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Bill Payment Comp Code 2036   

 / /  Bill Payment Comp Code 2036  3 -7 2563  
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  (Scriptless)     ( )  

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

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

     ( )    
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 ATS  ( )         

 /SCB   /BBL   /KBANK  /KTB   /BAY           /LHBANK  

/Branch ............ ...... .............................................. .. /Account No. ......  

  2563 

                     

                                                                                                                                                                              

               

( )  

  3 2563  4 2563 5 2563 6 2563 7 2563 ................................. . .............. 

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

... ...............  0.93 .......................................................... ....  

   Bill Payment     Bill Payment  

.........................     : 

  (Scriptless) . ............  .............. ....  

   600  

  (Script)  
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BROKER 

002  032  

003  034  

004  038  

005  048  

006  050  

007 -  051  

008  052 -  

010    200  

011  211  

013  213  

014    

015  224  

016  225  

019  229  

022  230  

023  244  

026  247  

027  248  

029  924  

030    

SUB-BROKER 

236  243  

242  245  

CUSTODIAN 

301 CUSTODY SERVICES  328  

302  329  

303 -  330  

304  334  

305  336  

308  337  

311  339  

312  340  

316  343  

320  345  

326  425  

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (KWG)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of KWG 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  KWG 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     01/07/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    03/07/2020 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1.0207:1 (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.93   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     03/08/2020 - 07/08/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          03/08/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



 

  

 

     

        

        BRANCH   

    

 

For    

   Compcode:  

   

 

CHQUE No. /Date  Bank Branch AMOUNT 
 

 

      

 /Cash      

:   

Remark : If paying by cheque,Please make it payable to   

/Deposit by _________________________________________ /Tel _____________________ 

 

 

 

  

 

     

        

        BRANCH   

    

 

For    

  Compcode:  

   

CHQUE No. /Date  Bank Branch AMOUNT 
 

 

      

 /Cash      

:   

Remark : If paying by cheque,Please make it payable to  

/Deposit by _________________________________________ /Tel _____________________ 

 

Bill Payment Pay-In Slip for Customer

( ) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

Bill Payment Pay-In Slip for Bank  

 

 ________________________________________________________________________ 

(Ref.1) ___________________________________________________________ 

(Ref. ) __________________________________________________________ 

RO:  

 KWG 

 

M ,10  

- -  

( ) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

 

M ,10  

- -  

ID No./Passport No./Juristic No. 

Registration No. 

Enclosure  

Name 

 ________________________________________________________________________ 

(Ref.1) ___________________________________________________________ 

(Ref. ) __________________________________________________________ 

RO:  

 KWG 

ID No./Passport No./Juristic No. 

Name 

Registration No. 



 

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วันจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขาย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นทีผู่้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Right Offering) 

วันที ่3 – 7 สิงหาคม 2563 
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ที่ KWG/LC/2020/C/018 

       วนