มมหาชน)

สถถานที่ตงั ้

:

325//7 อาคารเจมาาร์ ท ชัน้ 8 ถนนรรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขขตสะพานสูง กทม.
ก

เว็บบไซต์

:

http://www.jasassset.co.th

โททรศัพท์ / โทรสาาร :
2.

02-3308-8196 / 022-308-8118

วัน เดือน ปี แลละครั ง้ ที่ของกการประชุมคณ
ณะกรรมการบบริ ษัท และการประชุมผู้ถือ หุ้นที่มีมติให้ จัจดสรรหุ้น
สาามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํ
แ
านาาจทั่วไป (Genneral Mandatee)
กการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี อ นุมัม ติ ก าร : กการประชุมวิสามั
า ญผู้ถือหุ้นครัรัง้ ที่ 1/2560
จั ด สรรหุ้ นแบบบมอบอํ า นาจจทั่ ว ไป
เมื่อวันที่ 11 พฤฤษภาคม 25600
(General Manddate)
กการประชุม คณ
ณะกรรมการบบริ ษั ท ที่ : กการประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัษทครัง้ ที่ 4/25660
ออนุมัติ ห ลัก เกณ
ณฑ์ ใ นการจัดสรรหุ
ส ้น
เมื่อวันที่ 9 มิถนายน
นุ
2560
ห้หุ้น สามัญ เพิ่ มทุท นให้ แ ก่ผ้ ูถือหุห้ นเดิ ม
ตตามสั ด ส่ ว นก ารถื อ หุ้ น แบ บมอบ
อํานาจทัว่ ไป (G
General Manddate)

3.

ราายละเอียดการรจัดสรรหุ้นสาามัญเพิ่มทุน
ที่ ปประชุ ม คณะกกรรมการ ครั ง้ ที่ 4/2560 ของงบริ ษั ท ซึ่ ง ปร ะชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 22560 ได้ พิ จ ารรณาอนุ มัติ
หลลักเกณฑ์ ในกาารจัดสรรหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อ หุ้น แบบมอบอํานาจทั
า
่วไป
(G
General Mandaate) รวมทังกํ
้ าหนดรายละเอียยดในการจัดสรรร ดังนี ้
ปประเภทของหุ้น

: ห้หุ้นสามัญ

ททุนชําระแล้ วเดิม

: 3370,390,000 บาท
บ แบ่งเป็ นหุ้นสามั
น ญจํานวน 370,390,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นละ
นุ 1 บาท

ททุนที่จะชําระเพิ่มสํ
ม าหรับการจัดสรรหุ
ด ้ น : ไไม่เกิน 110,5644,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละะ 1 บาท
สสามัญเพิ่ มทุนให้
ใ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิิมของ
กกรณีที่บริ ษัทสามมารถเสนอขายหหุ้นสามัญเพิ่มทุ นได้ ครบทังจํ
้ านวน
น
บบริ ษัทตามสัดส่วนการถื
ว
อหุ้น
ททุ น ชํ า ระแล้ วภภายหลั ง การจจองซื อ้ : ไไม่เกิน 480,9544,180 บาท แบ่งเป็
ง นหุ้นสามัญจจํานวน ไม่เกิน
กกรณี ที่มีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
4480,954,180 หุห้้ น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทท
คครบจํานวน
จํานวนหุ้นที่จดั สรร
ส

: ไไม่เกิน 110,5644,180 หุ้น

รราคาเสนอขายต่ต่อหุ้น

: 22.00 บาทต่อหุ้น
หน้ าที่ 2
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อัตราส่วนการจัดสรร
ด

: 33.35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกกรณีที่มีเศษหุ้นนให้
ใ ปัดทิ ้ง
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมี
ม สิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเเพิ่มทุนในจํานววนที่เกินกว่า
สิทธิของตนได้ (โโดยมีรายละเอียดตามวิ
ย
ธีการจัดั สรร)

วิธีการจัดสรร ข้ อกําหนดและเงืงื่อนไขที่ : บบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุทนที่ออกใหม่จําานวนไม่เกิน 110,564,180
เกีกี่ยวข้ อง
มูลค่าที่ตราไว้ หุห้ นุ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้
โ
ห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ
ม
ษัท
ตตามสัดส่วนการรถือหุ้น (Rights Offering) ในนราคาเสนอขายยหุ้นละ 2.00
บบาท ในอัตราส่วนการจองซื
ว
้อเท่ากับ 3.35 หุ้นสสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพพิ่มทุนใหม่ โดยย
11. ในระหว่างรระยะเวลาการจจองซื อ้ หุ้นเพิ่ มททุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดง
ม
คความจํานงจองซืื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกิกินจากสิทธิ (EExcess Rightss) ที่ได้ รับ
จัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสสนอขายเดียวกักัน และจะได้ รับจัดสรรหุ้นที่
จจองซื ้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีห้นสามั
นุ
ญเพิ่มทุนนเหลือจากการจัจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิ
ท ครบถ้ วนทังห
้ หมดแล้ ว โดยจะจัดสรรหุ้น
เพพิ่มทุนส่วนที่ เหลื
ห อจากการทีผู่ผ้ ถือหุ้นไม่ใช้ สิททธิ จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่
แแสดงความจํานงงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนกาารถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที
ล
่จองเกินสิ
น ทธิดงั กล่าว จจนกระทัง่ ไม่มหุีห้ นุ เหลือจาก
กการจัดสรร
22. ในกรณี ที่มีผูผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตน
เปป็ นจํานวนน้ อยกว่
ย าหุ้นส่วนทีเหลื
่ อจากการจัจัดสรรตามสิทธิ ให้ จัดสรร
ห้หุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ
น มที่จองซื ้อเกิกินกว่าสิทธิตามมที่ระบุในใบ
จจองซื ้อสําหรับการจองเกิ
ก
นสิทธิ ดงั กล่าว และชํชําระค่าจองซื ้อหหุ้นดังกล่าว
ทังหมดทุ
้
กราย
33. ในกรณี ที่มีผูผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตน
เปป็ นจํานวนมากกกว่าหุ้นส่วนทีเหลื
่ อจากการจัจัดสรรตามสิทธิ ให้ จัดสรร
ห้หุ้นส่วนที่เหลือนันนตามสั
้
ดส่วนกการถือหุ้นเดิมขของผู้ที่จองซื ้อเกิกินกว่าสิทธิ
แแต่ละราย ซึ่งกาารจัดสรรหุ้นดังกล่
ก าวให้ ดําเนินนไปจนกระทัง่ ไมม่มีห้ นุ เหลือ
จจากการจัดสรร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะะคืนเงินค่าจองซืซื ้อหุ้นสามัญสําหรั
า บส่วนที่
ไไม่ได้ รับการจัดสรรให้
ส แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ
น ง่ จะเป็ นไปตาามที่กําหนดในข้ข้ อ 8.3
44. ในกรณี ที่มีหุห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเหลืลือจากการจัดสรรในครั
ส
ง้ นี ้
บบริ ษัทจะนําหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุนส่สวนที่เหลือมาดํดําเนินการจัดสรรรใหม่ให้ กบั
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทและ/หรือบุ
อ คคลในวงจํากกัด โดยการจัดสรรดั
ส งกล่าว
จจะเป็ นไปตามเงื่ อนไขการจัดสรรหุ
ด ้ นเพิ่ มทุ ุ นแบบมอบอํ านาจทั
า
่วไป
(GGeneral Manddate)
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55. การจัดสรรรหุ้นสามัญเพิ่มทุทนใหม่ที่จองซื ้อ้อเกินกว่าสิทธิข้ข้างต้ นไม่ว่า
กกรณี ใดจะต้ องไไม่ทําให้ ผ้ ูถือหุ้นที
น ่จองซือ้ หุ้นสสามัญเพิ่มทุนเกิกินกว่าสิทธิ
รรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที
ษ ่เพิ่มขึ ้นจนนถึงหรื อข้ ามผ่านจุ
า ดที่ต้อง
ทํ าคําเสนอซื ้อหหลักทรัพย์ (Tennder Offer) ตามที่กําหนดดในประกาศ
คคณะกรรมการกํกํ ากับตลาดทุนที
น ่ ทจ.12/25544 เรื่ อง หลักเกณ
ณฑ์ เงื่ อนไข
แและวิธีการในกาารเข้ าถือหลักทรรัพย์เพื่อครอบงํงํากิจการ และในนลักษณะที่
เป็ป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํ
อ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าาวตามที่ระบุไว้ ในข้
ใ อบังคับ
ขของบริ ษัท ซึง่ ปั จจุ
จ บนั อนุญาตใหห้ คนต่างด้ าวถืออหุ้นบริ ษัทได้ ไม่มเกินร้ อยละ
449 ของจํานวนหุหุ้นที่ได้ ออกจําหนน่ายแล้ วทังหมด
้ ดของบริ ษัท
กการดําเนินการในนกรณีที่มีเศษของหุ้น

4.

: ใในกรณีมีเศษขอองหุ้นจากการคํานวณสิ
า
ทธิในกาารจองซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุน
ขของผู้ถือหุ้นตามมอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้ างตต้ น (หรื อในรอบบการจัดสรร
ห้หุ้นสามัญเพิ่มทุนุ เกินสิทธิ) เศษ
ษของหุ้นดังกล่าาวให้ ปัดทิ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ถื อหุ้นอยูจ่ ํานวนน 1,000 หุ้น เมือคํ
่อ านวณตามอัตั ราการจัดสรรแแล้ ว สิทธิใน
กการได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุ
่ม นจะเท่ากับ 298.507 หุ้น (1,000 หุ้น *
00.298507) โดยเศษของหุ้นจํ านวน
น 0.507 หุ้น จะถูกปั ดทิ ้ง และผู
แ ้ ถือหุ้น
ดังกล่าวมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุนจํานวนน 298 หุ้น

กาารจัดสรรหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุน
4.1 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ
อ ้ นเดิมจองซือหุ
้อ ้ นสามัญเพิ่มมทุนตามสิทธิหรื
ห ื อน้ อยกว่าสิทธิ
ท ที่ได้ รับจัดสรรร ผู้ถือหุ้นเดิมทีท่แจ้ งความ
ประสงค์จองซื
อ ้อหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุนตามสิสิทธิหรื อน้ อยกวว่าสิทธิที่ได้ รับจัจดสรรจะได้ รับบการจัดสรรหุ้นสามั
น ญเพิ่ม
ทุนทังจํ
้ านววนที่จองซื ้อ
4.22 ในระหว่างระยะเวลาการรจองซื ้อหุ้นเพิ่มมทุน ผู้ถือหุ้นเดิดิมอาจแสดงคววามจํานงจองซืซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกิกินจากสิทธิ
R
ที่ได้ รับจัจดสรรตามสัดสส่วนได้ ในราคาาเสนอขายเดียวกัน และจะได้ด้ รับจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกิน
(Excess Rights)
กว่าสิทธิตอเมื
อ่ ่อมีห้ นุ สามัญเพิ
ญ ่มทุนเหลืออจากการจัดสรรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ
เ มที่ได้ จองซื อตามสิ
้อ
ทธิครบถ้ถ้ วนทังหมด
้
แล้ ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิมทุ
่ม นส่วนที่เหลืลือจากการที่ผ้ ถืถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผผู้ ู ถือหุ้นที่แสดงความจํานง
น ม แต่ ล ะรายยที่ จ องเกิ น สิทธิ
ท ดัง กล่า ว
จะซื อ้ หุ้น เ พิ่ ม ทุน เกิ น จากกสิ ท ธิ ตามสัดดส่ว นการถื อหุห้้ น ของผู้ถื อ หุ้นเดิ
ไ มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
จนกระทัง่ ไม่
4.33 ในกรณีที่มีมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจอองซื ้อหุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุนเกินกวว่าสิทธิ ของตนเเป็ นจํานวนน้ ออยกว่ าหุ้นส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรรรตามสิทธิ ให้ จัจดั สรรหุ้นส่วนทีที่เหลือนันให้
้ แก่กผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีจองซื
่
้อเกินกว่าาสิทธิตามที่ระบุในใบจอง
ซื ้อสําหรับการจองเกิ
ก
นสิทธิดิ งั กล่าว และะชําระค่าจองซื ้อหุ
้อ ้ นดังกล่าวทังหมดทุ
ัง้
กราย
4.44 ในกรณีที่มีมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจอองซื ้อหุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุนเกินกวว่าสิทธิ ของตนเป็ นจํานวนมาากกว่ าหุ้นส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรรรตามสิทธิ ให้ จัจดั สรรหุ้นส่วนทีที่เหลือนันตามส
้
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ททจองซื
ี่
้อเกินกว่าสิ
า ทธิแต่ละ
ราย ซึง่ การรจัดสรรหุ้นดังกล่
ก าวให้ ดําเนินไไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร โดดยมีสตู รการคํานวณ ดังนี ้
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(ก) จํ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุ
ม นที ่ได้รับจัดดสรรเกิ นสิ ทธิ = จํ านวนหุ้นสามัญเพิ่ มมทุนที ่เหลื อจากกการจัดสรร
ตามสิสิ ทธิ x สัดส่วนกการถื อหุน้ เดิ มขของผูถ้ ื อหุน้ ที จ่ องซื ้อเกิ นสิ ทธิแต่
แ ละราย (ในนกรณี ทีม่ ี เศษหุน้ ให้ปัดเศษ
หุน้ นันทิ
น้ ้ ง)
ตัวอย่ย่ าง
หุ้นสาามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดจํานวน 22,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามมสิทธิตามที่ผ้ ถู อหุ
ื ้ นแสดง
ความจํานงจองซื ้อจํานวน
า 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุนจากการจองซื
จ
้อตตามสิทธิจํานวนน 600 หุ้น
ผู้ถอื หุ้น
ผู้ ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
20%
35%
35%
10%
100%

หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ทที่ได้ รับจัดสรร
ตามสิทธิ
400
700
700
200
2,000

หุ้นสาม
มัญเพิ่มทุน
ที่จองงซือ้ (หุ้น)
ตามสิทธิ เกินสิทธิ
400
300
100
700
400
200
50
1,400
750

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จะได้ รับจัดสรรเกิ
ด
น
สิทธิิ
20% x 6000 = 120
35% x 6000 = 210
10% x 600 = 60*
3900

จํานววนหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนที่ได้ รับจัดดสรร
ผู้ถอื หุ้น
ผู้ ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

หุ้นสสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรร (หุ้น)
ตามสิสิทธิ
เกินสิทธิ (รอบแรก)
4000
1220
1000
7000
210
2000
50*
3880
1,4000

รวมหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรร
5200
1000
9100
2500
1,7880

* ผูจ้ องงซื ้อจะได้รบั การจัจัดสรรหุน้ ไม่เกิ นจํ านวนทีจ่ องซื ้อ
(ข) จํานวนนหุ้นสามัญเพิมทุ
่ม นที่ผ้ จู องซื ้อ แต่ละรายจะได้ด้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานววนหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแตต่ละรายระบุในใบจองซื ้อหุ้นสสามัญเพิ่มทุนและบริ
แ
ษัทได้ รบชํ
ับ าระเงินค่าจอองซื ้อโดยถูกต้ องครบถ้
อ
วน
แล้ ว
ณีที่ยงั มีห้ นุ สามมัญเพิ่มทุนคงเหหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ข้ อ (ก) อยู่อีก ใให้ ทําการจัดสรรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
(ค) ในกรณ
หุ้นที่จองเกิ
จ นกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยงังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามวิวิธีในข้ อ (ก)
(ง) บริ ษัทจะดํ
ท าเนินการจจัดสรรหุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุนให้ ผ้ ทีทู ่จี องซื ้อเกินกว่าสิ
า ทธิด้วยวิธีในนข้ อ (ก) จนกระะทัง่ ไม่มีห้ นุ
สามัญเพิ
ญ ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามสั
น
ดส่วนกาารถือหุ้นได้ อีกตต่อไป
4.5 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุทนของบริ ษัทเหหลือจากการจัดสรรในครั
ด
ง้ นี ้ บริ
บ ษัทจะนําหุ้นนสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
ก ดสรรใหมม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้น เดิมของบริ ษัทและ/หรื อบุคคลในวงจํากัด โโดยการจัดสรรดังกล่าวจะ
มาดําเนินการจั
เป็ นไปตามมเงื่อนไขการจัดสรรหุ
ด ้ นเพิ่มทุนนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandatee)
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4.6 การจัดสรรรหุ้นสามัญเพิ่มทุทนใหม่ที่จองซื ้อ้อเกินกว่าสิทธิข้ข้างต้ นไม่ว่ากรรณีใดจะต้ องไมม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุ
ม นเกินกว่าสิทธิริ ายใดถือหุ้นขของบริ ษัทในลักั ษณะที่เพิ่มขึนจนถึ
้น งหรื อข้ ามมผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์
พ (Tender Offer)
O
ตามที่กกํํ าหนดในประกกาศคณะกรรมกการกํากับตลา ดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ฑ์ เงื่อนไข และวิธิ ี การในการเขข้ าถือหลักทรัพย์
พ เพื่อครอบงํากิ
า จการ และในนลักษณะที่เป็ นการฝ่
น าฝื น
ข้ อจํากัดกาารถือหุ้นของคนนต่างด้ าวตามทีที่ระบุไว้ ในข้ อบังั คับของบริ ษทั ซึง่ ปั จจุบนั อนุนุญาตให้ คนต่างด้
ง าวถือหุ้น
บริ ษัทได้ ไม่มเกินร้ อยละ 499 ของจํานวนหุ้นนที่ได้ ออกจําหน่ายแล้ วทังหม
้ ดของบริ ษัท
5.

มี ทธิจองซือ้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุทน
วันนกําหนดรายชืชื่อผู้ถือหุ้นที่มสิ
วันนที่ 26 มิถนุ ายนน 2560

6.

วันนรวบรวมรายยชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 2225 ของ พรบ. หลักทรั พย์ และตลาดหลักกทรั พย์ พ.ศ.22535
(แและที่มีการแก้้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิ
โ ธีปิดสมุดดทะเบียนพักการโอนหุ
ก
้น
วันนที่ 27 มิถนุ ายนน 2560

7.

กําาหนดวันจองซืซือ้ และรั บชําระเงิ
ร นค่ าหุ้นสาามัญเพิ่มทุน
7.1 ระยะเวลาาจองซือ้ หุ้นสาามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที
น ่ 17-21 กรกฎฎาคม 2560 ภาายในเวลาทําการ
ก เวลา 09.000 น. ถึง 15.300 น. (เฉพาะวันทํ
น าการของ
ตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประเทศไทย (“ตลาาดหลักทรั พย์ ”)” )
7.22 สถานที่รับจองซื
บ
อ้ หุ้นแลละรั บชําระเงินนค่ าหุ้นสามัญเพิ
ญ ่ มทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลั
พ ส จํากัด (“ตัตัวแทนรั บจองงซือ้ ”)
ชัน้ 9 อาคาารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์
175 ถนนสสาทรใต้ แขวงทุงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2680-1327 0-26880-1715 โทรสาร 0-2680-1733
พิ่มทุนทางไปปรษณี ย์และโททรสารทุก
** บริ ษั ทโดยตัวแทนนรั บจองซื้อไม่ม่ รับการจองซืซื้อหุ้นสามัญเพ
กรณี**

8.

วิธธีีการจองซือ้ และการชํ
แ
าระเงิงินค่ าจองซือ้ ห้หุ้นสามัญเพิ่มทุ
ม น
ผู้ถถืือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรรายละเอียดให้ถูกต้ องครบถ้ ววนและชัดเจน พร้
พ อมทังลง
้
ลาายมือชื่อผู้จองซืซื ้อในใบจองซือหุ
้อ ้ นสามัญเพิ่มมทุน โดยระบุจํจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู อหุ
ื ้ นแต่ละรายยต้ องการจองซืซื ้อตามสิทธิ
ตาามจํานวนที่แสดดงไว้ ในใบรับรอองสิทธิการจองงซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) และะจํานวนหุ้นทีต้่ต้องการจอง
ซือหุ
้อ ้ นเกินกว่าสิทธิ
ท ในใบจองซื ้อหุ
้อ ้ นสามัญเพิ่มมทุนเพียงใบเดีดียวต่อผู้จองซือ้อ 1 ราย พร้ อมมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อ
หรืรื อผู้รับมอบอํานาจ
น และชําระเเงินค่าหุ้นเต็มตตามจํานวนที่จองซื
อ ้อ ทังในส่
้ วนที
น ่จองซื ้อตามมสิทธิที่ได้ รับ แลละในส่วนที่
ปรระสงค์ จ ะจองซืซื อ้ หุ้น เกิ น กว่าสิ
า ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จั ัด สรร (ถ้ า มี ) โดยโอนชํ
โ
า ระเงิ น ค่า หุ้นสามัมัญ เพิ่ มทุน หรืรอเช็ ค หรื อ
แคคชเชียร์ เช็ค หรื
ห ื อ ดร๊ าฟท์ และยื
แ ่นเอกสารปประกอบการจองซื ้อไปยังสถาานที่รับจองซื ้อหหุ้นและรับชําระเงินค่าหุ้น
สาามัญเพิ่มทุน ในนวันและเวลาทีรั่ บจองซื ้อ (ตามมที่ระบุในข้ อ 7)
7
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8.1 การชําระเเงินค่ าจองซือ้ หุห้ นสามัญเพิ่มมทุน
(1) กรณีชําระด้ วยเงินโออนเข้ าบัญชี (จ่ ายชําระเต็มจํานวน)
า
ญ
ั “บริ ษัท
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงงค์จะชําระเงินค่าจองซื ้อด้ วยเงินโอน โปรดชํชําระเงินได้ ที่บญชี
ห กทรัพย์ เอเซีซีย พลัส จํากัด เพื่อจองซื ้อหลัลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company
หลั
L
Limited
For Seecurities Subsscription”
ธนาคาร / สาขขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี

: กรุงเเทพ / สาทร
: กระ แสรายวัน
: 142-310059-1

 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อ จจะต้ องแนบหลัลักฐานการโอนนเงินดังกล่าว (ฉฉบับจริ ง) มาพพร้ อมกับใบ
จ ้อหุ้นสามัญเพิ
จองซื
ญ ่มทุน
 รระบุเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้น (ดูจจากใบรั บรองสิสิทธิ การจองซือหุ
อ้ ้ นสามัญเพิ่ มทุน) ชื่ อ นามมสกุล และ
ห
หมายเลขโทรศั
พท์
พ ของผู้จองซื ้อ้อที่สามารถติดต่ตอได้ ไว้ ในด้ านหลังของหลักกฐานการชําระเเงินิ
 กําหนดเวลารับจองซื ้อด้ วยเงินนโอน : รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎฎาคม 2560 (เฉฉพาะวันทํา
ก
การของตลาดห
ลักทรัพย์) ตังแ
้ แต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
น
(2) กรณีชําระด้ วยเช็ค หรื
ห อแคชเชียร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ท์ (จ่ายชําระเต็มจํ
ม านวน)
อ
ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ กรุ
ก ณาติดต่อ
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชําาระเงินค่าจองซืซื ้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชี
ตัวแทนรับจองซืซื ้อที่สถานที่รับบจองซื ้อหุ้นและะชําระค่าหุ้นสาามัญเพิ่มทุน โโดยเช็ค หรื อแคคชเชียร์ เช็ค
ห อ ดร๊ าฟท์ ให้ห้ ขีดคร่ อมเฉพาาะสัง่ จ่ายในนาาม “บริ ษัทหลลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด เพื่อจองซื ้อ
หรื
ห กทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Coompany Limitted For Securrities Subscription” โดย
หลั
จ องลงวันทีไม่
จะต้
่ไ เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
2
และสามมารถเรี ยกเก็บบเงินได้ จากสํานันกหักบัญชี
ภ
ภายในเขตกรุ
งเทพมหานครได้ด้ ภายในวันทําการถั
ก ดไปเท่านัน้
 รระบุเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้น (ดูจจากใบรั บรองสิสิทธิ การจองซือหุ
อ้ ้ นสามัญเพิ่ มทุน) ชื่ อ นามมสกุล และ
ห
หมายเลขโทรศั
พท์
พ ของผู้จองซื ้อ้อที่สามารถติดต่ตอได้ ไว้ ในด้ านหลังเช็ค หรื ออแคชเชียร์ เช็ค หรื
ห อดร๊ าฟท์
 กําหนดเวลารับจองซื
จ ้อ กรณีรับบชําระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็
เ ค หรื อดร๊ าฟทท์ : รับจองซื ้อระหว่างวันที่
17-18 กรกฎาคม 2560 (เฉพาาะวันทําการของตลาดหลักทรััพย์) ตังแต่
้ เวลาา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
ญเพิ่มทุนจะเป็ป็ นผู้รับภาระคค่ าใช้ จ่ายและะค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร
ทัง้ นี ผ้ ้ ูถือหุ้นที่จองงซือ้ หุ้นสามัญ
(ถ้ ามี) ต่ างหากจากจํานวนเงินคค่ าจองซือ้ หุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุน
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ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
 ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นนสามัญเพิ่มทุน หรื อมิได้ ชําระะเงินค่าจองซื ้อตตามวันและเวลลาที่กําหนด
ห อเช็ค หรื อแคคชเชียร์ เช็ค หรืรอดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายไม่สามารถถเรี ยกเก็บเงินไได้ ตามวันที่สงั่ จ่จาย บริ ษัท
หรื
จ อว่าผู้ถือหุ้นรายนั
จะถื
น นสละสิ
้
ททธิในการจองซื ้อหุ
้ ้ นสามัญเพิมทุ
่ม นในครัง้ นี ้
 ใในกรณีชําระค่าจองซื
า
้อหุ้นด้ วยยเช็ค การชําระะเงินค่าจองซื ้อจจะสมบูรณ์ก็ต่ออเมื่อธนาคารผู้จ่ายทําการ
ขึ ้นเงิ
้ นตามเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว และไม่ว่ากรณี
ณี ใดๆ การจองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนจะสมบูรณ์
ร ก็ต่อเมื่อ
บ ษัทสามารถเรีียกเก็บเงินค่าจจองซื ้อได้ แล้ วเท่
บริ
เ านัน้
 บริ
บ ษัทโดยตัวแททนรับจองซื ้อ งดดรับชําระเงินค่าจองซื
า
้อหุ้นสามมัญเพิ่มทุนเป็ นนเงินสด
 บบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะอนุญ
ญาตให้ ทําการจจองซือ้ และชําระเงิ
า นค่าจองซืซือ้ หุ้นสามัญเพพิ่มทุนด้ วย
วิธีการอื่นได้ ตามมความเหมาะสสม
8.22 เอกสารที่ใช้
ใ ประกอบในนการจองซือ้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุทน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบอํานาจจะต้
น
องนําเเอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อดังต่ตอไปนี ้ พร้ อมชํชําระเงินเต็มจํานวนที
า
่จอง
ป
จะจองงซื ้อเกินกว่าสิททธิ ที่ได้ รับจัดสรรร ไปติดต่อ
ซื ้อ ทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตาามสิทธิ ที่ได้ รับ และในส่วนที่ประสงค์
จ ้อตามที่อยูยใ่ นข้ อ 7.2
ตัวแทนรับจองซื
ก) ใบจอองซื ้อหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุนที่กรอกกรายละเอียดถูกต้
ก อง ครบถ้ วน และชัดเจน (สิสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลํลําดับที่ 2)
ผู้ถือหุห้ นต้ องระบุจํานวนหุ
า
้ นที่ ผ้ ูถืออหุ้นแต่ละรายยต้ องการจองซืซื อ้ ตามสิทธิ ตาามจํ านวนที่ ได้ แสดงไว้ ใ น
ใบรับรองสิ
บ ทธิการจอองซื ้อหุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุน และจํจํานวนหุ้นที่ต้องการจองซื
ง
้อหุ้นนเกินกว่าสิทธิ พร้
พ อมทังลง
้
ลายมืมือชื่ อ หากผู้จองซือ้ เป็ นนิติบบุคคล จะต้ องลลงนามโดยผู้มอํี านาจลงนามมของนิติบุคคลลนัน้ พร้ อม
ประททับตราบริ ษัท (ถถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ผ้ จู องซื
อ ้อยื่นใบจอง ซืื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรั
อ บรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่ม
ทุน 1 ฉบับเท่านัน้
ในกรรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการจองซื
อ
้อห้หุ้นสามัญเพิ่มทุทนเกินกว่าสิทธิ จะต้ องแสดง ความจํานงในการจองซื ้อ
หุ้นสาามัญเพิ่มทุนตาามสิทธิให้ ครบ จํานวนก่อน จึงจะมี
ง สิทธิจองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรร
ข) ใบรับรองสิ
บ ทธิการจอองซื ้อหุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุน (สิง่ ทีส่่สงมาด้ วยลําดับที
บ ่ 1)
ออกโโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัรัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด (“ศูศูนย์ รับฝากหลลักทรั พย์ ”) ในนฐานะนาย
ทะเบีบียนของบริ ษัทและได้
แ จดั ส่งไปปทางไปรษณีย์ลงทะเบี
ล
ยนให้แก่
แ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อ มกับหนังสือฉบบับนี ้ ซึง่ จะ
ระบุจํจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู อหุ
ื ้ นแต่ละรายมีสทิ ธิได้ รับการรจัดสรรตามสัดส่
ด วนการถือหุ้นนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราาบ
ค) หลักฐานการชํ
ฐ
าระเงิงิน
หลักฐานการชํ
ฐ
าระเงิงินค่าจองซื ้อเต็ต็มจํานวนที่จองงซื ้อ ทังในส่
้ วนที
น ่จองซื ้อตามสิสิทธิรวมกับส่วนที
น ่ประสงค์
จะจอองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเออกสารที่เกี่ยวข้ข้ อง ตามวิธีการรชําระค่าจองซืซื ้ ้อที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเลือก
ชําระะ โดยพิจารณารรายละเอียดแลละดําเนินการตาามที่ระบุในข้ อ 8.1
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ง)

เอกสสารเพิ่มเติมกรณี
ณีจองซื ้อเกินกวว่าสิทธิ
สําเนนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารห
น
หน้ าแรก ประเภภทบัญชีออมทรัรัพย์ หรื อสําเนาา Statement สําหรับบัญชี
กระแแสรายวันหรื อบัญชีออมทรัพยย์ที่แสดงเลขที่บับญชีธนาคารทัทัง้ 10 หลัก เทท่านัน้ พร้ อมรับรองสํ
บ าเนา
ถูกต้ อง
อ โดยบัญชีดงั กล่าวต้ องเป็ นนบัญชีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์
น
จะใหห้ บริ ษัทชําระคื นเงินค่าจองซื ้อหุ
้อ ้ นสามัญ
เพิ่มทุทนส่วนที่ไม่ได้ รัรบั การจัดสรรหหรื อได้ รับการจัดั สรรไม่ครบตาามจํานวนที่จอองซื ้อเกินสิทธิ ผ่านระบบ
การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุในใบจองงซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทัง้ นี ้ ชื่ อเจ้ าของบัญชี
ญ ต้องเป็ น
ม น และ
ชื่อเดีดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จอองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุ
บัญชีดงั กล่าวต้ องเป็ป็ นบัญชีออมทรรัพย์หรื อกระแสสรายวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคาร ซึ่ งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัดั (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัดั (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรี อยุธยาา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยย จํากัด (มหาชชน)
6) ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน)
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จจํากัด (มหาชนน)
8) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
9) ธนาคารยูโอบี จํากัด ((มหาชน)
บริ ษัทโดยตั
ท
วแทนรับจองซื
บ
้อจะดํา เนินการคืนเงินค่
น าจองซื ้อโดยชชําระเป็ นเงินโออนเข้ าบัญชีธนาคารของผู
น
้
จองซืซื ้อภายใน 5 วันทํ
น าการนับจากกวันปิ ดการจองงซื ้อหุ้น ในกรณี
ณีที่ไม่มีบญ
ั ชีขอองธนาคารดังกล่าว บริ ษัท
โดยตัตัวแทนรับจองซืซื ้อจะดําเนินกา รจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้ถือหุ้นนที่จองซื ้อตามชืชื่อที่ปรากฏ
ในสมมุด ทะเบี ยน ณ วัน ปิ ดสมุดททะเบี ยนผู้ถือ หุ้นวัน ที่ 27 มิ ถุน ายน 25560 และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะะเบียนตามที่อยูย่ที่ปรากฏในสสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะะเบียนผู้ถือหุ้นนวันที่ 27 มิถนายน
นุ
2560
ภายใใน 10 วันทํากาารนับจากวันปิ ดดการจองซื ้อหุ้น

จ) เอกสสารเพิ่มเติมกรณี
ณีที่มอบหมายใให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจดํ
น าเนินการแทน
หนังสือมอบอํานาจจให้ กระทําการ แทนพร้ อมติดอากรแสตมป
อ
์ 30
3 บาท พร้ อมสสําเนาบัตรประะชาชนที่ยงั
ไม่หมดอายุ
ม
ของผู้จองซื
อ ้อและผู้รับมมอบอํานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสสําเนาถูกต้ อง ((สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
ฉ) เอกสสารเพิ่มเติมประะกอบการจองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนํนําหลักทรัพย์ฝากเข้
า าบัญชี
บริ ษัทผู
ท ้ ออกหลักทรัรัพย์ (Issuer Acccount) เท่านัน้
สําหรรั บผู้ที่ประสงค์ค์ จะฝากหุ้นสามมัญเพิ่มทุนไว้ ในบั
ใ ญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพั ย์ (Issuer Account)
สมาชิชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จอองซือ้ โปรดกรออกรายละเอียดใน
ด “เอกสารเเพิ่มเติมประกออบการจอง
หลักทรั
ท พย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหหลักทรัพย์ฝากกเข้ าบัญชีบริ ษทผู
ัท ้ ออกหลักทรัรัพย์ (Issuer Account)
เท่านัน”
้ (เอกสารเพิมเติ
่ ม 3.1) เพื่ อนําส่งให้ แก่ศนย์
ู รับฝากหลักทรั
ก พย์
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ช) เอกสสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติ
ช ไทย
สําเนนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูถูกต้ อง หรื อในนกรณี ที่ไม่มี
บัตรปประจําตัวประชชาชน ให้ แนบสสําเนาทะเบียนบ้
น านที่มีเลขประจําตัวประชชาชน 13 หลัก หรื อสําเนา
เอกสสารทางราชการรอื่นที่มีเลขประะจําตัวประชาชชน 13 หลัก พร้ร้ อมลงนามรับรรองสําเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ ู
จองซืซื ้อเป็ นผู้เยาว์ (อายุ
( ไม่ครบ 200 ปี บริ บูรณ์ ) จะต้ องแนบคํายิ
า นยอมของผูผู้ ปกครอง (บิดา และ/หรื อ
มารดดา) สําเนาบัตรประจํ
ร าตัวประชชาชนของผู้ปกครอง (บิดา แลละ/หรื อมารดา)) และสําเนาทะะเบียนบ้ าน
ที่ผ้ เู ยาว์
ย อาศัยอยู่ พร้
พ อมลงนามรับบรองสําเนาถูกต้ตอง โดยลายมืมือชื่อนันต้
้ องตรรงกับลายมือชื่อในใบจอง
ซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุน
ในกรรณีที่มีการเปลียนชื
่ย ่อ-นามสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ-นนามสกุลไม่ตรงงกับชื่อผู้ถือหุ้นนที่ปรากฏในสมมุดทะเบียน
ผู้ถือหุห้ น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถถืื อหุ้นในวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 หรื อในใบ รับรองสิทธิการรจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ
ญ ่มทุน ให้ แนบสํ
แ าเนาเอกสสารที่ออกโดยหหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบีบียนสมรส ใบหหย่า ใบแจ้ ง
เปลี่ยนชื
ย ่อ-นามสกุล เป็ นต้ น พร้ อมมรับรองสําเนาถูถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติ
ช ตา่ งด้ าว
สําเนนาใบต่างด้ าว หรื
ห อสําเนาหนัง สือเดินทาง ที่ยัยงไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรัรับรองสําเนาถูกต้
ก อง โดย
ลายมืมือชื่อนันต้
้ องตรงกับลายมือชื่ออในใบจองซื ้อห้หุ้นสามัญเพิ่มทุทน
นิติบคคลที
ุ
่จดทะเบียนในประเทศไไทย
สําเนนาหนังสือรั บรอองที่ออกโดยก ระทรวงพาณิชย์
ช ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนนวันจองซือ้ พร้ร้ อมลงนาม
รับรอองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาาจลงนามของนินิติบุคคลนัน้ และประทั
แ
บตราาสําคัญของนิติตบิ คุ คล (ถ้ า
มี) พร้ อมแนบสําเนนาบัตรประจํ าตตัวประชาชน สํสาเนาใบต่างด้ด้ าว หรื อสําเนาาหนังสือเดินทาง
ท ที่ยังไม่
ก ) ของผู้มีออํํ านาจลงนามขของนิติบุคคลดัดังกล่าว พร้ อมมรับรองสําเนาถถูกต้ องโดย
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี
้ องตรงกับลายมือชื่ออในใบจองซื ้อห้หุ้นสามัญเพิ่มทุทน
ลายมืมือชื่อนันต้
่จดทะเบียนในต่างประเเทศ
นิติบคคลที
ุ
สําเนนาหนังสือสําคัญการจั
ญ ดตังบริ
้ ษษัท หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสือรับบรองของบริ ษทที
ัท ่ออกโดย
เจ้ าหน้
ห าที่ของนิติบคคลหรื
คุ
อหน่วยงงานของประเททศที่นิติบคุ คลมีมีภมู ิลําเนาซึง่ รับั รองถึงชื่อนิตบุิบคคล ชื่อผู้
มีอํานาจลงนาม
น
ทีตั่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ
ญ่ และอํานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื ่อผูกพันนิติบคคล
ุ ที่ออก
ให้ ไม่มเกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พพร้ อมลงนามรับรองสํ
บ าเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอําานาจลงนามขอองนิติบคุ คล
นัน้ และประทั
แ
บตราสําคัญของนิติบบุคคล (ถ้ ามี) พร้
พ อมแนบสําเนนาใบต่างด้ าว หหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่
ไ หมดอายุ (แลล้ วแต่กรณี) ขอองผู้มีอํานาจลงงนามของนิติบคคลดั
คุ
งกล่าว พพร้ อมลงนามรับรองสํ
บ าเนา
ถูกต้ อง
อ โดยลายมือชื่อื นันต้
้ องตรงกกับลายมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ สําเนาเอกสารประกอบที่ ลงงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับ กการรั บรองลายยมื อชื่ อของ
ผู้จดั ทํทาหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกกต้ องของเอกสาาร โดยเจ้ าหน้าที
า ่ Notary Pubblic พร้ อมตราปประทับของ
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เจ้ าหน้
ห าที่ Notary Public และะรับรองโดยเจ้ าหน้
า าที่สถานทูตไทย หรื อสถาานกงสุลไทยในนประเทศที่
เอกสสารดังกล่าวได้ จัจดั ทํา หรื อรับรอองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในนวันจองซื ้อ
ผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์
ป
จะจองงซือ้ หุ้นสามัญ
ญเพิ่มทุนของบริิ ษัทจะต้ องกรรอกรายละเอี ยยดในแบบประะเมินความ
เหมาะสมใในการลงทุน (SSuitability Teest) (เอกสารเเพิ่มเติม 3.2) เอกสารประกออบการแสดงตนน (เอกสาร
เพิ่มเติม 3.3) แบบแจ้ งสถถานะความเป็ นนบุคคลอเมริ กน/ไม่
นั เป็ นบุคคลออเมริ กนั (เอกสาารเพิ่มเติม 3.4)
ั ชีซื ้อขายหหลักทรัพย์กบั บริริ ษัทหลักทรัพย์ อื่น และได้ ผานขั
่ นตอน
้
หากผู้จองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนเป็ นผู้ที่มมีี บญ
การรู้ จกั ลูกค้
ก าและตรวจสสอบเพื่อทราบข้ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Knoow Your Custotomer & Custoomer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินกการจัดทําแบบปประเมินความเหหมาะสมในการรลงทุน (Suitabbility Test)
กับบริ ษัทหลั
ห กทรัพย์นนแล
ั ้ ล้ ว ภายในระยยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อหหุ้นสามัญเพิ่มททุนดังกล่าวไม่จํจาเป็ นต้ อง
กรอกแบบบประเมินความมเหมาะสมในกการลงทุน (Suitability Teest) และเอกสาารประกอบการแสดงตน
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ นี ้ หากไม่เป็ นไปปตามเงื่อนไขทีที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุนจะต้ องแนบ
แบบประเมิมินความเหมาะะสมในการลงททุน (Suitability Test) (เอกสสารเพิ่มเติม 3. 2) เอกสารปรระกอบการ
แสดงตน (เอกสารเพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกกรายละเอียดถูถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พพร้ อมลงลายมืมือชื่อผู้จอง
วั
บจองซือ้อ เพื่อเป็ นเอกสสารประกอบใบจจองซื ้อ
ซื ้อให้ แก่ตวแทนรั
8.33 การคืนเงินค่
น าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้ต้องมีการคืนเงินค่
น าจองซื ้อหุ้นนสามัญเพิ่มทุนหรื
น อการคืนเช็คค่
ค าจองซื ้อหุ้นนสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื
จ ้อจะดําเนินนการดังต่อไปนีนี ้
8.3.1 กรณี
ณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ และไม่ได้รับการจัดสรรห้หุ้นเนื่องจากมีหุห้ นเหลือไม่
เพียงพอเมื
ง ่อเทียบกับั จํานวนหุ้นที่ผผู้ ถือหุ้นจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
บริ ษัษัทโดยตัวแทนรัรับจองซื ้อจะคืนนเงินค่าจองซือหุ
้อ ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรรในกรณี ที่ผ้ ู
ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุนเกิกินกว่าสิทธิ และะได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจํานนวนที่จองซื ้อเกิกินกว่าสิทธิ
ง
ห้ นุ เหลือไม่
อ เพียงพอเมื่ออเทียบกับจํานวนหุ
น ้ นที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อเกินกวว่าสิทธิ โดยไมม่มีดอกเบี ้ย
เนื่องจากมี
และไไม่มีค่าเสียหายยใดๆ ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั สิ ้นสุดกํ
ด าหนดระยะ เวลาการจองซื ้อและชํ
้
าระ
เงินค่คาจองซื ้อตามวิธีการดังต่อไปนีนี ้
1) โอนเงินเข้ าบับญชีธนาคารขของผู้จองซื ้อภายใน 5 วันทําการนั
ก บแต่วนั ปิ ดดการจองซื ้อ สําหรั
า บผู้จอง
ซื ้อที่ได้ แจ้ งความประสงค์
ค
ตต้้ องการรับเงินค่คาจองซื ้อหุ้นคืนด้
น วยวิธีการโออนเงินเข้ าบัญชี ตัวแทนรับ
จองซื ้อจะคืนเงิ
น นเข้ าบัญชีดด้้ วยการโอนเงินเข้
น าบัญชีธนาคคาร โดยบัญชีดดัั งกล่าวต้ องเป็ นบั
น ญชีออม
ทรัพย์หรื อกระแสรายวันที่เเปิิ ดไว้ กบั ธนาคคาร ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกรุงเททพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไททย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไไทย จํากัด (มหหาชน)
5. ธนาคารซีไอเอ็อ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไไทย จํากัด (มหหาชน)
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7. ธนาคารไทยพาาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารธนชาตต จํากัด (มหาชชน)
9. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชนน)
บ ่อของผู้ถือหุ้นที
น ่จองซื ้อเกินกกว่าสิทธิตามทีระบุ
่ร ไว้ ในใบ
ทังนี
้ ้ ชื่อบัญชีธนาคารต้ องเเป็ นชื่อเดียวกับชื
ส ญเพิ่มทุน โโดยแนบสําเนาาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรรกหรื อสําเนา Statement
จองซื ้อหุ้นสามั
บัญชีกระแสสรายวัน หรื อบัญ
ั ชีออมทรัพย์์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบบัญชี และเลขทีที่บญ
ั ชีครบ
ทัง้ 10 หลัก พร้ อมลงนามรัรับรองสําเนาถูกต้
ก อง
2)

กรณีไม่ได้ รบสํ
ับ าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรก หรื อสํสาเนา Statemment บัญชีกระแสรายวัน
หรื อบัญชีออมทรั
อ พย์ ที่ระบบุชื่อบัญชี และะเลขที่บญ
ั ชีครบบทัง้ 10 หลักั อย่างใดอย่างหนึ
า ่ง หรื อ
ไม่ได้ แจ้ ง คววามประสงค์ ตต้้ องการรั บเงินค่
น าจองซื อ้ หุ้นคื นื ด้ ว ยวิธี โอนนเงิ นเข้ า บัญ ชี บริ ษั ทโดย
ตัวแทนรับจองซื
จ ้อจะคืนเงินนค่าจองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุนในส่
น วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรร โดยจัดทํา
เป็ นเช็คขีดคร่
ค อมสัง่ จ่ายเฉฉพาะในนามผู้จองซื
จ ้อหุ้น และะส่งทางไปรษณี
ณีย์ลงทะเบียนตามที
น
่อยู่ที่
ปรากฏในสมมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 27 มิถนุ าายน 2560 ภายยใน 10 วัน
ทําการนับจาากวันปิ ดการจอองซื ้อหุ้น

กรณี
ณี ที่ไม่สามารถคืคืนเงินค่าจองซืซ ้้อให้ แก่ผ้ จู องซืซื ้อหุ
้ ้ นสามัญเพิมทุ
่ นได้ ภายในนเวลาดังกล่าว บริ ษัทโดย
ตัว แ ทนรั บ จองซื อ้ จะชํ
จ า ระดอกเบบี ย้ ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องงซื อ้ หุ้น สามัญเพิ
ญ ่ มทุน ในอัต ราร้ อยละ 7.55 ต่ อ ปี โดย
น
า นววนเงิ น ค่ า จองซืซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ
เ ่ ม ทุน ที่ ไ ม่ ได้ รั บ การจัด สร ร นับ จากวันพ้พน กํ า หนด
คํ า นวณจากจํ
ระยะะเวลา 10 วันทําการดังกล่าวจจนถึงวันที่ได้ มการชํ
ี าระคืนตาามวิธีดงั กล่าวข้ข้ างต้ น อย่างไรรก็ดี หากได้
มีการรชําระคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ รับจัดสรร โดยการส่งเช็ค คืน หรื อ โอนเงิงินเข้ าบัญชี
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบี
ท ยน ณ วันนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
า
้อหุ้น
วันที่ 27 มิถนุ ายนน 2560 โดยถูถูกต้ องแล้ ว ให้ ถืถือว่าผู้จองซื ้อหหุ้นสามัญเพิ่มททุนได้ รับเงินค่าจองซื
ว
แล ะผู้จ องซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนไม่
น มี สิ ท ธิ เ รี ย กกร้ องดอกเบีย้ และ/หรื อ
สามััญ เพิ่ ม ทุน แล้ วโดยชอบ
ค่าเสีสียหายใดๆ จากกบริ ษัทหรื อตัว แทนรับจองซื ้ออีอีกต่อไป
8.3.2 กรณี
ณีที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่ มทุนไม่ได้ รับการจั
ก ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนืนื่องจากปฏิบติตั ผิ ิดเงื่อนไข
การจจองซื ้อ และ/หรืรื อไม่สามารถเเรีี ยกเก็บเงินค่าจองซื
า
้อหุ้นสามมัญเพิ่มทุนตามมเช็คค่าจองซือหุ
้อ ้ นสามัญ
เพิ่มทุทน
บริ ษัษัทโดยตัวแทนรัรับจองซื ้อหุ้นจะะคืนเช็คค่าจองงซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผผู้ ู ถือหุ้นที่จองซื ้อที
้ ่ไม่ได้ รับ
การจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุน อันเนืนื่องมาจากการรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื
น
อและ/หรื
้อ
อไม่สามารถเรี
า
ยก
เก็บเงิ
เ ินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนตามเช็คค่าจอองซื ้อหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุน โดยผ้ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกลล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คจาก ตัวแทนรับจองงซื ้อ ภายใน 300 วันนับจากวันนสิ ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุน
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8.44 วิธีการส่ งมอบหุ
ม ้ นสามัญเพิ
ญ ่ มทุน
ผู้จองซื ้อสาามารถเลือกให้ บริ
บ ษัทดําเนินกาารในกรณีใดกรรณีหนึง่ ดังต่อไปนี
ไ ้
8.4.1 ในกรรณีประสงค์จะขขอรับใบหุ้นในนนามของผู้จองซืซื ้อ
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ในฐานะนนายทะเบี ยนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ
ง
้ นตาามจํ านวนหุ้นที่ ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจั
บ ดสรรทางงไปรษณีย์ลงททะเบียนตามชือและที
่อ
่อยู่ที่ปรา
รากฏในสมุดทะะเบียน ณ
น ้ ถือหุ้นวันที่ 227 มิถนุ ายน 2560
2 ภายใน 15 วันทําการนับบจากวันปิ ดการรจองซื ้อหุ้น
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู
ซึ่งในนกรณีนี ้ ผู้จองซืซื ้อจะไม่สามารรถขายหุ้นที่ได้ รัรบการจัดสรรใในตลาดหลักท รัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบ
หุ้นซึ่งผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภาายหลังจากที่ห้ นของบริ
ุ
ษัทได้ด้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทําการซื ้อขาายในตลาด
หลักทรัพย์แล้ ว
8.4.2 ในกรรณีประสงค์จะฝฝากหุ้นไว้ ในบัญ
ญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ย สมาชิกเลขที่ 600
บริ ษัษัทจะดําเนินการรนําหุ้นที่ได้ รับจจัดสรรฝากไว้ กักบั “บริ ษัท ศูนย์ยรับฝากหลักท รัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์ยรับฝากหลักท รัพย์จะบันทึกยอดบั
ย ญชีจํานววนหุ้นตามจํานววนหุ้นที่ผ้ จู องซืซื ้อได้
้ รับการ
จัดสรรเข้ าบัญชีของงบริ ษัทผู้ออกหหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลั
แ
กฐฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ภายใใน 7 วันทําการรนับจากวันปิ ดดการจองซื ้อหุ้น เมื่อผู้จองซื ้อตต้ องการขายหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ต้ องถอนหุ้น
ออก จากบัญ ชี 600 ดัง กล่ า ว โดดยติ ด ต่ อ ผ่ า น บริ ษั ท หลัก ทรัรั พ ย์ ซึ่ ง อาจจะะมี ค่ า ธรรมเนีนี ย มในการ
นู รับฝากหลัก ทรัพย์ และ/หรืรอ บริ ษัทหลักทรั
ท พย์นนๆ
ั ้ กําหหนด ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะ
ดําเนินินการตามที่ศนย์
สามารถขายหุ้นที่ได้
ไ รับการจัดสรรรในตลาดหลักั ทรั พย์ ได้ ทันทีที่ตลาดหลักททรั พย์ อนุญาตตให้ ห้ ุนของ
บริ ษัษั ท ทํ าการซื อ้ ขาายได้ ในตลาด หลักทรั พ ย์ แลละผู้จ องซือ้ ได้ ดํ าเนิ น การถออนหุ้นออกจากกบัญ ชี 600
ดังกลล่าวแล้ ว
8.4.3 ในกรรณีประสงค์จะฝฝากหุ้นไว้ ในบัญ
ญชีของบริ ษัทหลั
ห กทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซซืื ้อขายหลักทรัพย์
พ
บริ ษัษัทจะดําเนินการรนําหุ้นที่ได้ รับจจัดสรรฝากไว้ กักบั “บริ ษัท ศูนย์ยรับฝากหลักท รัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์
น รับฝากหลักททรัพย์และบริษัษัทหลักทรัพย์จะบั
ะ นทึกยอดบัญ
ญชีจํานวนหุ้นตามจํ
ต านวน
หุ้นที่ผู้จองซื ้อฝากไว้ว้ และออกหลักกฐานการฝากใหห้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทํากการนับจากวันปิ ดการจอง
น ่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาด
ซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณีนีนีผ้ ้ จู องซือ้ จะสาามารถขายหุ้นที
ก พย์
หลักทรัพย์ อนุญาตตให้ ห้ นุ ของบริ ษษัั ททําการซื ้อขาายในตลาดหลักทรั
ญ ซื ้อขายหลักกทรัพย์ที่ผ้ จู องซืซื ้อประสงค์
ในกรรณีข้อ 8.4.3 นี ้ ชื่อของผู้จองซืซื ้ ้อจะต้ องตรงกับั ชื่อเจ้ าของบัญชี
จะฝาากหุ้นไว้ ในบัญชี
ญ ของบริ ษัทหลลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริรษัทขอสงวนสิททธิที่จะดําเนินการส่
ก งมอบ
หุ้นดังั กล่าว โดยออกใบหุ้นในนามมของผู้จองซื ้อตามข้ อ 8.4.1 แททน
ผู้ถือหุห้ นที่ใช้ สทิ ธิในกการจองซื ้อจะต้ต้ องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ดด้้ านหลังใบจองง) ที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีบญชี
ญ
ั ซื ้อขายหลักทรั
ท พย์อยู่ และเเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทีท่ปี ระสงค์จะให้ห้ โอนหุ้นที่ได้ รบการจั
ับ ดสรร
เข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ห้ ถกู ต้ อง หากรระบุรหัสบริ ษัทหลั
ห กทรัพย์ หรือเลขที
อ ่ บญ
ั ชีซื อขายหลั
้อ
กทรัพย์ยไม่ถกู ต้ อง
จะทําให้
า ไม่สามารถถโอนหุ้นเข้ าบัญ
ญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริริ ษัทจะไม่รับผิดดชอบต่อการสูญ
ู หายของ
หุ้น หรื
ห อความล่าช้ าในการติดตามหหุ้นคืน
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ในกรณีทีท่ีผ้ จู องซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุนกรรอกรายละเอียดดั
ด งกล่าวไม่ครบบถ้ วน หรื อไม่รระบุเลือกกรณีใดกรณี
ใ
หนึ่ง
ในใบจองงซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทขขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ
น
้ นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ แทน ซึง่ อาจทําให้
า ผ้ ถู ือหุ้น
ไม่สามารรถขายหุ้นที่จองซื ้อได้ ทนั ทีที่ตตลาดหลักทรัพย์ยอนุญาตให้ ห้นสามั
นุ
ญเพิ่มทุนนของบริ ษัททําการซื ้อขาย
ได้ ในตลาาดหลักทรัพย์
8.55 ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ เกี่ยวกั
ว บการจองซืซือ้ หุ้นสามัญเพิ
พิ่มทุน
8.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุนนจะได้ รับหลักฐานการจองซื
ฐ
อที
้อ ่ลงชื่อรับจากกเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื
บ
้อหุ้น
เ นหลักฐานในนการรับจองซื ้อ หุ้น โดยการจอองซื ้อจะสมบูรณ์
ณก็ต่อเมื่อบริ ษษัั ทสามารถเรี ยกเก็
ก บเงินค่า
เพื่อเป็
จองซืซื ้อหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
8.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่มทุน และชําระเงินค่
น าจองซื ้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยยกเลิกการจองงซื ้อ เว้ นแต่
บ
นยอมเป็ นลายลักษณ์
ณ์อกั ษรจากบริษัษท
ได้ รับความยิ
8.5.3 หากจํ านวนหุ้นที่ ผ้ ถืู อหุ้นระบุใ นใใบจองซือ้ หุ้นสามั
ส ญ เพิ่มทุนมากกว่
ม
าจํ านววนเงิ นที่ บริ ษั ทได้ รับชํ าระ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจําานวนเงินที่บริษัษทั ได้ รับจากการรจองซื ้อหุ้นเป็ นนหลัก
8.5.4 หากจํ านวนหุ้น ที่ ผ้ ถืู อหุ้นระบุใ นใใบจองซือ้ หุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุนน้นอยกว่า จํ านววนเงิ นที่ บ ริ ษัทได้ รับชํ าระ
ธิ ่จะใช้ ดลุ ยพินนิิ จในการจัดสรรรหุ้นสามัญเพิมทุ
่ม นให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นแต่ละรายตตามที่บริ ษัท
บริ ษัทขอสงวนสิทธที
เห็นสมควร
ส
8.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ
้ ้ นสามัญเพิ่มมทุนไม่สามารถถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อบบริ ษัทไม่สามารรถเรี ยกเก็บ
้
ออบางส่วน และะไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่คความผิดของบริริ ษัทภายใน
เงินค่คาจองซื ้อได้ ไมม่ว่าทังหมดหรื
กําหนนดระยะเวลากการจองซื ้อหุ้นสสามัญเพิ่มทุนและการชํ
แ
าระเงินค่
น าหุ้นตามที่กกํํ าหนด หรื อผู้ถืถอื หุ้นที่จอง
ซื ้อกรรอกข้ อมูลในใบบจองซื ้อหุ้นสา มัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้
ค วนหรื อไมม่ชดั เจน หรื อจอองซื ้อด้ วยวิธีการอื
า ่นที่มิได้
กําหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดส รรหุ้นสามัญเพิพิ่มทุนของบริษัษทั ฉบับนี ้ บริ ษัท จะถือว่าผู้ถือหุ
อ ้ นรายนัน้
ญเพิ่ มทุนดัง กลล่าว และบริ ษทขอสงวนสิ
ัท
ทธิ ในการที่ จะไมม่จัดสรรหุ้น
สละสิท ธิ ในการจอองซื อ้ หุ้นสามัญ
ั เพิ่มทุนให้ แก่กผ้ ถู ือหุ้นรายดังงกล่าว
สามัญ
ดังนันั ้ ในการชําระะเงินค่าจองซื ้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจจองซื ้อ และดําเนินการให้
เป็ นไปตามเงื
ไ
่อนไขแและวิธีการที่กําาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้
ง
วน
8.5.6 ในกาารจัดสรรหุ้นสาามัญเพิ่มทุนในนครัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิ
ข
ทธิทจะไม่
ี่จ จดั สรรหุ้นนสามัญเพิ่มทุนให้
น แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นราายใด หากการรจัดสรรหุ้นสามัมัญเพิ่มทุนดังกล่
ก าวจะทําให้สัสดั ส่วนการถือห้หุ้นสามัญของผูผู้ถือหุ้นต่าง
ด้ าวเเกินกว่าจํานวนนร้ อยละ 49 ขอองจํานวนหุ้นทีจํ่จาหน่ายได้ แล้วทั
ว งหมดของบ
้
ริิ ษัท โดยผู้ถือหุห้ นดังกล่าว
อาจไไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพีพียงบางส่วน
8.5.7 บริ ษัษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเป ลี่ยนรายละเอียดวิ
ย ธีการชําระะเงินค่าจองซื ้อหหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ
หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีกการจองซื ้อหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุนตามความเหมา ะสม ในกรณีทีท่เี กิดปั ญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจํากั
า ดในการดําเนินินงาน ทังนี
้ ้ เพพื่อให้ เกิดประโโยชน์สงู สุดต่อกการจองซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่ม
ทุนดังั กล่าวของบริษัษท
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9.

วัตตถุประสงค์ ของการเพิ
อ
่ มทุน
บริริ ษัทจะนําเงินที่ได้ รับจากการเเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคครัง้ นี ้ ซึ่งคาดว่าจะได้
า รับเงินจําานวนประมาณ 221 ล้ าน
บาาท (หากผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองงซื ้อหุ้นสามัญคครบทังจํ
้ านวน) ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุ
น นเวียนในกการดําเนินธุรกิจของบริ
จ
ษัท
แลละชําระคืนหนี ้เงิงินกู้ยืมระยะสัน้ โดยระยะเวลาาที่คาดว่าจะใช้ เงินคือ ภายในไตตรมาส 4 ปี 25660

10. ปรระโยชน์ ท่ บี ริษัษัทจะได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรรหุ้นสามัญเพิ
พิ่มทุน
กาารเพิ่มทุนครัง้ นีจะส่
้จ งผลให้ บริษัษทั มีโครงสร้ างททางการเงินที่แข็งแกร่
ง งและมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น รวมมทังบริ
้ ษัทจะมีความพร้ อม
ทาางด้ านเงินทุนแลละสภาพคล่องททางด้ านการเงินนที่จะลงทุนในโคครงการต่างๆ ทีมี่ ศกั ยภาพ เพื่ออรองรับการขยาายธุรกิจของ
บริริ ษัทในปั จจุบนั และการขยายธธุรกิจเพิ่มเติมในนอนาคต อันจะะก่อให้ เกิดผลประโยชน์และกําาไรต่อบริ ษัท ตลลอดจนช่วย
สร้ร้ างมูลค่าเพิ่มให้ห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรระยะยาว
อื ้ นจะได้ รับจากการเพิ
จ
่ มทุนนและการจัดสรรหุ
ส ้ นสามัญเพิ
ญ ่ มทุน
11. ปรระโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอหุ
11.1 นโยบายเงิงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยยบายจ่ายปั นผลลไม่ตํ่ากว่าร้ อยยละ 50 ของกําไรสุ
า ทธิภายหลังั จากการหักภาาษี เงินได้ นิติบคคลและการ
คุ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณ
ณาจากงบการเงิงินรวมเป็ นสําคัญ
ั ทังนี
้ ้คณะกรรรมการของบริษัษทมีอํานาจ
ในการพิจารณายกเว้ นไม่ดํดาํ เนินการตามนนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปปลงนโยบายดังงกล่าวได้ เป็ นครัรัง้ คราว โดย
า นการดังกล่าาวจะต้ องก่อให้ห้ เกิดประโยชน์สูสงู สุดต่อผู้ถือหุ้นนของบริ ษัท เช่นใช้ เป็ นทุน
อยู่ภายใต้ เงืเ ่ือนไขที่การดําเนิ
สํารองสําหรับการชําระคืนเงิ
น นกู้ ใช้ เป็ นเงินนทุนเพื่อขยายธธุรกิจของบริ ษัท หรื อกรณีมีการรเปลี่ยนแปลงสสภาวะตลาด
ล
อกระแแสเงินสดของบริริ ษัทและบริ ษัทย่ยอยในอนาคต
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่
11.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ
น ่มทุนครัง้ นี ้จะมี
้ สิทธิได้ รับ เงินปั นผลจากการดําเนินของงบริ ษัท เริ่ มตังแ
้ แต่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามั
น ญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวได้
ว รับการจดททะเบียนเป็ นผู้ถืออหุ้นของบริ ษัทแล้
ท ว
12. ราายละเอียดอื่นที่จาํ เป็ นสําหรรั บใช้ ประกอบบการตัดสินใจจลงทุนในหุ้นของบริ
ข
ษัท
122.1 ผลกระทบดด้ านราคาตลาดดของหุ้นบริ ษัท
ภายหลังจาากการออกและเสนอขายหุ้นนสามัญเพิ่มทุนให้
น กบั ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการรใช้ สิทธิ จองซือหุ
้อ ้ นครบทัง้
จํานวนแล้ ว ผลกระทบด้ านการลดลงขอ
า
องราคา (Price Dilution) เท่ากั
า บ 2.99% อ้ างอิง ราคาหุ้นสามั
น ญของ
บริ ษัทก่อนการออกและเส
น
สนอขายหุ้นสามมัญเพิ่มทุนในคครัง้ นี ้ ได้ แก่ ราคาซื ้อขายถัวเฉฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักั 15 วันทํา
การก่อนวันประชุ
น
มคณะกกรรมการบริ ษัททเมื่อวันที่ 9 มิถุถนุ ายน 2560 คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 119 พฤษภาคม 2560 – 8
มิถนุ ายน 2560
2 ซึ่งเท่ากับ 2.30 บาทต่ออหุ้น ดังนัน้ ราคาตลาดภายหหลังการออกแลละเสนอขายหุ้นสามั
น ญเพิ่ม
ทุนจึงเท่ากับ 2.231 บาทตต่อหุ้น
Price Dilution

= (ราคาตลลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขายย)/ ราคาตลาดก่ออนเสนอขาย

โดยทีที่
ราคาาตลาด

= ราคาาซื ้อขายถัวเฉลียถ่
่ วงนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่ออนวันประชุม
คณ
ณะกรรมการบริษัษทั เมื่อวันที่ 9 มิถุถนายน 2560 คื อ ตังแต่
้ วนั ที่ 19
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พฤษษภาคม 2560 - 8 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ เท่ากับ 22.30 บาทต่อหุ้น
(ข้ ออมูลจาก SETSM
MART ของตลาดดหลักทรัพย์ฯ)
ราคาาตลาดหลังเสนออขาย = [(ราคคาตลาด x จํานวนหุ
น ้ นที่ชําระแลล้ ว) + (ราคาเสนนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มมทุน x หุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุน)]/ (จํานวนหุ้นที่ชําระแแล้ ว + หุ้นสามัญ
เพิ่มมทุน)
=

[(22.30 x 370,3900,000) + (2 x 1110,564,180)]
(370,390,0000 + 110,564,1180)

=

2..231 บาทต่อหุ้น

Price Dilutioon =

2.300 – 2.231 / 2.330 = 2.99%

122.2 ผลกระทบตต่อสัดส่วนการถืถือหุ้นของผู้ถือ หุ้นเดิม
การลดลงของสัดส่วนการถืถือหุ้น (Control Dilution) ภายยหลังการจัดสรรรหุ้นเพิ่มทุนในคครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
คือ
(ก) เนื่องจจากเป็ นการออกกและจัดสรรหุ้นสสามัญเพิ่มทุนให้
ใ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนกการถือหุ้น (Righht Offering)
หากผู้ถืถือหุ้นเดิมใช้ สทธิ
ทิ จองซื ้อตามสิทธิที่ตนได้ รับทังจํ
ั ้ านวน จะไม่มีมผี ลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น
(ข) หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สทธิ
ิท จองซื ้อตามสิสิทธิ ที่ตนได้ รับทังจํ
้ านวน โดยทีที่ผ้ ถู ือหุ้นอื่นทังงหมดใช้
้
สิทธิ ตามสิ
า ทธิ ที่ตน
ค งจํ
้ านวน ผลกระทบต่
ผ
อกาารลดลงของสัดส่สวนการถือหุ้น (Control Dilutionn) จะมีคา่ เท่ากับั
ได้ รับครบทั
Controol Dilution = จํานวนหุ้นเพิ่มททุนที่เสนอขาย/ (จํานวนหุ้นที่ชาระแล้
ํ
ว + จํานนวนหุ้นเพิ่มทุนทเสนอขาย)
ที่
Controol Dilution = 110,564,180 / (370,390,000 + 110,564,1800)
= 22.99 %
122.3 ผลกระทบตต่อกําไรต่อผู้ถอหุ
ือ ้ น
เนื่องจากบบริิ ษัทมีผลขาดททุนจากการดําเนินินงาน จึงไม่สามารถคํ
ส
านวณ
ณผลกระทบดังกกล่าวได้
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้
ง นของบริษษัท เจเอเอสส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชชน)
1.

ชื่ออและสถานที่ตัตง้ ของบริษัทจดทะเบี
จ
ยน
ชื่อ

: บริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาาชน)

ปประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริ ษัษท

: ธุรกิจขของบริ ษัทแบ่งออกเป็
อ น 3 รู ปแบบหลั
แ
ก ดังนี ้ (1) การบริ หารจั
า ดการ
พื ้นที่เชช่าภายในศูนย์การค้
ก าในส่วนโโทรศัพท์เคลื่อนนที่และสินค้ าเททคโนโลยี
ภายใต้ต้ ชื่อ "IT Junction" (2) การพัฒ
ั นาและบริ หาารพื ้นที่ในรู ปแบบบตลาด
ชุมชน ภายใต้ ชื่อ "J Market" แลละ (3) การพัฒ
ฒนาและบริ หารพื ้นที่ใน
รูปแบบบศูนย์การค้ าชุมชน
ม ภายใต้ ชอื่ "The Jas"
: 325/7 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 8 ถนนรามมคําแหง แขวง สะพานสูง
เขตสะะพานสูง กทม.
: 01075557000136

โโทรศัพท์

: 02-3088-8196

โโทรสาร

: 02-3088-8118

เว็บไซต์

: http://wwww.jasassett.co.th

ททุนจดทะเบียนแและชําระแล้ ว

: 370,3990,000 บาท ประกอบด้ วยหหุ้นสามัญจํานนวน 370,390,0000 หุ้น
มูลค่าที ่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใใหญ่

ทังนี
้ ้ ในนกรณีที่บริ ษัทสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนจํานวน 110,564,180
หุ้น ให้ห้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ
ม
ษัทตาามสัดส่วนจํ านนวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุห้้ นแต่ละ
รายถือออยู่ (Right Offfering) ในครังนี
ง้ ้ได้ ทงหมด
ั้
ทุ นจดทะเบียนชํชําระแล้ ว
ของบริริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นเเป็ นจํานวน 480,954,180 บาาท และหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังงหมดของบริ
้
ษัษัทจะเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 480,,954,180 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หหุ้นละ 1 บาท
2.

ลักกษณะการประะกอบธุรกิจแลละการแข่ งขัน
บริริ ษัทประกอบธุธรกิจโดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแแบบหลัก ได้ แก่ (1) การบริ หารจั
า ดการพื ้นที่เเช่าภายในศูนย์ยการค้ าใน
ส่ววนโทรศัพท์เคลืลื่อนที่และสินค้ าเทคโนโลยี (ภภายใต้ ชื่อ “IT Junction”) และ (2) การพัพัฒนาและบริหารพื
ห ้นที่ใน
รู ปปแบบตลาดชุมชน (“ภายใต้ ชืช่ือ J Market”)) และ (3) กาารพัฒนาและบบริ หารพื ้นที่ในรูรู ปแบบศูนย์การค้
า าชุมชน
(“ภภายใต้ ชื่อ The Jas”) โดยปั จจุ
จ บนั ธุรกิจหลักกของกลุม่ บริ ษัท คือ การบริ หารจัดการพื ้นที่ เช่าภายในศูนย์ยการค้ าใน
ส่ววนโทรศัพ ท์ เคลืลื่ อ นที่ แ ละสินค้ า เทคโนโลยี ซึ่ง มี สัดส่ว นรรายได้ มากกว่าร้
า อยละ 50 ขอองรายได้ ร วมขของบริ ษั ท
เนืนองจากธุ
่
รกิจพัฒนาและบริ หารพื
ห น้ ที่ตลาดดชุมชนและศูนย์
น การค้ าชุมชนนของบริ ษัทยัง อยู่ในช่วงเริ่ มต้ น โดย
ข ษัทแยกตามกลุม่ ธุรกิจ สําหรับปี 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ปี 22560 สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ
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โคครงสร้ างรายไดด้
รายได้ ตามปรระเภทธุรกิจ

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. – มี..ค. 2559 ม.ค. – มี.ค. 2560
ล้ านบาท ร้ อยล ะ ล้ านบาท ร้ อยละ
ย ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาาท ร้ อยละ
1. ธุรกิจบริ หารพื ้นที่เช่ชา (IT Junction)
397.6 89%
% 396.1 77%
7
394.5 70.5
1000 69.0 1011.1 54.4
2. ธุรกิจตลาดชุมชน (J Market)
20.2
4%
%
22.1
4%
22.2
4.0
5.88
4.0
6.4
6
3.4
3. ธุรกิจศูนย์การค้ าชุมชน (The Jas)
8.4
2%
%
71.9 14% 122.2 21.8
33.33 23.0
611.2 32.9
4. รายได้ คา่ ส่งเสริ มการขาย
ก
23.3
5%
%
26.4
5%
20.7
3.7
5.677
4.0
177.1
9.3
/1
และรายได้ อื่น
รวมม
449.5 100%
% 516.5 1000% 559.6 100% 144.88 100% 1855.8 100%
/1
หมมายเหตุ: รายได้ ค่คาส่งเสริ มการขายแและรายได้ อื่น ได้ แกก่ รายได้ คา่ โฆษณาาในพื ้นที่ส่วนกลาง และค่าปรับลูกค้ าเเช่าพื ้นที่ที่ชําระเงินล่
น าช้ า
ที่มมา: งบการเงินของบบริ ษัท

2.11

การบริหารจั
ห ดการพืนที
น้ ่ เช่ าภายในศศูนย์ การค้ าในนส่ วนของโทรรศัพท์ เคลื่อนทีที่ และสินค้ าเททคโนโลยี
(IT Juncction)
ธุรกิจกาารบริ หารจัดกาารพืน้ ที่ เช่าภายยในศูนย์ การค้ค้ าในส่วนของโโทรศัพท์ เคลื่อนนที่และสินค้ าเทคโนโลยี
เ
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัษัทที่เริ่ มตังแต่
้ ปปีี 2543 จากการที่เจ มาร์ร์ ทซึ่งเป็ นบริ ษัททแม่ เช่าพื ้นทีในส่
่ใ วนของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้ าเทคโนโลลยี ในศูนย์การค้ค้ า บิ๊กซี จังหวัดั นครปฐม เพื่ออนํามาบริ หารจจัดการและ
ให้ เช่าต่อ ภายใต้ ชื่อ “ITT Junction” โโดยในช่วงแรกธุรกิจดังกล่าวยยังดําเนินการภภายใต้ เจมาร์ ท ต่อมาในปี
2555 ผู้บริ
บ หารของเจ มาร์
ม ทได้ เล็งเห็นนถึงโอกาสการเติติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงได้ จจัั ดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเพื่อดําเนิน
ธุรกิจบริรหารจัดการพืนที
้น ่เช่าและธุรกิจจที่เกี่ยวข้ องกับอสั
บ งหาริ มทรัพย์
พ ที่จะขยายตัวั ต่อไปในอนาคต เพื่อทํา
้
นในอนาคตเป็ นไปอย่
น างมีประะสิทธิภาพ
ให้ การบริิ หารงานรวมทัทังการขยายงาน
ลักษณะะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทเป็ป็ นผู้บริ หารจัดการพื
ก ้นที่เช่าภาายในศูนย์การรค้ าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่แและสินค้ าเทคโโนโลยีเพื่อ
จัดสรรใหห้ ลกู ค้ ารายย่อยเช่
ย าต่อ โดยเริ่ มมต้ นจากการเชช่าพื ้นที่บางส่วนจากเจ้
น
าของพืพื ้ ้นที่ที่อาจเป็ นศูศูนย์การค้ า
ขนาดใหหญ่หรื อพื ้นที่ขายสิ
า นค้ าที่มีศกั ยยภาพ เช่น ภายในศูนย์การค้า บิ๊กซี และ เซ็ซ็นทรัล เป็ นต้ น เพื่อนํามา
ปรั บ ปรุ งตกแต่ ง ก่ อ นจั
น ด สรรให้ ลู กกค้ ารายย่ อ ยขของบริ ษั ท ซึ่ งส่สว นใหญ่ เ ป็ นนผู้ ประกอบกิ จการขาย
จ
ท นผู้ดแู ล บริ หาร จัดการรพื ้นที่ดงั กล่าวตลอดอายุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ//หรื ออุปกรณ์ เสสริ ม โดยบริ ษัทจะเป็
สัญญาเชช่า
ในปี 25556 ปี 2557 แลละปี 2558 บริรษัทมีสาขา IT Junction จํานวน
น 42 สาขา 44 สาขาและะ 47 สาขา
ต่อมาในนปี 2559 บริ ษทมี
ัท สาขา IT Juunction รวมทังสิ
ง้ ้น 52 สาขา พืพ ้นที่ให้ เช่าใน IT Junction ทังหมดรวม
้
13,870 ตร.ม. การที่บรษั
ริ ทสามารถขยยายสาขา IT Juunction ได้ เพิ่มมากขึ ้นมาจากกประสบการณ์การบริ
ก หาร
ท
มมพันธ์ อันดีกับเจ้
เ าของพืน้ ที่ ซึ่งทํ าให้ เจ้ าาของพืน้ ที่เชื่ อมั่นในการ
จัดการพืพื น้ ที่ ของบริ ษัทและความสั
ดําเนินงาานของบริ ษัท โดย
โ ณ วันที่ 311 มีนาคม 2560 บริ ษัทมี 52 สาขา และมีพื ้น้นที่ให้ เช่าใน ITT Junction
ทังหมดร
้ รวม 11,700 ตรร.ม. ครอบคลุมมพื ้นที่ในกรุงเทพพมหานคร ปริมณฑล
ม
และต่าางจังหวัด
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การตลาาดและการแข่ขงขัน
ลักษณะะลูกค้ าและกลุมลู
ม่ กค้ าเป้าหมาาย
ลูกค้ าขอองบริ ษัทสามารรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
แ 1. กลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่รายย่อยยทัว่ ไป และ 2. กลุม่ ผู้เช่า
พื ้นที่ประะเภทกิจการขนนาดกลางหรื อขขนาดใหญ่ที่มแบรนด์
ีแ
สินค้ าเป็ปนของตนเอง โโดยลูกค้ าแต่ละประเภทมี
ะ
รายละเอีอียด ดังนี ้
 กลุมผู
ม่ ้ เช่าพื ้นที่รายยย่อยทัว่ ไป
เป็ นกลุ
น ่ ม ลูก ค้ า ประเภทนิ ติ บุ ค คลขนาดเล็ ก หรื อ บุ ค คลธรรรมดา ที่ เ ปิ ดร้ร้ านค้ า ย่ อ ยสําหรั
า บ ขาย
โทรรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ เสสริ ม ลูกค้ ากลุมดั
่ม งกล่าวอาจมีร้านค้ าย่อยเพพียงร้ านเดียว หรื ออาจมี
มากกกว่า 1 ร้ านได้ด้ ร้ านค้ าย่อยสส่วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์สินค้า และใช้ เงินลง ทุนต่อร้ านค้ าในจํ
ใ านวนที่
ไม่มากนั
ม ก ปั จจัยหลักที่มีผลในกการตัดสินใจเชช่าพืน้ ที่ของลูกค้
ก ากลุ่มนี ้ ได้ แแก่ ทําเลที่ตงั ้ ของร้
ข านค้ า
กล่าวคื
า อ ผู้เช่าพืนที
้น ่รายย่อยส่วนนใหญ่ต้องการให้ ร้านอยู่ในแนนวทางเดินที่สาามารถเห็นได้ ชัชดั เจนและ
อยู่ใกล้
ใ กบั พื ้นที่ทใช้
ี่ใ จดั กิจกรรม เนื่องจากการจัจัดกิจกรรมทางงการตลาดจะชช่วยดึงดูดและสสร้ างความ
สนใใจให้ กับผู้บริ โภคมาเดิ
ภ
นในโคครงการได้ มากกขึน้ นอกจากนี ้ หากผู้เช่าพื น้ ที่รายย่อยราายใดที่เปิ ด
ให้ บริ
บ การในสาขาาของบริ ษัทแล้ ววประสบความมสําเร็ จ ก็มีแนววโน้ มสูงที่จะเช่ช่าพื ้นที่ในสาขาาอื่นๆ ของ
บริ ษัษทต่อไป หรื อขยายพื
ข
้นที่เพิ่มเเติมในสาขาเดิมของบริ ษัท โดยกลุ่มลูกค้ าสส่วนใหญ่ของบริิษัทจะอยู่
ในกกลุม่ ผู้เช่าพื ้นทีรายย่
่ร อยทัว่ ไป
 กลุมผู
ม่ ้ เช่าพื ้นที่ประะเภทกิจการขนนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์
บ สนิ ค้ าเป็ นนของตนเอง
เป็ นกลุ
น ม่ ลูกค้ านิตบุิ คคลที่เป็ นแบบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่
ย างๆ เช่น เจจ มาร์ ท ออปโโป้ (Oppo) ดีแทค (Dtac)
และะร้ านเทเลวิซ (TTelewiz) เป็ นตต้ น ที่เปิ ดร้ านคค้ าสําหรับขายโโทรศัพท์เคลื่อนนที่และ/หรื ออุปกรณ์
ป เสริ ม
หรื อเพื
อ ่อให้ บริ การตต่างๆ ที่เกี่ยวเนืนื่องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปั จจัยในการพิจารณ
ณาตัดสินใจเช่ชาพื ้นที่ของ
ลูกค้คากลุ่มดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่เช่าและราาคาค่าเช่าเป็ นหลัก ลักษณะขของกลุ่มลูกค้ าประเภทนี
า
้
ต้ อ งการพื
ง
น้ ที่ เ ช่าในขนาดใหญ
า
ญ่ ก ว่ า กลุ่ม ผู้เช่ า พื น้ ที่ ร ายย่อยทั
อ ่ว ไป และผ้ผู้ป ระกอบการรกลุ่ม นี ใ้ ห้
ควาามสําคัญกับกาารตกแต่งร้ านค้ ้ า ดังนัน้ จึงใช้ เงิ
เ นลงทุนค่อนข้ข้ างสูง และมีระะยะเวลาในการรเช่าที่นาน
กว่ากลุ
า ม่ ผู้เช่าพื ้นทีที่รายย่อยทัว่ ไปป
ภาวะอุตสาหกรรม
ต
เนื่องจากกธุรกิจบริ หารจัจัดการพื ้นที่เช่า ภายในศูนย์การค้
า าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่ออนที่และสินค้ าเทคโนโลยี
ยังไม่มีการศึกษาข้ อมูลในเชิ
ล งลึกเฉพาาะธุรกิจ เช่น คววามต้ องการพืนที
้น ่ ปริ มาณพื นที
้น ่เช่าทังหมด
้
ทํทาให้ ยงั ไม่
สามารถถวิเคราะห์ภาพพรวมของธุรกิจ ดังกล่าวโดยเฉฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ก็ดี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
ประเมินว่าอัตราการเติบโตของธุ
บ
รกิจบบริ หารจัดการพื ้นที
้ ่เช่าภายในศศูนย์การค้ าในสส่วนของโทรศัพท์
พ เคลื่อนที่
ะ นไปในทิศททางเดียวกับธุรกิจค้ าปลีก เนื่องจากเป็ นพื ้นทีที่ สว่ นหนึ่งของศูศูนย์การค้ า
และสินค้ าเทคโนโลยีจะเป็
เช่นเดียวกั
ว บธุรกิจค้ าปลีลีก และมีปัจจัยยที่มีผลกระทบต่อความต้ องการพื ้นที่ค้าปลีกกเหมือนกัน คือ อัตราการ
เติบโตทาางเศรษฐกิจแลละความเชื่อมัน่นของผู้บริ โภคเป็ป็ นสําคัญ
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อย่างไรก็ก็ดี หากพิจารณ
ณาเฉพาะผู้เล่นนในธุรกิจบริ หารรจัดการพื ้นที่เช่ชาภายในศูนย์กการค้ าที่อาจเป็ปนคู่แข่งขัน
กับบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ปประเภท ดังนี ้
 การรบริ หารพื ้นที่ในศู
น นย์การค้ าหรืรื อศูนย์การค้ าเฉฉพาะทาง เช่น เดอะมอลล์ เซ็ซ็นทรัล บิ๊กซี เททสโก้ โลตัส
ศูนย์ยการค้ าพันธ์ทพย์
ิ พลาซ่า หรื อ ตึกคอม เป็ นต้ตน ซึง่ ศูนย์การรค้ าลักษณะดังกกล่าวในบางแหห่งจะมีการ
แยกกโซนสินค้ าโทรรศัพท์เคลื่อนที่แและสินค้ าเทคโโนโลยีออกจากกโซนปกติ โดยเเจ้ าของศูนย์การค้
า ามักจะ
เป็ นผู
น ้ ดําเนินการบริิหารพื ้นที่เองททังหมด
้
 การรบริ หารพื ้นที่โดยผู
ด ้ เชี่ยวชาญใในการบริ หารพืพื ้นที่ในลักษณะะเดียวกันกับโคครงการ IT Junnction ซึ่ง
ผู้ประกอบการในลั
ร
ลักษณะนี ้ ยกตัวั อย่างเช่น บริรษัท ไอที พลาซซ่า จํากัด หรื อ บบริ ษัท ทีจี เซลลูลา่ ร์ เวิลด์
จํากักด เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทเป็ นผูผู้ ประกอบการรรายเดียวที่เป็ นผู
น ้ บริ หารจัดกาารพื ้นที่เช่าในสส่วนสินค้ า
โทรรศัพท์เคลื่อนทีและสิ
่แ นค้ าเทคโนนโลยีในศูนย์การค้
า าบิ๊กซี
2.22

การพัฒนาและบริ
ฒ
หารพืน้ ที่ในรู ปแแบบตลาดชุมชน
ช (J Market))
ธุรกิจกาารพัฒนาและบบริ หารพื ้นที่ในรูรู ปแบบตลาดชุชุมชน เป็ นโครงงการที่เกิดจากกแนวคิดที่บริษัษัทต้ องการ
ขยายธุรกิ
ร จด้ านการพัฒนาอสั
ฒ
งหาริ มมทรัพย์และบริ หารพื ้นที่บริ เวณโดยรอบตลาาดหรื อศูนย์การค้
า าที่เป็ น
แหล่งชุมชน
ม เช่น ตลาดนัด หรื อตลา ดสด เพื่อเป็ นกการสร้ างรายได้ด้ ให้ บริ ษัทอีกช่อองทางหนึ่ง โดยบริ ษัทจะ
เช่าพื ้นทีที่จากเจ้ าของพื ้นที
้ ่เพื่อนํามาปปรับปรุ งและจัดสรรโดยมี
ด
ทงรู
ั ้ รปแบบการให้ ผผู้ ู บริ หารพื ้นที่มาเช่
ม าพื ้นที่
เพื่อไปจััดสรรต่อ หรื อบริ
บ หารพื ้นที่ในนโครงการดังกลล่าวเอง โดยรูปแบบของตลา
ป
ดชุมชนจะจับกลุ
ก ่มลูกค้ า
ระดับกลลาง-ล่าง ซึง่ เป็ นฐานลู
น
กค้ าที่มีจจํานวนมาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2 และ 31 มีนาคม 25600 บริ ษัทมี J Market
M
รวมทังงสิ
้ ้น 4 โครงการร ได้ แก่ (1)
ษฏร์ พฒ
ั นา (3)) โครงการ J Market
M
ไทร
โครงการร J Market @ออมรพันธ์ เกษต ร (2) โครงการร J Market ราษ
ม้ า และ (4) โครงการเดิดินเพลินมาร์ เก็ต ที่บริ เวณถนนนลาดปลาเค้ า
ลักษณะะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
โครงการร J Market @ อมรพั
อ นธ์ เกษตตร
เป็ นโครงงการแห่งแรกทีที่บริ ษัทพัฒนาแและบริ หารพืนที
้น ่ในรู ปแบบตลลาดชุมชน ตังอ
้ อยู่ที่ตลาดอมรรพันธ์ ถนน
พหลโยธิธิน เขตบางเขนน กรุ งเทพมหานนคร โดยบริ ษัททํ
ท าสัญญาเช่าที
า ่ดินและอาคาารบริ เวณตลาดอมรพันธ์
จากเจ้ าของพื
ข ้นที่เดิม เพพื่อนํามาปรับปปรุ งตกแต่งและะจัดสรรพื ้นที่ให้ เช่า โครงการดดังกล่าวมีพื ้นทีให้
่ เช่ารวม
3,800 ตารางเมตร ร้ านค้
น าผู้เช่าภายในนโครงการ J Market @ อมรพันั ธ์ เกษตร ประะกอบด้ วย ตลาาดสด ร้ าน
้น ่โครงการ
สะดวกซืซื ้อ ร้ านอาหารแและเครื่ องดื่ม แและร้ านเสริ มความงาม เป็ นต้ต้ น โดยบริ ษัทเป็ป็ นผู้บริ หารพืนที
ดังกล่าวเองทังหมด
้
โครงการร J Market ราษษฏร์ พฒ
ั นา
เป็ นโครงงการแห่งที่สองงที่บริ ษัทพัฒนนาและบริ หารพืพื ้นที่ในรู ปแบบตลาดชุมชน ซึ ่งเริ่ มดําเนินกาารในเดือน
กันยายนนปี 2557 ตัง้ อยู่ที่บริ เวณหมู่บบ้ านเคหะธานีนี 4 ถนนราษฎฎร์ พัฒนา เขตสสะพานสูง โดยยบริ ษัททํ า
สัญญาเชช่าพื ้นที่โดยรอบมินิบิ๊กซี (Minni Big C) เพื่อนํนามาปรับปรุ งและจั
แ ดสรรพื ้นทีที่ให้ เช่าแก่ผ้ ทู สนใจ
ี่ส พื ้นที่
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รวม 1,4990 ตารางเมตรร ปั จจุบนั โครงกการ J Market ราษฎร์
ร
พฒ
ั นา มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ เช่ช่น ร้ านอาหารแและร้ านค้ า
เบ็ดเตล็ด เข้ ามาเปิ ดในนพื ้นที่เพิ่มขึ ้นอยย่างต่อเนื่อง
โครงการร J Market ไทรรม้ า
เป็ นโครงงการแห่งที่สามมที่บริ ษัทพัฒนนาและบริ หารพืพื ้นที่ในรู ปแบบตลาดชุมชน ซึ ่งเริ่ มดําเนินกาารในเดือน
พฤศจิกายน
า 2557 ถ.บ้บ้ านไทรม้ า อ.เเมือง จ.นนทบุรีรี โดยบริ ษัททําสั
า ญญาเช่าพื นที
้น ่กบั ทางเจ้ าของพื ้นที่ซึ่ง
บริ เวณโดยรอบมีทงมิ
ั ้ นินบิ ิ๊กซี (Mini BBig C) และร้ านสะดวกซื ้อ 7--eleven แล้ ว นํ ามาปรับปรุ งและจั
แ ดสรร
เ าแก่ผ้ เู ช่าที่สนใจ โดยสภาพพปั จจุบนั ของโโครงการ J Market
M
ไทรม้ า เป็ นตลาดนัดชุ
ด มชนที่มี
พื ้นที่ให้ เช่
ร้ านค้ าผู้เช่าภายในโครงงการ ได้ แก่ ร้ านนค้ าย่อย ร้ านออาหาร และร้ านค้
น าเบ็ดเตล็ด
โครงการร เดินเพลินมาร์ร์ เก็ต ลาดปลาเเค้ า
เป็ นโคร งการแห่ ง ที่ สี่ทีท่ีบ ริ ษั ท พัฒ นาาและบริ ห ารพืพื น้ ที่ ใ นรู ป แบบบตลาดชุม ชน เปิ ดดํ า เนิ น กาารในเดื อ น
น เก็ต บริเวณถนนลาด ปลาเค้ า เขขตบางเขน
กันยายนน 2558 ที่ผ่านมมา สําหรับโครรงการเดินเพลินมาร์
กรุ งเทพฯ รู ปแบบโครงงการจะแตกต่าางจาก 3 โคครงการที่ผ่านมมา เป็ นรู ปแบบบตลาดนัดกลาางคืน เปิ ด
ให้ บริ การเวลา 17:00 – 24:00 น. ซึง่ ประกอบไปด้ วย โซนตลาดนัด โซนอาหาร แและร้ านค้ าเบ็ดเตล็ด เพื่อ
ง ่มีผ้ พู กั อาศัยจํ
ย านวนมาก แและด้ วยทําเลทีที่อยู่ฝั่งตรง
ตอบสนอองความต้ องการของชุมชนบบริิ เวณใกล้ เคียงที
ข้ ามโครงงการ The Jas รามอินทรา จึงงสามารถช่วยเสสริ มกันทังในด้
้ านการตลาดแล
า
ละการเพิ่ม traffic ลูกค้ า
การตลาาดและการแข่ขงขัน
ลักษณะะลูกค้ าและกลุมลู
ม่ กค้ าเป้าหมาาย
ลูกค้ าขอองบริ ษัทในธุรกิจพัฒนาและบบริ หารพื ้นที่ในรู ปแบบตลาดชชุมชน สามารถถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
ตามลักษณะของโครงก
ษ
การ ดังนี ้
 โครรงการ J Markeet @ อมรพันธ์ เเกษตร
เนื่องจากโครงการ
อ
ร J Market @ ออมรพันธ์ เกษตร มีลกั ษณะเป็ นพื
น ้นที่ให้ เช่าภ ายในอาคารพาาณิชย์และ
บริ เวณโดยรอบ
เ
กลลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่แบบ่งออกได้ ดงั นี ้
 กลุ่มผู้เช่าพื ้นทีที่รายย่อยทัว่ ไปป: ผู้เช่ากลุ่มนีส่้สวนใหญ่จะเป็ นลู
น กค้ าบุคคลหหรื อนิติบคุ คลขขนาดเล็กที่
ต้ องการมีธุรกิจเป็ นของตนเออง เช่น ร้ านเกมมส์ โรงเรี ยนกกวดวิชา ร้ านขขายของจิปาถะ ร้ านขาย
อาหาร ตลาดสสด ซึง่ ไม่มีแบรนนด์สนิ ค้ าของตนเอง
 กลุม่ ผู้เช่าพื ้นทีที่ที่มีแบรนด์สนิ คค้ าเป็ นของตนเเอง: ผู้เช่าพื ้นทีกลุ
่ก ม่ นี ้จะเป็ นก ลุม่ ผู้เช่าที่มีแบรนด์
บ สินค้ า
เป็ นของตนเองง เช่น ร้ าน Wattson เป็ นต้ น ผู้เช่าพื ้นที่กลุม่ นี ้จะต้ องการพื นที
้น ่เช่าที่มีขนาดดเหมาะสม
กับการทําธุรกิจและอยู
จ
ใ่ นทําเเลที่ดี
ั นาา และไทรม้ า
 โครรงการ J Markeet ราษฏร์ พฒ
โครรงการ J Markket ราษฏร์ พฒ
ัฒนา และไทรม้ม้ า มีลกั ษณะพื ้นที
้น ่ให้ เช่าเป็ นพืพื ้นที่เปิ ดโล่งซึง่ อยู่ใกล้ กบั
แหลล่งชุมชน จึงมีกลุ
ก ม่ ลูกค้ าที่แต กต่างจาก โครงงการ J Markeet @ อมรพันธธ์ เกษตร โดยแแบ่งออกได้
ดังนี ้
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 กลุม่ ผู้เช่าพื ้นทีที่รายย่อยทัว่ ไปป: ผู้เช่าพื ้นที่กลุม่ นี ้จะเป็ นลูกค้ าบุคคลที่ต้อง การมีร้านของตตนเอง เช่น
ร้ านขายอาหารรและเครื่ องดื่ม ร้ านค้ าสินค้ าเบ็ดเตล็ด
เ าพื ้นที่กลุ่มนนีจ้ ะเป็ นผู้เช่าพื ้ ้นที่ที่มีประสบการณ์ การ
 กลุ่มผู้บริ หารพืพื ้นที่ตลาดนัดรรายย่อย: ผู้เช่
บริ หารจัดการตลาดนัด หรื อ ตลาดสด โดยจจะเหมาพื ้นที่ไปเพื
ป ่อนําไปจัดสสรร และแบ่งใหห้ ผ้ เู ช่าราย
ย่อยเช่าต่อไป
 โครรงการตลาดนัดเดินเพลิน ลาดปลาเค้ า
โครรงการ ตลาดนัดเดิ
ด นเพลิน มี ลักษณะพื ้นที่ให้
ใ เช่าทังเป็
้ นพื ้นที
้น ่เปิ ดโล่ง แลละเป็ นห้ อง ซึ่งอยู่ใกล้ กบั
แหลล่งชุมชน โดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
 กลุ่มผู้เช่าพื ้นทีที่รายย่อยทัว่ ไปป: ทังในรู
้ ปแบบร้ านแบบพื ้นทที่โล่ง และแบบบห้ อง ผู้เช่าพื ้นทที่กลุ่มนี ้จะ
เป็ นลูกค้ าบุคคลที
ค ่ต้องการมีรร้้ านของตนเองง เช่นร้ านเสื ้อผ้ผ้ า แฟชัน่ ร้ านขขายอาหารและะเครื่ องดื่ม
ร้ านค้ าสินค้ าเบบ็ดเตล็ด
 กลุม่ ผู้เช่าพื ้นทีที่ที่สร้ างแบรนด์ด์สินค้ าเป็ นของงตนเอง: ผู้เช่าพื ้นที่กลุม่ นี ้จะเป็ป็ นกลุ่มผู้เช่าทีมี่ การสร้ าง
แบรนด์สินค้ าเป็
เ นของตนเองง อาจมีสาขามากกว่า 1 แห่ง และต้ องการรพื ้นที่เป็ นห้ องขขนาดใหญ่
เช่น ร้ านอาหาร ร้ านขายเครื่ อองดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เช่าพื ้นทีกลุ
ีข
่ก ม่ นี ้จะต้ องกาารพื ้นที่เช่าที่มขนาดใหญ่
จ
ใ่ นทําเเลที่ดี
กับการทําธุรกิจและอยู
ต
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาและบริ
ฒ
หารรพื ้นที่ในรูปแบบบตลาดชุมชน เป็ นธุรกิจที่กระะจายตัวลงไปต ามแหล่งชุมชนนย่อยต่างๆ
ซึ่งยังไม่มีการศึกษาแลละวิเคราะห์ ข้ออมูลสถิติเชิงลึกเฉพาะธุ
ก
รกิจ หรื อข้ อมูลผู้เลล่นในธุรกิจดังกล่
ก าวเพียง
ว อย่างไรก็ดีดี ฝ่ ายบริ หารขอองบริ ษัทประเมิมินว่าคู่แข่ง
พอที่จะสสามารถวิเคราะะห์ภาพรวมของงธุรกิจดังกล่าวได้
ของบริ ษัษัทในธุรกิจดังกล่
ก าวโดยมากจจะเป็ นเจ้ าของพืพื ้นที่ที่ให้ เช่าทําตลาดนั
า
ดบริ เววณใกล้ เคียงซึงส่
่ง วนใหญ่
เป็ นบุคคลธรรมดา
ค
แลละอัต ราการเติติ บโตของธุรกิจดั
จ งกล่าวจะเป็ป็ นไปในทิ ศทาางเดี ยวกับ ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก
เนื่องจากกการอัตราการรเช่าพื ้นที่ในรู ป แบบตลาดชุมชนมี
ช ปัจจัยที่มผลกระทบเช่
ีผ
นเเดียวกันกับควาามต้ องการ
พื ้นที่ค้าปลี
ป ก คือ อัตรากการเติบโตทางเเศรษฐกิจและคความเชื่อมัน่ ขอองผู้บริ โภคเป็ นสสําคัญ
2.33

การพัฒนาและบริ
ฒ
หารพืน้ ที่ในรู ปแแบบศูนย์ การค้ค้ าชุมชน (Thee Jas)
ธุรกิจพัฒนาและบริ
ฒ
หารพื ้นที่ในรู ปแบบบศูนย์การค้ าชุชมชน (Community Mall) ภาายใต้ ชื่อ “The Jas” เป็ น
โครงการรที่เกิดจากแนววคิดของบริ ษัททที่ต้องการขยาายธุรกิจด้ านกาารพัฒนาอสังหหาริ มทรัพย์ที่สร้ างรายได้
ให้ แก่บรษั
ริ ทอย่างต่อเนืนื่อง (Recurringg Income) ซึง่ บริ ษัทจะเป็ นผู
น ้ ลงทุนซื ้อที่ดิ นหรื อทําสัญญาเช่
ญ าที่ดิน
ม โดยในปี 22555 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อ
ระยะยาวเพื่อพัฒนาแลละบริ หารโครง การในรู ปแบบศูนย์การค้ าชุมชน
เ ถนนลาดพร้ าววังหิน แขขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าวว เนือ้ ที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตาราางวา (รวม
ที่ดินบริ เวณ
2,220 ตารางวา) เพือพั
่อ ฒนาโครงกาารศูนย์การค้ า The Jas วังั หิน ต่อมาในปีปี 2558 บริษัษทั ฯ ได้ เปิ ด
ั ญาเชช่าระยะยาว คื อ The Jas รามอิ
ร นทรา
ดําเนินการโครงการ Thhe Jas สาขาทีที่ 2 บนที่ดินภายใต้ สญ
้อ ่กว่า 9 ไร่ และในช่
แ
วงปลาายปี 2559 บริริ ษัทได้ เปิ ด
บริ เวณถถนนลาดปลาเค้ค้ า เขตบางเขนน กรุ งเทพฯ เนือที
ให้ บริ การโครงการที่ 3 ได้ แก่ Jas Urbban ศรี นคริ นทร์ บนที่ดินภายใใต้ สญ
ั ญาเช่ารระยะยาว เนื ้อทีกว่
่ า 11 ไร่
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ลักษณะะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
โครงการร The Jas วังหิน
เป็ นศูนย์การค้ าชุมชนใในรู ปแบบศูนย์ก์ ารค้ าแบบเปิ ด (Open Shopping Centerr) จุดเด่นของโคครงการคือ
ทําเลที่ตงของโครงการ
ั้
ที่รายล้ อมไปด้ด้ วยที่พกั อาศัย เป็ นย่านที่มีความหนาแน่
ว
นขอองประชากรสูงและมี
ง
เส้ น
การคมนนาคมที่เข้ าถึงไดด้ หลายเส้ นทางง รวมทังการจั
้ จัดสรรพื ้นที่ (Teenant Mix) ที่ เหมาะสมและะสอดคล้ อง
กับการใช้ ชีวิตประจําวันั ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่เป็ปนกลุม่ แม่บ้าน ครอบครัว แลละผู้ที่พกั อาศัยในบริ
ย เวณ
่ ดเป็ นร้ อยลละ 60 ของพืพื ้นที่ให้ เช่า
ดังกล่าว โดยจะเน้ นไปยังร้ านค้ าปรระเภทอาหารแและเครื่ องดื่มซึงคิ
นอกจากกนี ้ โครงการยังมีอาคารจอ ดรถมากกว่า 250
2 คัน เพียงพอที
ง ่จะรองรับบกลุ่มลูกค้ าที่จะเข้ ามาใช้
บริ การ
โครงการร The Jas รามอินทรา
เป็ นศูนย์การค้ าชุมชนใในรู ปแบบศูนย์ ์การค้ าแบบเปิ ด (Open Shoopping Centeer) แห่งที่สองของบริ ษัท
จุดเด่นของโครงการคื
ข
อทํ
อ าเลที่ตงของ
ั ้ โครงการที่รายยล้ อมไปด้ วยทีพั่พกอาศัยที่มีกาารขยายตัว อย่างต่
า อเนื่อง
ซึง่ ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟฟาสายสี
้
ชมพูที่จจะเกิดขึ ้นในอนนาคต อีกทังมี
้ มีโครงการหมู่บ้ านและคอนโดดมิเนียมอยู่
โดยรอบโโครงการ ด้ านกการจัดสรรพื ้นทีที่เช่าได้ บริ หารใให้ มีความหลากกหลายเพื่อตอบบสนองกลุม่ เป้าหมาย
า
ไม่
ว่าจะเป็ นร้
น านค้ าประเภภทอาหาร ศูนย์ ์ความงาม ฟิ ตเนส
ต และด้ านการศึ
น กษา อา ทิ เช่น Starbuccks, Max
Value 244 hours, Winee Connection, MK restaurant เป็ นต้ น และะมีอาคารจอดรรถมากกว่า 3500 คัน เพียง
พอที่จะรรองรับกลุม่ ลูกค้ าที่จะมาใช้ บริรการ
โครงการร Jas Urban ศรี
ศ ีนคริ นทร์
เป็ นศูนย์การค้ าชุมชนรูรปแบบผสม โดดยมีทงศู
า าแบบเปิ ด และแบบปิ ด (HHybrid mall) บนย่านศรี
ั ้ นย์การค้
นคริ นทร์ร์ โดยเป็ นศูนย์การค้
ก าที่เน้ นกาารออกแบบที่ทนั สมัย ได้ ให้ ความสํ
ว าคัญสําหหรับพื ้นที่สีเขียวทั
ว งภายใน
้
และภายยนอกอาคาร เพพื่อให้ ลกู ค้ าสัมมผัสถึงความร่ มรื
ม ่ น เป็ นธรรมชาติ โดยมีร้านนค้ าที่เป็ นผู้เช่าหลั
า ก เช่น
Starbuccks, Tops Marrket โรงภาพยนนต์ SF เป็ นต้ น
การตลาาดและการแข่ขงขัน
ลักษณะะลูกค้ าและกลุมลู
ม่ กค้ าเป้าหมาาย
ลูกค้ าขอองโครงการ Thee Jas ทัง้ 3 โโครงการ บริ ษัทสามารถแบ่
ท
งได้
ไ เป็ น 2 ประเเภท ได้ แก่ กลุมผู
ม่ ้ เช่าหลัก
และกลุมผู
ม่ ้ เช่ารายย่อย โดยมีรายละเอีอียด ดังนี ้
 กลุมผู
ม่ ้ เช่าหลัก: โคครงการ The Jaas มีกลุม่ ผู้เช่าหลั
า ก ได้ แก่ Tops Market, Starbucks, Max
M value,
MKK Restaurant, Yayoi, Swenssens เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทจะพิจารณาคั
า
ดเลือก ผู้เช่าหลักแต่ละรายอย่าง
รอบบคอบให้ สอดคคล้ องกับความตต้ องการของผู้เข้
เ าใช้ บริ การ อันจะส่งผลให้ ภภาพลักษณ์ ของโครงการ
อ
โดยยผู้เช่าในกลุ่มนีม้ ีความสําคัญ
ญและจําเป็ นต่อโครงการ
อ
เนืองจากเป็
่อ
นร้ านนค้ าที่ดึงดูดผู้เช่ชารายย่อย
และะผู้ใช้ บริ การของโครงการ
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 กลุมผู
ม่ ้ เช่ารายย่อย:
ย โครงการ Thee Jas มีกลุม่ ผู้เช่ารายย่อยทีจํ่จาํ หน่ายสินค้ าหหรื อบริ การอื่นๆ นอกจาก
สินค้คาหรื อบริ การขของกลุม่ ผู้เช่าหหลัก ซึง่ จะช่วยใให้ โครงการมีสนค้
ิน าและบริ การรที่หลากหลายครอบคลุม
ควาามต้ องการของผู้ใช้ บริ การให้ มมากที่สดุ
ทังนี
้ ้ บริ ษัษทจะติดตามกการดําเนินธุรกิ จของผู้เช่าและวิเคราะห์ศึกษาข้
ษ อมูลทางกการตลาดอย่างสมํ
ง ่าเสมอ
เพื่อให้ สวนผสมผู
่
้ เช่าทังหมดเหมาะส
ั้
สมกับผู้ใช้ บริ การมากที
า
่สดุ รววมทังการหาผู
้
้ เเช่ช ารายใหม่ที่มสิี นค้ าหรื อ
ย เพื่อสร้ างคความแปลกใหมม่และเพิ่มความหลากหลาย ของสินค้ าและะบริ การใน
บริ การทีที่ได้ รับความนิยม
โครงการร
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย (ผูผู้ใช้ บริ การโครงงการ The JAS))
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทีเข้
่เ ามาใช้ บริ การรโครงการ The Jas ทัง้ 3 โครงการ จะเป็ นกกลุม่ ครอบครัวและผู้ที่พกั
อาศัยหรืรื อทํางานอยู่ในบริ
น เวณใกล้ เคียยงประมาณ 3--5 กม. โดยรอบบ เนื่องจากในบบริ เวณดังกล่าวมี
ว หมู่บ้าน
จัดสรรอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและมีการคมมนาคมที่สามาารถเข้ าถึงได้ หลายเส้
ล นทาง
ต
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมมของธุรกิจค้ าปลี
ป กในปี 25600 ถือได้ ว่ามีแนวโน้
แ
มที่ดีขึ ้นจจากปี 2559 ที่ผ่านมา อันเปป็ นผลจาก
ภาพรวมมของเศรษฐกิจและธุ
แ รกิจไทยใในครึ่งปี แรก 25560 มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น โดยดัชนี ความเชื่อมัน่ ผูผ้้ บริ โภคใน
ไตรมาสทที่ 1/2560 เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องตังแ
้ แต่เดือนธันวาคคม 2559 เนื่องจากภาพรวมเศศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่ดีขึ ้นส่งผลเป็
ง นปั จจัยบวก
บ อย่างไรก็ก็ดี ยังคงมีปัจจัยั ลบอันเนื่องมาจากบรรยากาาศการจับจ่ายใใช้ สอยของ
ประชาชชนยังคงแปรปรรวนจากความกกังวลในเรื่ องค่าครองชีพ และะหนี ้ครัวเรื อนทีที่สงู ขึน้ โดยในนช่วงครึ่ งปี
หลังของปีี 2560 คาดว่ากําลังซื ้อของผ้ผู้บริ โภคจะฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ป็ นค่อยไป และะจะปรับตัวดีขนกว่
ึ ้น าครึ่งปี
แรก ด้ วยปั
ย จจัยบวก ได้ด้ แก่ รายได้ เกษษตรกรที่ฟืน้ ตัวส่งออกที่ดีขึ ้นกกําลังการผลิตใในบางกลุ่มสินค้ า รวมทัง้
อานิสงส์ส์จากการใช้ จ่ายของภาครั
ย
ฐ ซึ่ งในทางกลับกันหากการใช้ จายภาครั
่
ฐแผ่ว ลงก็อาจส่งผลกระทบต่อ
การเติบโตธุ
โ รกิจค้ าปลีกได้
ก
ศูนย์วิจยกสิ
ยั กรไทยคาดดการณ์อตั รากาารเติบโตของมูลค่าธุรกิจค้ าปลีกในครึ่งปี หลังั ของปี 2560 อยู
อ ่ที่ 4.6%
และคงปประมาณการอัตราการเติ
ต
บโตททังปี
้ อยู่ที่ 5.0 – 6.0% ซึง่ เป็ นผลมาจากกา
น
รปรับตัวดีขึ ้นขของค้ าปลีก
Hyperm
market กลุ่มค้คาปลีก Superrmarket และ Specialty ขณะเดียวกันนค้ าปลีกออนไลน์ หรื อ ECommeerce เป็ นกลุมที
่ม ่มีแนวโน้ มขยยายตัวอย่างต่อเนื
อ ่อง ซึ่งมีสดั ส่วนการเติบโตตปรับเพิ่มขึ ้น 5%
5 ของค้ า
ปลีกสินค้ าอุปโภคบริ โภคทั
ภ งหมด
้
โดยยเฉพาะกลุม่ ค้ าปลี
า ก Supermarket ยังคงเป็ นนค้ าปลีกที่มีแนวโน้
น มของ
ยอดขายยขยายตัวโดดเเด่นกว่าค้ าปลีกกใน Segment อื่นๆ โดยเฉพาะ Supermaarket ที่เปิ ดสสาขาอยู่ใน
ห้ างสรรพพสินค้ า โดยคาาดว่าจะมีอตั ราาการขยายตัวประมาณ
ป
7% - 8% เมื่อเทียบกกับปี 2559 กาารขยายตัว
ของยอดดขาย Supermaarket ที่โดดเด่นนกว่าค้ าปลีกในน Segment อืนๆ
่ น่าจะจูงใจจให้ ผ้ ปู ระกอบกการค้ าปลีก
รายอื่นๆ รวมถึงนักลงททุนต่างชาติที่ยงั คงเห็นโอกาสสในการเติบโตขของค้ าปลีกในไไทย สนใจเข้ ามารุ
ม กตลาด
ค้ าปลีกมากขึ
ม ้น นํามาซึซึง่ สัญญาณการรแข่งขันของค้ าปลี
า กในอนาคตตอันใกล้ ในขณ
ณะที่ยอดขายขของค้ าปลีก
สมัยใหมม่ (Modern Traade) ในปี 25600 จะยังทรงตัวหรื
ห อฟื น้ ตัวเพียงเล็
ง กน้ อยเมื่อเทีทียบกับปี 25599
นอกจากกนี ้ จากรายงานวิจัยตลาดพื ้น้นที่ค้าปลีกในกกรุ งเทพมหานคคร ของบริ ษัท Colliers International
คาดการรณ์ ว่าทิศทางคความต้ องการพืพื น้ ที่ค้าปลีกจะยังคงเพิ่มขึนต่
น้ อเนื่ องในปี 22560 แม้ วาภาพรวม
่
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เศรษฐกิจจะพื ้นตัวอย่างช้
า าๆ โดยมีอปุปทานพื ้นที่ค้าปลี
ป กมากกว่า 300,000 ตร.ม. ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
า
วเสร็ จในปี 2560 ทังงนี
้ ้ ศูนย์การค้ ายังคงครองสัดส่สวนพื ้นที่ค้าปลีลีกมากที่สดุ ในตตลาดพื ้นที่
และมีกําหนดแล้
ค้ าปลีกกรุ
ก งเทพมหานคครและพื ้นที่โดยยรอบ ด้ วยสัดส่สวนประมาณ 58% ของพื ้นทีที่ค้าปลีกทังหม
้ ดในตลาด
โดย บริ ษัษท Colliers International คาดการณ์ ว่าค่คาเช่าพื ้นที่ของงศูนย์การค้ าสูงงกว่าคอมมูนิตี ้มอลล์
้
และ
ซูเปอร์ สโตร์
โ หรื อไฮเปอร์ร์ มาร์ เก็ตค่อนข้ างมาก โดยมากกว่าประมาณ
ณ 1,000 บาท / ตร ม. / เดือน อย่างไรก็
ตาม สําหรับตลาดพืนที
้น ่เช่าคอมมูนิ ตี ้มอลล์นนั ้ เรื่ องทํ
อ าเลที่ตงมี
ั ้ ความสํ
ค
าคัญค่ออนข้ างมาก เนืองจากโดย
่อ
ม่ กค้ าจะเป็ นปประชาชนที่อยู่ใใกล้ ศนู ย์นนภา
ั ้ ายในระยะ 10 กิโลเมตร ดังนัน้ ้น การเลือกทําเลที่ตงจึ
ั ้ งมี
ปกติกลุมลู
ผลต่อป ริิ มาณลูกค้ า ภายในศูนย์ (Trraffic) ซึ่ง ทํ าเลลที่ ตัง้ ของศูน ย์์ การค้ าของบริริ ษัทอยู่ในพืน้ ที่ ที่ มีความ
หนาแน่นของประชากร
น
ที่ดี
3.

ทรัรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบ
น
บธุรกิจ
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 บริ ษทมี
ัท ทรัพย์สนิ หลัลัก ที่ใช้ ในการปประกอบธุรกิจ ดัดงนี ้
3.1

3.2

อสังหาริรมทรั พย์ เพื่อการลงทุ
ก
น – สุททธิ
ที่ตงั ้
1. ที่ ดิ น และอาคารโคครงการ
Thee Jas วังหิน

มูลลค่ าทางบัญชี-สุทธิ
ท (ล้ านบาท)
507.33

รวม

507.33

สิทธิการรเช่ า
โครงการ
1. The Jas
J รามอินทรา
2. J Maarket ไทรม้ า
3. J Maarket ลาดปลาเค้ า
4. The Jas
J Urban ศรี นคริ
ค นทร์

3.3

ภาระผูกพัน
จดจํานองที่ดดิิ น อาคารสิ่งปลูกสร้
ก างเพื่อ
เป็ นหลักทรัพพย์คํ ้าประกันสินเชืชื่อในวงเงิน
รวม 258 ล้ านนบาท

ระะยะ
เวลาาเช่ า
(ปีปี )
330
12
12
224

วันเริ่มสั
ม ญญา
1 ต.ค. 2556
1 ต.ค. 2557
1 ก.ค. 2558
1 ก.พ. 2559

วันสิ
น น้ สุด
สัสญญา
30 ก.ย.
ก 2586
30 ก.ย.
ก 2569
30 มิ.ย. 2570
30 ก.ย.
ก 2583

มูลค่ าสิทธิการเช่
า า
(ล้ านบาท
ท)
2559
ไตรรมาส 1/60
472.0
467.6
ไม่มี
ไม่มี
31.3
30.5
757.6
798.3

เครื่ องตกกแต่ งและอุปกรณ์
ก – สุทธิ
ร
รายการทรั
พย์ สนิ

ราค าทุน
(ล้ านนบาท)

1. เครื่ องตกแต่
ง
ง
2. อุปกรรณ์สํานักงาน
3. ยานพพาหนะ
4. สินทรัรัพย์ระหว่างติดตัง้ง้
รวม

1105.7
37.5
6.6
31.5
1181.3

ค่ าเสื่อมราคา
อ
สะะสม
(ล้ านบาท)
น
35.8
10.2
3.1
0.0
49.1
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สํารองการ
า
ด้ดอยค่ า
ทรัพย์ สิน
5.6
5.6

มูลค่ าสุทธิ
ท
(ล้ านบาท
ท)
2559
ไตรรมาส 1/60
64.3
63.6
27.3
51.2
3.5
3.3
31.5
0.6
118.7
126.6

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)

3.44

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
3 มีนาคม 25660 มูลค่าตามบับัญชีของโปรแกกรมคอมพิวเตออร์ เท่ากับ 0.4 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31

4.

ข้ ออมูลรายชื่อกรรรมการ ผู้บริหาร
ห และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกก
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 โครงสร้ร้ างการจัดการรของบริ ษัทประะกอบด้ วย คณ
ณะกรรมการบริิ ษัท และ
ณะอนุกรรมการจํานวน 3 ชุดคือ คณะกรรมมการบริ หาร คณ
ณะกรรมการตรวจสอบ และคคณะกรรมการสสรรหาและ
คณ
กําาหนดค่าตอบแททน
คณ
ณะกรรมการบบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 คณะะกรรมการบริ ษษัั ทมีจํานวน 8 ท่ทาน ประกอบด้ด้ วย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุ
ส ล
นาายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
นาายอดิศกั ดิ์ สุขุขมุ วิทยา
นาางสาวยุวดี พงษ์ อชั ฌา
นาางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
นาายสุพจน์ วรรรณา
นาายปรี ย์มน ปิ่ นสกุ
น ล
นาายอนุชา วิริยะชั
ย ย
นาางสาวพรรณี เชิดรํ
ด าไพ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมมการ / กรรมการอิอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการรอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการรอิสระ

กรรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทน
น
นบริ ษัท
นาายอดิศกั ดิ์ สุขุขุมวิทยา หรื อนางสาวยุ
น
วดี พพงษ์ อชั ฌา ลงลายมือชื่อร่ วมกั
ม บนางนงลักษษณ์ ลักษณะโโภคิน หรื อ
นาายสุพจน์ วรรณ
ณา รวมเป็ นสองงคนและประทับบตราสําคัญขอองบริ ษัท
คณ
ณะกรรมการบบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 คณะะกรรมการบริ หาารมีจํานวน 4 ท่ทาน ประกอบด้ด้ วย
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุ
ส ล
นาางสาวยุวดี พงษ์ษ์ อชั ฌา
นาายสุพจน์ วรรณ
ณา
นาางสาวจุฑามาศ อรุณสวัสดิ์*
นาายสุปรี ชา อังธระนุ
ธี วงศ์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
ห
กรรมการบริหาร*
ห
กรรมการบริหาร/เลขานุ
ห
การคณ
ณะกรรมการบริ หาาร

*นาายเอกชัย สุขุมวิทยา
ย ได้ ลาออกจากกการเป็ น กรรมการรบริ หาร, เลขานุการบริ
ก ษัท และผู้อานวยการสายงานบ
ํา
นบัญชีและการเงิน โดยที่ประชุม
คณ
ณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25600 ได้ แต่งตัง้ นางสาาวจุฑามาศ อรุณสววัสดิ์ เพื่อดํารงตําแหหน่งแทน
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คณ
ณะกรรมการตตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 คณะะกรรมการตรวจจสอบมีจํานวน 3 ท่าน ประกออบด้ วย
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุ
ส ล
นาายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
นาายอนุชา วิริยะชั
ย ย
นาางสาวพรรณี เชิดรํ
ด าไพ
นาางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจจสอบ
กรรมการตรวจจสอบ
เลขานุการคณ
ณะกรรมการตรวจสอบ

คณ
ณะกรรมการสสรรหาและกําหนดค่ าตอบแแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 คณะะกรรมการสรรหหาและกําหนดคค่าตอบแทนมีจานวน
ํ
3 ท่าน ปประกอบด้ วย
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุ
ส ล
นาางสาวพรรณี เชิดรํ
ด าไพ
นาางสาวยุวดี พงษษ์ อชั ฌา
นาางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิ
ษ
น

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมกการสรรหาและกําหนดค่
า
าตอบแทนน
กรรมการสรรหหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหหาและกําหนดค่าตอบแทน

ผู้บบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคคม 2560 ผู้บริหารของบริ
ห
ษัทมี จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นาายสุพจน์ วรรณา
นาางสาวจุฑามาศ อรุณสวัสดิ์
นาายสุปรี ชา อังธีระนุวงศ์
นาางสาววันดี พิบลู ย์ย
นาางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ
นาางสาววิลาสิณี ศรีรี ใจวงศ์
นาายจิรายุ วงศ์วฒ
ุ อนั
ิอ นต์
นาางสาวชวนฝั น สัตย์
ต สงวน
นาายจรงค์ กาลาสี

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หาร
ผู้อํานวยการรสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการรสายงานการตลาดและการขาย
ผู้จดั การแผนนกอาวุโส แผนกกการเงิน
ผู้จดั การแผนนกอาวุโส แผนกบบัญชี
ผู้จดั การแผนนก แผนกธุรกิจ IT Junction
ผู้จดั การแผนนกอาวุโส แผนกธุรกิจ The JAS
ผู้จดั การแผนนก แผนกธุรกิจ J Market
ผู้จดั การแผนนก แผนกการตลาด

ผู้ถถืือหุ้นรายใหญ
ญ่ 10 อันดับแรก
แ
รายชื่อผู้ถือหุ้นราายใหญ่ของบริษัษท ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 มีดงั นี ้
ลลําดับที่

รายชื
ร ่อ

จํานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)
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ร้ ออยละของทุนชําระแล้ ว

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)
ลลําดับที่

รายชื
ร ่อ

จํานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)

ร้ ออยละของทุนชําระแล้ ว

รวม

5.

ปรระวัตกิ ารเพิ่มทุน และประวัวัตกิ ารจ่ ายเงินนปั นผลในระยยะ 3 ปี ที่ผ่านม
มา
5.1 ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ปี

2557
2558
2559
2560

หน่วย:
ย ล้ านบาท

ทุทนจดทะเบียน
ก่ อนการ
เปลี่ยนแปลง
370.39
370.39
370.39
370.39

ทุนจดทะเบีบียน ทุนชําระะแล้ ว
เปลี่ยนแปลงง
หลังการร
ก่ อนกการ
เปลี่ยนแปปลง เปลี่ยนแแปลง
3700.39
250.00
3700.39
370.39
3700.39
370.39
/1
148.166
5188.55
370.39

เปลี่ยนนแปลง
120.39
/2
110.56

ทุนชําระแล้ ว
หลั
ห งการ
เปลีลี่ยนแปลง
370.39
370.39
370.39
481.51

หมายเหตุ:
ที่ประชุมวิิสามัญผู้ถือหุ้นครั
ค ง้ ที่ 1/2560 เมืมอวั
่ นที่ 11 พฤษภภาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัททเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
ย
อํานาจทัว่ ไปป (General Mandate) จํานวน 1448,156,000 บาทท จากทุนจดทะเบีบียนเดิมจํานวน 3370,390,000 บาทท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหมม่จํานวน 518,5466,000 บาท โดยกาารออกหุ้นสามัญใหม่
ใ จํานวน 148,156,000 หุ้น มูลคค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
/2
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ค
รษัทครัง้ ที่ 4/25600 เมื่อวันที่ 9 มิถนายน
ุ
2560 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรรหุ้นสามัญเพิ่มทุทนแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไปป (General Mandate) จํานวน 1 10,564,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้นละ
ุ 1 บาท ให้ แแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมขอองบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถืถือหุ้น ทังนี
้ ้ทุนชําระแล้ วจํานวน 1110,564,180 บาทท ตามตารางข้ างต้ นภายใต้ สมมุตติิ ฐานบริ ษัทสามารถเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั
า
ว่ ไป (Geneeral Mandate) ใหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้
ไ ครบทังจํ
้ านวน
/1

5.22 ประวัตกิ ารจ่ ายปั นผล
ง
กภาษษี เงินได้ นิติบคุ คลและการ
บริ ษัทมีนโยยบายจ่ายปั นผลลไม่ตํ่ากว่าร้ อยยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหั
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณ
ณาจากงบการเงิงินรวมเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้คณะกรรรมการของบริษัษทั มีอํานาจ
ในการพิจารรณายกเว้ นไม่ดํดาํ เนินการตามนนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปปลงนโยบายดังกกล่าวได้ เป็ นครัรัง้ คราว โดย
อยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าาวจะต้ องก่อให้ เกิ
เ ดประโยชน์สงสุ
งู ดต่อผู้ถือหุ้นนของบริ ษัทและะบริ ษัทย่อย
เช่นใช้ เป็ นทุทนสํารองสําหรับการชํ
บ าระคืนเงิงินกู้ ใช้ เป็ นเงินทุทนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัท หหรืื อกรณีมีการเปปลี่ยนแปลง
สภาวะตลาาด ซึ่งอาจมีผลกกระทบต่อกระแแสเงินสดของบริริ ษัทและบริ ษัทย่อยในอนาคต โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทมีประวัติการจ่ายเงินปั
น นผลดังนี ้
ปี

25557

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
เงินปั นผลตต่อหุ้น (บาท)

6.

2558
0.39
-

25559
0.222
0.007

0.02
-

ข้ ออมูลของบริษัทในเครื อ บริษัษทย่ อย และบบริษัทร่ วม
บริริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่
ท อยในกลุ่มเจมาร์ ท ซึ่งประกกอบด้ วย บริ ษัท เจ มาร์ ท จํ ากักด (มหาชน) บบริ ษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ ค
เซออร์ วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) (“JMT”) บริ ษัท เจจ ฟิ นเทค จํากัด (“J Fintech”) และบริ ษัท เจ แคปปิ ตอลล จํากัด (“J
Caapital”) โดยเจมาร์ ทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
น ของบริ ษัททร้ อยละ 67.5 ของทุ
ข นชําระแล้ว
หน้ าที่ 288

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
สรุ ปข้ อมูลทางกาารเงินของบริริษัท เจเอเออส แอสเซ็ท จํากัด (มหาาชน)
งงบแสดงฐานะทางงการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดแลละรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนนชัว่ คราว
ลูกหนี ้กาารค้ าและลูกหนี ้อื่น
ต้ นทุนกาารพัฒนาอสังหาริ มทรั
ม พย์
ภาษี เงินนได้ จ่ายล่วงหน้ า
เงินมัดจําาการซื ้อที่ดิน
สินทรัพยย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัรัพย์ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงททุน
อุปกรณ์์
สินทรัพยย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิการรเช่าและอาคาร
เงินจ่ายลล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
เงินมัดจํา
สินทรัพยย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัรัพย์
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืยืมระยะสัน้
จากสถถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้ระะยะสันอื
้ ่น - สุทธิ
เงินทดรอองรับและเงินกู้ยืมระยะสั
ร
น้
ส่วนของงหนี ้สินระยะยาวที่ถึถงึ กําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินนหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่
า วนที่ถงึ
กําหนดดชําระภายใน 1 ปี
หนี ้สินตาามสัญญาเช่าทางกการเงิน – สุทธิ
จากส่ววนที่ถงึ กําหนดชําระะภายใน 1 ปี
สํารองผลลประโยชน์ระยะยาาวของ
พนักงาาน
เงินมัดจําารับจากผู้เช่า
หนี ้สินภาาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไมม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินนไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

31 ธ.ค. 557

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

31 มี.ค. 60

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ ออยละ

ล้ านบาท
ท

ร้ อยละ

20.44
14.25
5.66
40.35
498.20
40.41
0.93
141.33
44.49
105.46
830.83
871.17

2.35
1.64
0.65
4.63
57.19
4.64
0.11
16.22
5.11
12.11
95.37
100.00

8.05
8
2000.41
188.04
1.49
4.97
4
2322.96
5166.00
600.01
0.51
0
5200.01
4.30
4
1155.56
0.22
0
1,2166.61
1,4499.58

0.56
13.83
1.24
0.10
0.34
16.07
35.60
4.14
0.04
35.87
0.30
7.97
0.02
83.93
100.00

70.06
33.54
96.48
6.08
15.85
8.79
230.79
507.30
126.56
0.49
1,260.91
3.27
134.08
1.51
2,034.13
2,264.92

3.09
1.48
4.26
0.27
0.70
0.39
1 0.19
222.40
5.59
0.02
555.67
0.14
5.92
0.07
889.81
1000.00

2.600
32.344
204.744
8.255
11.133
259.077
507.300
118.722
0.422
1,296.422
3.211
132.200
2.855
2,061.122
2,320.188

0.11
1.39
8.82
0.36
0.48
11.17
21.86
5.12
0.02
55.88
0.14
5.70
0.12
88.83
100.00

-

-

-

-

13.28

0.59

80.677

3.48

2.07
8.65
-

0.24
0.99
-

41.12
-

2.83
-

140.21
386.48

6.19
1 7.06

108.888
416.811

4.69
17.96

37.07

4.26

699.17

4.77

74.17

3.27

84.922

3.66

37.75

4.33

200.33

1.41

15.62

0.69

28.855

1.24

85.53

9.82

1300.62

9.01

629.76

227.80

720.144

31.04

276.32

31.72

4344.26

29.96

760.15

333.56

731.122

31.51

1.01

0.12

0.60
0

0.04

0.20

0.01

0.099

0.00

1.52

0.17

2.17
2

0.15

0.68

0.03

0.722

0.03

115.81
2.59
0.16
397.42
482.95

13.29
0.30
0.02
45.62
55.44

1288.09
7.64
7
0.43
0
5733.18
7033.80

8.84
0.53
0.03
39.54
48.55

147.74
0.30
0.60
909.66
1,539.42

6.52
0.01
0.03
440.16
667.97

145.288
0.411
0.966
878.577
1,598.711

6.26
0.02
0.04
37.87
68.90

หน้ าที่ 299

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)

งงบแสดงฐานะทางงการเงิน

31 ธ.ค. 557
ล้ านบาท

ส่ วนของผูผู้ ถือหุ้น
ทุนจดทะะเบียน
ทุนชําระะแล้ ว
ส่วนเกินนมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสสม
-จัดสรรแแล้ ว: สํารองตามกฎฎหมาย
-ยังไม่จดดสรร
ั
รวมส่ วนขของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินนและส่ วนของผู้ถืถือหุ้น

31 ธ.ค. 58

ร้ อยละ

ล้ านบบาท

370.39
250.00
37.04
101.18
388.22
871.17

31 ธ.ค. 59

ร้ อยละ

ล้ านบาท

28.70
-

3700.39
3700.39
201.87

4.25
11.61
44.56
100.00

377.04
1366.47
7455.77
1,4499.58

31 มี.ค. 60

ร้ ออยละ

ล้ านบาท
ท

ร้ อยละ

25.55
13.93

370.39
370.39
201.87

1 6.35
8.91

370.399
370.399
201.877

15.96
8.70

2.56
9.41
51.45
100.00

37.04
116.20
725.50
2,264.92

1.64
5.13
332.03
1000.00

37.044
112.188
721.488
2,320.188

1.60
4.83
31.10
100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกํกําไรขาดทุนเบ็ดเสสร็จ

งบตรวจสอบ
งบสอบทาน
31
3 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
31 ธ.ค. 59
ม.ค. – มี .ค. 59
ม.ค. – มี.ค. 60
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละะ ล้ านบาท ร้ อยละ
อ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบ
บาท ร้ อยละ

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ / ห รื อ ก า ร
437.42
ให้ บริ การ
รายได้ อื่น
12.10
รวมรายได้ด้
449.52
ต้ นทุ น ขายยสิ น ค้ าและ/หรื อ ต้ นทุ น การ
(3133.53)
ให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในนการขายและบริ หาร
า
(611.81)
ค่าใช้ จ่ายอืน่
(22.79)
รวมค่ าใช้ จจ่ าย
(3788.14)
กํ า ไร(ขาดดทุ น ) ก่ อ นต้ น ทุ นทางการ
71.39
เงินและภาาษีเงินได้
ต้ นทุนทางกการเงิน
(22.88)
ภาษี เงินได้
(133.71)
กําไร (ขาดดทุน) สุทธิ
54.79
ส่วนของกํ าาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผู้ถื อ
54.79
หุ้นบริ ษัทใหหญ่
กํ า ไร (ขาาดทุ น ) ต่ อหุ้ นขัั ้น พื น้ ฐาน
0.39
(หน่ วย : บบาท)
กําไร(ขาดททุน)สําหรับงวด
54.79
กํ า ไร (ขาดดทุน ) จากการปร ะมาณการ
ตามหลักค ณิตศาสตร์ ประกันภั
น ยสําหรั บ
โครงการผลลประโยชน์พนักงานน
กําไร (ขาดดทุน) เบ็ดเสร็จรววม สําหรั บ
54.79
งวด
ส่วนของกํ าาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็
ด จที่เป็ น
54.79
ของผู้ถือหุ้นนบริ ษัทใหญ่

97.31
2.69
100.00

506.00

93.884

33.22
6.16
539.21 100.000

545.18

97.00
9

16.85
3.00
562.03 1000.00

140.12

96.79

4.65
3.21
144.77 100.00

1788.17

95.87

7.67
7
4.13
1855.84 100.00

(69.75) (389.11) (72.166) (446.96) (779.53) (106.11) (73.30) (140.39) (75.54)
(13.75) (60.60) (11.244) (82.45) (14.67) (19.17) (13.24) (36.43) (19.60)
(0.62)
- (9.06) (1.61)
(
(84.12) (449.71) (83.400) (538.47) (995.81) (125.28) (86.54) (176.82) (95.15)
15.88

89.51

16.660

23.56

4.19

19.50

13.47

9.01
9

4.85

(0.64)
(3.05)
12.19

(16.83)
(14.52)
58.15

(3.122)
(2.699)
10.778

(25.25)
7.34
5.65

(4.49)
(
1.31
1.01

(6.35)
(2.07)
11.08

(4.39)
(1.43)
7.65

(12.92)
(0.11)
(4.02)

(6.95)
(0.06)
(2.16)

12.19

58.15

10.778

5.65

1.01

11.08

7.65

(4.02)

(2.16)

0.09

0.22

0.004

0.02

0.00

0.03

0.02

(0.01)

(0.01)

12.19

58.15

10.778

5.65

1.01

11.08

7.65

(4.02)

(2.16)

-

(0.36)

(0.077)

-

-

-

-

-

-

12.19

57.79

10.772

5.65

1.01

11.08

7.65

(4.02)

(2.16)

12.19

57.79

10.772

5.65

1.01

11.08

7.65

(4.02)

(2.16)

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

หน้ าที่ 300

บริ ษัท เจเอเเอส แอสเซ็ท จํากักด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
น (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดสุททธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
ป กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุททธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
ป กิจกรรมลงททุน
เงินสดสุททธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
ป กิจกรรมจัดหาเงิ
ห น
เงินสดแลละรายการเทียบเท่
บ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

31 ธ.ค. 577

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

ม.ค. – มี.ค. ม.ค.
ม – มี.ค.
59
60
28.88
(38.22)

103.222

96.72

(21.21)

(435.099)

(575.28)

(592.94)

(0.20)

(93.45)

343.19
11.332

466.17
(12.39)

676.15
62.01

(21.36)
7.33

64.21
(67.46)

ม.ค. – มี.ค.
59
7.65
1.53
0.49
2.22
0.03

ม.ค. – มี.ค.
60
(2.16)
(0.56)
(0.17)
2.12
(0.01)

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

อัตราส่ วนทางงการเงิน
อัตรากําไไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม
อัตราผลลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลลตอบแทนต่อสินทรัรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
กําไรต่อหหุ้นขันต้
้ นพื ้นฐาน

หน่ วย
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า
บาท/หุ้น

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

12.26
14.11
6.29
1.24
0.39

10.78
7.80
4.01
0.94
0.22

1.10
0.80
0.20
2.11
0.02

หน้ าที่ 31

เอกสารเพิ่มเติม 3.1
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ..........................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .................................................................................................................................................................................
3. ที่อยู่ถาวร.....................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย/์ Postal…………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบคุ คล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนาข้อมูลมากรอกในช่องนี้)
.

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ....................................
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………………………

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจ
เปิดเผยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มขี ้อตกลงกับบริษัท ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผู้ถือหลักทรัพย์
(.............................................................................) 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 มีผ้ 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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สาหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
ชื่อ – นามสกุล............................................…………………………................................................................เลขที่บญ
ั ชี / CIF.........................................
การทาแบบประเมินฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเอง และข้อมูลนี้ใช้กบั ทุกบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับบริษัทและสามารถ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนได้ทุกประเภท ดังนั้น ขอให้ท่านเลือกคาตอบที่คดิ ว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด และตอบคาถามให้ครบถ้วนทุกข้อ
ตามคาถามดังต่อไปนี้
1. ปัจจุบันท่านอายุ (กรณีนิติบุคคล เลือกกรรมการที่ลงนามเปิดบัญชีฯ ที่มีอายุสูงที่สุด)
(1) มากกว่า 55 ปี
(2) 45 – 55 ปี

(3) 35 – 44 ปี

(4) น้อยกว่า 35 ปี

2. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนีเ้ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจาหรือไม่
(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
(2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
(3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
(4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
(4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
(4) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ องทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่ นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
(1) ไม่เกิน 1 ปี
(2) 1 ถึง 3 ปี
(3) 3 ถึง 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง่
(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9. ท่านอาจจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
(1) 5% หรือน้อยกว่า
(2) มากกว่า 5% - 10%
(3) มากกว่า 10% - 20%
(4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(4) ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
คาถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คาแนะนา

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงิน
ชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้

ข. ได้บ้าง

ค. ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บ้าง
ค. ได้
ลงชื่อ............………………………………………….........................................................................ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี) วันที่...........................................
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผู้แนะนาการลงทุน
วันที่...........................................
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่...........................................

รวมคะแนนของข้อ 1 คะแนน

10

เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว กรุณาอ่านตารางคะแนนด้านล่างเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุ น และการจัดสรรการลงทุน
ที่เหมาะสมกับตนเอง (Basic Asset Allocation)

Risk
profile

ประเภทนักลงทุน

น้อยกว่า 15

1

เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่า ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในสัดส่วน > 60% , ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ในสัดส่วน < 20% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 10% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 5%

15 - 21

2

เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 20% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 70% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 20% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%

22 - 29

3

เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 60% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 30% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%

30 - 36

4

เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนใน
สัดส่วน < 40% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 40% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญา ซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 20%

37 ขึ้นไป

5

เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 5% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน
ในสัดส่วน < 30% , ตราสารทุนในสัดส่วน > 60% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
Risk profile

ระดับความ
เสี่ยง

เสี่ยงต่า

1

กองทุนรวมตลาดเงินทีล่ งทุน
เฉพาะในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามทีส่ านักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรือ
มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทาสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสาร
หนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวง
ถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรือมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทาสัญญานั้น
รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

6

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

เสี่ยงสูง

7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เสี่ยงสูงมาก

8

กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก
เช่น
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ประเภท

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่า
ผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คาแนะนาแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอีย ดในทุกกรณี
กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2.. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมี ความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay
หรือ cost overun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลาดับสิทธิ
ใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทาให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และ
น่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ากว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ ารายใหม่มากกว่าการ
ปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนาไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกาหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัด หาผู้เช่าต่ากว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น
(ไม่เกิน 3 ปี)
9. การค้าประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้าประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้าประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้าประกันและวงเงินครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาค้าประกัน (เช่น ระยะเวลาค้าประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้าประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ากว่าหนังสือค้าประกันแบบปีต่อปี

การลงทุนในตราสาหนี้
Risk profile

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงต่า

1

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

2

เสี่ยงานกลาง
คอนข้างสูง

3

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
อายุคงเหลือของตราสารหนี้
ประเภทตราสาร

ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตราสารหนี้ภาครัฐ

1

2

3

หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป

2

3

4

หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/ A-

3

4

4

หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-

4

4

4

4

หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์ / ดัชนีหนุ้ หรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีการประกัน
เงินต้นไม่ต่ากว่า 100%

5

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond)
ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่อนคืนก่อนกาหนด

6
เสี่ยงสูง

หุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า Investment Grade
หุ้นกู้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ

7
เสี่ยงสูงมาก

8

หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีการประกันเงินต้นต่ากว่า 100 % หรือ มี Underlying อื่นใด นอกเหนือจากหลักทรัพย์ / ดัชนีหนุ้ หรือตราสารหนี้ /
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย หรือ
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 (Tier 2)

* สาหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะ ได้ รับสาหรับตรา
สาร 2 ประเภทนี้ เช่นเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตัดหนี้สูญ (กรณี Trigger events)
กรณีตราสารหนี้อ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนาอันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวไปเทียบกับตารางความเสี่ยงต่อไป

Long -Term Credit Rating

Short – Term Credit Rating
TRIS Rating
Fitch Thailand

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป

T1

F1+

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือA+/A/A-

T2

F1

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือ BBB+/BBB/BBB-

T3

F2, F3

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือต่ากว่า Investment Grade

T4

B, C

สาระสาคัญของข้อความจากัดความรับผิดของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า

และลูก ค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
 ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความ
ถูกต้องแท้จริง
ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทาการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบ
ผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้า
ได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น
ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการ
ลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอม
รับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าแต่
อย่างใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่า นคาเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตก
ลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา
เลขที่บัญชี…………………………………….
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................................
(อังกฤษ) ตัวพิมพ์ใหญ่ ระบุตามหนังสือเดินทาง .................................................................................................... ................................................
สัญชาติ...............………………………………….................................. วัน/เดือน/ปี เกิด .........../........../...........
อายุ ......................... ปี
 บัตรประชาชน
 บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง
 อื่น ๆ ระบุ .........……………………………………...........................
เลขที.่ ..........................................………...…………………….. วันที่ออก …......../……..…../…….….. วันหมดอายุ …......../……..…../…….…..
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาคาร……………………………………………………………………………..
เลขที.่ ........……..…….....หมู่.…………....ซอย…………..…..……....ถนน…….………….….……..………….แขวง/ตาบล……………..…….............
เขต/อาเภอ..................…………………...จังหวัด.......….…….............รหัสไปรษณีย.์ .......…………..……..ประเทศ.......………..………………........
โทรศัพท์................…………………..............โทรศัพท์มือถือ............…..........……….…............โทรสาร........…………………...…...….........………
ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร……………………………………………………………………………………….
เลขที.่ ........……..…….....หมู่.…………....ซอย…………..…..……....ถนน…….………….….……..………….แขวง/ตาบล……………..…….............
เขต/อาเภอ..................…………………...จังหวัด.......….…….............รหัสไปรษณีย.์ .......…………..……..ประเทศ.......………..………………........
โทรศัพท์...…............………....…...โทรศัพท์มือถือ............……........โทรสาร........….…….........E-Mail Address………..…………...……..…………
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี
 มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .........…….…….......................
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
 ไม่เคยกระทาความผิด  เคยกระทาความผิดในความผิดฐาน ......…………………………………......ปี พ.ศ......…………………..........
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้าย
ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ – นามสกุลคูส่ มรส............................................................................…………………......................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่......……………............................................สัญชาติ ......…………….........
ชื่อสถานที่ทางาน................................................................................………………............................................................................................
ประเทศ..........……...........................ประเภทธุรกิจ....................……………..................................................โทรศัพท์...........................................
ตาแหน่งทางการเมือง
 ไม่มี
 มี
ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มีโปรดระบุว่าไม่มี)………………………………...……………………...………………..………………..
 ข้อมูลการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน.....................……………….................................................ตาแหน่ง.......................................................................................
อาคาร………………………………………….………….เลขที่............….........…..ถนน……...…………………….แขวง/ตาบล…………...................
เขต/อาเภอ..................………....………...จังหวัด.......………….….............รหัสไปรษณีย.์ ..........……..……..ประเทศ.......………..……………........
โทรศัพท์...................…………….................โทรศัพท์มือถือ............……………............................โทรสาร........……………….................................
อาชีพ
 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน  วิศวกร
 พนักงานบริษัท
 ธุรกิจส่วนตัว
 พนักงาน บล. /บลจ.
 พยาบาล
 ครู / อาจารย์
 ตารวจ / ทหาร
 สถาปนิก
 เภสัชกร
 ทนายความ
 ผู้พิพากษา/อัยการ
 แพทย์
 พนักงานขาย
 อื่น ๆ .....………………….........………..... เงินที่นามาลงทุนได้มาจาก……………………………………..…….………
ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
 พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา
 บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร
 ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค
 สิ่งพิมพ์ / กระดาษ
 ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย
 บันเทิง / โรงแรม
 ห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาเก็ต / ร้านค้าปลีก
 เกษตรกรรม / กสิกรรม
 อื่น ๆ ............……………………………..….










อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
สานักงานกฎหมาย
ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์
ยานพาหนะ / อะไหล่
พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์
สิ่งทอ / เครื่องหนัง











ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
ธุรกิจโอนเงิน
ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคา / อัญมณี
 เกิน 100 ล้านบาท  ไม่เกิน 100 ล้านบาท
บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ธุรกิจคาสิโน / บ่อนการพนัน
ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
ธุรกิจนาเที่ยว / บริษัททัวร์
ธุรกิจสถานบริการ

1

 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ /บุคคลที่มีอานาจควบคุม / ผู้รับมอบอานาจ
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1
 ไม่มี
 มี
ชื่อ – นามสกุล ...............................………………................................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
2
บุคคลที่มีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย
 ไม่มี
 มี
ชื่อ – นามสกุล ...............................………………................................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
ผู้รับมอบอานาจ
 ไม่มี  มี
1. ชื่อ – นามสกุล ...............................………………............................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
2. ชื่อ – นามสกุล ...............................………………............................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ........................................................................................ ลูกค้า
1
2

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนั ยสาคัญในทอดสุดท้ายจากการทาธุรกรรมของลูกค้า
บุคคลที่มีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอานาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทาธุรกรรมของลูกค้า

2

ข้อมูลลูกค้านิตบิ ุคคล
เลขที่บัญชี…………………………………….
ชื่อนิติบุคคล (ไทย) ………............................................................………………………………..................................….......................................
(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ )…………… ...........................................……………………………...................................…....................................
วันที่จดทะเบียน………../………../….……... เลขที่ทะเบียน…………………..….…………. ประเทศ………………………….………………………..
 ประเภทนิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย
 นิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ หรือ Representative Office ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ FATF
 สถาบันการเงินไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมบัญชี omnibus)
 สถาบันการเงินต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวม Omnibus Account)
 Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในประเทศไทย
 Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศ
 Joint Venture

สมาคม / มูลนิธิ
 โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
 หน่วยงานราชการ / องค์กรของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ...................................................
 ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
 อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
 ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
 พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา
 สานักงานกฎหมาย
 ธุรกิจโอนเงิน
 บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร
 ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคา / อัญมณี
 ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 เกิน 100 ล้านบาท  ไม่เกิน 100 ล้านบาท
 สิ่งพิมพ์ / กระดาษ
 เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์
 บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
 ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย
 ยานพาหนะ / อะไหล่
 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 บันเทิง / โรงแรม
 พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์
 ธุรกิจคาสิโน / บ่อนการพนัน
 ห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาเก็ต / ร้านค้าปลีก  สิ่งทอ / เครื่องหนัง
 ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
 เกษตรกรรม / กสิกรรม
 ธุรกิจนาเที่ยว / บริษัททัวร์
 อื่น ๆ ............……………………………..….
 ธุรกิจสถานบริการ
 สถานที่ตั้ง
เลขที.่ ......................................................................ถนน…………………..…………………….แขวง/ตาบล………………....................................
เขต/อาเภอ.........................................………............จังหวัด…............…....………....................รหัสไปรษณีย.์ ............……...................................
ประเทศ..................……………………......................โทรศัพท์…......…………............................โทรสาร…..............…………………....................
 ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่เคยกระทาความผิด
 เคยกระทาผิดในความผิดมูลฐาน................………….…….......................................ปี พ.ศ.......................
 กรรมการหรือผู้มีอานาจลงนามเปิดบัญชี
1. ชื่อ – นามสกุล .....................................................………………………......................................................สัญชาติ..........................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที.่ ............………………………………........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................………………………........................................................................................
ประเทศ.....................………….................... โทรศัพท์ …………………………...………..………….. ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี
 มี
2. ชื่อ – นามสกุล .................................………………………..........................................................................สัญชาติ..........................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที.่ ............………………………………........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................…................................……………………........................................................................................
ประเทศ.....................………….................... โทรศัพท์ …………………………...…………..……….. ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี
 มี
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด 10 อันดับแรก
ชื่อ-นามสกุล
สัญชาติ
จานวนหุ้นถือครองร้อยละ
1. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
2. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
3. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
4. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
5. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
6. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
7. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
8. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
9. ............................................................................................
................................................ ...........................................................
10. ..........................................................................................
................................................ ...........................................................
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 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ได้แก่
(1) .............................................……....….………………………… (3) ……………………………………………………………………………..
(2) .............................................……....….………………………… (4) ……………………………………………………………………………..
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 1 ได้แก่
(1) .............................................……....….………………………… (3) ……………………………………………………………………………..
(2) .............................................……....….………………………… (4) ……………………………………………………………………………..
3. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 2 ได้แก่
(1) .............................................……....….………………………… (3) ……………………………………………………………………………..
(2) .............................................……....….………………………… (4) ……………………………………………………………………………..
 ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในแต่ละทอดข้างต้น
 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรุณาให้ข้อมูลดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล ..........……………………………….............................................................................................…...........................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
2. ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
3. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
 กรณีเป็นนิติบุคคล กรุณาให้ข้อมูลดังนี้
1. ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………………… ........................................ ………………………………………
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
1) ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................................................................................................... ……….
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
2. ชื่อนิติบุคคล................................................................………………………………………………………………………………………………
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
1) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
3. ชื่อนิติบุคคล......................................................….........…………………………………...………………………………………………………...
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
1) ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
2) ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................……………….………............................................
สัญชาติ………………………………………………………………….ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน………….……………………………………………….…..
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 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ /บุคคลที่มีอานาจควบคุม / ผู้รับมอบอานาจ
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1
 ไม่มี
 มี
ชื่อ – นามสกุล ...............................………………................................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
2
บุคคลที่มีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย
 ไม่มี
 มี
ชื่อ – นามสกุล ...............................………………................................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
ผู้รับมอบอานาจ
 ไม่มี  มี
1. ชื่อ – นามสกุล ...............................………………............................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................
2. ชื่อ – นามสกุล ...............................………………............................................................................. ความสัมพันธ์.............………...................
 บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ
 หนังสือเดินทาง เลขที่...............................…………สัญชาติ……............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........
ที่อยู่ที่ทางาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………...........................
ตาแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย
 ประเทศ .....……...………........................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ........................................................................................ ลูกค้า
1
2

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสี ยอย่างมีนัยสาคัญในทอดสุดท้ายจากการทาธุรกรรมของลูกค้า
บุคคลที่มีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอานาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทาธุรกรรมของลูกค้า
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ
For Individual Customer
หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษทั แม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแต่ละรำยหรือรวมกันใน
หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ ับ และบุคคลที่สำมตำมที่กล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่ำบุคคลดังกล่ำวทั้งหมดเป็นผู้รับ
หนังสือฉบับนี้เช่นกัน
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this
form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s Information / representation / and agreements
วันที/่ Date
ผู้ขอเปิดบัญชี/ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service

สัญชำติ
Nationality(ies)
โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that

(คำนำหน้ำ/ชื่อ/นำมสกุล) __________________________________________________________
you hold.
บัตรประชำชนเลขที่ (สำหรับคนไทย)
หนังสือเดินทำง เลขที่ (เฉพำะคนต่ำงชำติ)
(Title/Name/Surname)
Thai Citizen ID Card No.
Passport No. (Non-Thai only)
ส่วนที่ 1
Part 1

สถำนะของลูกค้ำ
Status of Customer
โปรดเลือกทำเครือ่ งหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

0
1.1 คำถำมเพื่อตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
ใช่/Yes
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่ำจะอำศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.
2 ท่ำนเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผูม้ ีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

□ ไมใช่/No □

โปรดตอบ “ใช่” หำกสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของ
ท่ำนจะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันที่ ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has
expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.
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3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และ
หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

1.2 คำถำมเพิ่มเติม / Additional Questions
(โปรดข้ำมคำถำมในส่วนนี้หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกันตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) สาเนาบัตรประชาชนสาหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสาหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สาเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ”ใช่” ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำเพื่อกำรติตด่อท่ำนหรือบุคคลอืน่ ที่เกีย่ วข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน/หรือมีอยูก่ ับผู้รบั
หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or
maintained with the Receiver?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

7 ท่ำนมีคำสั่งทำรำยกำรโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกำ
ใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to
an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

8 ท่ำนมีกำรมอบอำนำจหรือให้อำนำจกำรลงลำยมือชือ่ แก่บุคคลที่มที อี่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกำ เพือ่ กำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้
กับ/ผ่ำน/หรือมีอยู่กับผู้รับ
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver
granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

4 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ หรีอดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละคงำมเป็นพลเมืองอเมริกำอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
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ท่ำนมีทอี่ ยูอ่ ำศัยในปัจจุบนั หรือทีอ่ ยูเ่ พื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ สำหรับบัญชีทเี่ ปิดไว้กับ/ผ่ำนผู้รับใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver)

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลีย่ นแปลงสถำนะ
Part 2
Confirmation and Change of Status
1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รบั มี
สิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่ผู้รบั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.
3. ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทรำบและนำส่งเอกสำรประกอบให้แก่ผู้รับ ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่ำนที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณี
ที่ผู้รับมีกำรร้องขอเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงที่จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมที่ได้รับกำรร้องขอภำยในเวลำที่ผรู้ ับกำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to
be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ดำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน ผูร้ ับมีสิทธิใช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่ผู้รบั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.
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ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ที่ไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ ับในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รบั (ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มอี ยู่กับผูร้ ับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่ำนผู้รบั ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจที่อำจถูกร้องขอโดยบริษทั ในกลุ่มของผูร้ ับ หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities,
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant),
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other
assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business
relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS;
and
2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนที่มีกับผูร้ ับหรือเปิดผ่ำนผูร้ ับ รวมถึงเงินได้ที่ท่ำนได้รับจำกบัญชีดังกล่ำวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ ับกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ผู้รบั หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผรู้ ับดำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ทีจ่ ่ำย ตำมที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผูร้ ับมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
ตำมที่ผู้รับเห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with
you as may be deemed appropriate by the Receiver.
ส่วนที่ 4
Part 4

กำรอนุญำตให้บุคคลทีส่ ำมใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสำรนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ำซ้อนของท่ำนในกำรนำส่งเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์
ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่ำย) เป็นรำยๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่ำนเปิดบัญชีกบั บริษัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผ่ำนผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรับทรำบและยินยอมให้บคุ คล
ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ที่ท่ำนทำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชีเงินฝำก หรือ บัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินอื่นใด
ทั้งโดยตรงหรือผ่ำนผูร้ ับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดกำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น, และ 3. สมำชิกของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของผู้รบั , 4.
ตัวแทน หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต มีสิทธิใช้เอกสำรข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับกำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลทีอ่ ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและข้อมูล”) ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย
FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย และให้บคุ คลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรทัง้ ในและต่ำงประเทศและบุคคลที่เกีย่ วข้องทุกรำยสำมำรถนำส่ง / ใช้เอกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปสำเนำหรือเอกสำรฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to
each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s)
(i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly
with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of
Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any
documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the
“Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบัติตำมข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ำรเปิดเผยข้อมูล กำรหักบัญชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.
ลำยมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
วันที่
Signature of Applicant
Date
ผู้แนะนำกำรลงทุน
วันที่
Investment Consultant
Date

3

%%F@O(&(R !> Rก/?RL !> Rก
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

ก   
For Entity Customer
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ก ก   ก !     " # $%ก& '&กก( "& "() (+ #)!# ก
  # ก# ,-.  /) 12!34(-. ! &""1  ) 1ก#$% #1 4 (   3  $# &"" ก# 26
-.   4ก
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the ,Receiver/) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this
form and itRs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

//ก!!ก Customer"s Information / representation / and agreement

Date ZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZ..
ก//  !"#$  %&' ก((ก(  (,.ก"/)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The ,Customer/)

@J(H@O(ก( K(G'กJ(H# FATCA R GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
 ( GIIN (.ก" / Customer GIIN

!& EF#& G H F#I / Country of Incorporation

/Registration or Organization

& G / Entity Registration Number

ก=ก( !>?#ก(@@(Sponsored Entity)
32 ! &41! ( GIIN () "& "1 &(Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
41) &""1  & / Name on Sponsoring Entity
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..
 ( GIIN (-. & / GIIN of Sponsoring Entity

!&FJ( @GK(?G / Thai Tax ID
!&FJ( @GK('!& E (32 ! &&ก2!_ $ )
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...

@L 1 @O(& !"#$ 
Part 1 (Status of Applicant)
Q!# กJ( HR(G' L@#ก@O(& !"#$  Please check the appropriate boxes corresponding to your status

 Rก / US Person status
ก   กก  W-9  !"#
(If you check Yes, please complete Form W-9. If you check No, please complete the next section.)

1 ก( !> Rก (F#& G'!& E@HW Rก() LH?RL

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?
ก   >? >?@AB กก  W-8BEN-E !"#
(If you check Yes in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2

ก( !>@O(ก(  K(G'กJ(H# FATCA ' LH?RL
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?
1

' L/Yes

?RL' L/No

' L/Yes

?RL' L/No

ก( !>Rกก
/   ( L (G?#F(กก('Hก`G
' L/Yes
?RL' L/No
%& a(ก !> Q!##G(R'@L bJ(E`@J($c) I%LG& 50 fI?!(G?#R
HR`G@กL'H ก#(G?##กL(?#I%LG& 50 fI?!@`GR '$ !gL(@#
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial
Securities and deposits, and etc. Please see the definition in ,Glossary of key terms/) equal to or more than 50% of total gross income, or
held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
"#) ,+  4/ ก26) &"") ( 3.1k3.2
You should answer nNoR if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 "ก/#(p 1+  กก#q ) FATCA 4 #4ก "ก!#2!_  '"ก 26)
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 ) &""1+  กก# q ) FATCA 4  !  ) ก!  " ) &""1+ #ก+  " .'
) &""  11  )+ ก 24   26)
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
@L 2 ก(GG%&ก( !G%!@O(&
Part 2
(Confirmation and Change of Status)
1. .ก"# ( .1.ก"   s 26"#  $.ก) !" $# .t
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. .ก"  !)ก# ก.ก" $!26 &"" ก )( . 1 )  s  )  s W-9 26( .26w + $.ก)
+ " $# .t -. ' 4 &)xy #1!&)"#  'ก/'&กก .ก" + #  # ) 1
-. w "#
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false,
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. .ก")ก1! -. +   !ก2!ก ก-. q  30 # ก )&กt212 ( .(.ก"1! & 
 s + $.ก) ! กt1-. ก(ก/( ./" 1 ) .ก")ก1! ก #w) 1+  ก(
q #1-. ก
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/
consent.
4. .ก"  !)ก# กt1.ก"+ +  ก) ( 3 ()  ก( .26w + $.ก) + " $# .tก1#ก
$!(.ก" -. ' 4 &)xy #1!&)" #  'ก/'&กก .ก" + #  #) 1-. w
 "#
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to
the customerRs status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of
such relationship as the Receiver may deem appropriate.
@L 3 ก(GGR'H !"# GR%&ก(Hก$  (Authorization for information disclosure and account withholding)
Part 3
.ก")ก "#  +1 กกก$ก-.  ก ก )+2
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. 2{ -( .)| (.ก" ก# กw qก 2!_ !/ )2!_ %1# $% # กw qก(p ก
(Internal Revenue Service: IRS) ( . ก## $% 41.ก" 1. (2!)#-.q  ( }4 $!) กกt~1 FATCA ("
26-.2 )) -.+  "# # ) # .""  }4 ก(-กก }4 ก"1+# }4 #
2!q! ."(-)qt~ก !/ 1 | 1 .ก -. 2{ }4--. ) #+  !( .1 |1 ก1#ก
"#  'ก/'&ก1$.ก(3 #qก 2!_ !/ )2!_ %1# $% IRS #
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customerRs name, address, taxpayer
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

3

2

2. กก }4(.ก"1 ก -. 2{ --. !/ + 1 .ก"+  ก--.  #1ก 3 # กw qก 
2!_ !/)2!_ %1# $% IRS q ) " (ก  !/ กกt~)| # $%()ก | !#-. ก # กw
qก ก#
withhold from the customerRs account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax
authorities,
3. ก.ก"+  ( .126)กt$! }41)  (U.S. Reportable Account) ( .126) ก-. + 
 $!( ก#ก " 4ก 1 ก( .+   ( .3 ! &$!26 Non-Participating FFI -. ' 4 &)
xy #1!&)"#  'ก/'&กก .ก" + #  # ) 1-. w "#
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.
@L 4 ก($('H@(R' !&QG %&ก' ก@(I
Part 4 Customerks authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form
1"# ! #ก(.ก" !26ก q!"# (.ก" กก/( ./" ก !$ ก)| 126
(-)qt~1-. 26)#((26-. ) 26| +2 # กt1.ก"2{ }4ก /$ ก | --. 3 
   .ก"  !  &""(# ) &"") )+2 (+ ก 1.  ก/ก&/$ ก | 1.ก"'&ก
ก- 2{ }4xก  }4(ก  4 กก1 3 )--. 2. -. &ก( 1
!-.ก1#(ก  ก /ก&/$ ก ก#(), ! 3.  4ก(ก& '&กก(-. , 4.)# -.1ก1#( 
 " ( &"" ก#() )  2& !") ' 4ก( . "!" | ก1#ก ก )!ก
2{ -( . ก t 1 ) ก  !ก/( .1 $% (%1)+2!# ก# ,ก!( ./) ) ก 1ก1#( 
!)2!_ (# $%ก  FATCA !ก 2ก!2 2 กsก!ก &กกกกก)  1#
.ก"+   ก!( . !+  "/" ก &"" ก#()&ก !  &"" ก#()!#4ก !
)2!_! &""1ก1#(&ก $ / 4ก!( . |(.ก"!#ก+  + # !. .2ก   กw  -
-.กก .ก"&ก2!ก
In consideration of the customerRs convenience and to reduce the customerRs burden of having to repetitively submit this same type of document/
information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer
hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial
institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the
Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any
member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons)
at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned
and referred to in this document (hereinafter referred to as the ,Document and Information/) in accordance with any applicable laws (FATCA and
AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customerRs self .The
customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.
(` F((%&ก!m(RกJ(H#%& ?L(n' ก@(oI pfROfกGGR'HRก( !"# GR ก(Hก$  %&
ก(G(R@R`q(ก( /(qกFก(` F( ` !>HกW(%HLก(I Ff?#(GR ? !>@J($
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.
-.(2{ }4
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
(
) ApplicantRs Signature
@LI@J(H F(H(  L(I / This part is for officer of the Receiverks use only

ก@(!&ก (O(R) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN-E
%&J(ก( (Investment Consultant) Z............................................................................................................................

3

-.  .......................................................
Authorized Person

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 4
หนังสือมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

อาการ
แสตมป์
(30 บาท)

ทาที่………………………………………………..
วันที่…………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท)…………………………………………………………….…………………….………….
 เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง……………………………...  เลขทะเบียนนิติบคุ คล…………………
อยูบ่ ้ านเลขที่………………..ตรอก/ซอย………….……….………….ถนน……..……....………แขวง………..……….……….
เขต…..……..…………..…………….จังหวัด………….………..………ประเทศ…………..รหัสไปรษณีย์ …………………..
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จานวน………………………………………หุ้น เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่………….………………...………. มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน…………....……..หุ้น
ปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แนบมานี ้
ข้ าพเจ้ าขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………….
เลขประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง……………………….…………... อยู่บ้านเลขที่……………………….…….
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………..…………..แขวง……………………….……เขต……………………………..
จังหวัด…………………….………..ประเทศ………………………………. รหัสไปรษณีย์……………….………เป็ นผู้รับมอบ
อานาจของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบอำนำจ”) ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน……………………………….หุ้น แทนหรื อ
ในนามของข้ าพเจ้ า, ยื่นเอกสาร, ยื่นเอกสารเพิ่มเติม, ลงนาม, ทาการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ,
ชาระค่าจองซื ้อ, ชาระเงินใดๆ รวมถึงกระทาการอื่นใดที่จาเป็ นตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการเพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์
หนังสือมอบอานาจฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ระบุ ในหนังสือฉบับนี ้ การกระทาใดๆที่ผ้ รู ับมอบอานาจได้ กระทาไปภายใต้
หนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ให้ มีผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ถือหุ้น
(
)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับมอบอานาจ
(
)

ลงชื่อ……………………………..……………พยาน
(
)
หมายเหตุ: 1) กรุณาแนบภาพถ่ายเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลของผู้มอบอานาจ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ออกหนังสือ ) และภาพถ่ายบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มีอานาจลงนามพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (J)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of J

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
J
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

J

22/06/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

27/06/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

17/07/2017 - 21/07/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

3.35 : 1
2.00

17/07/2017

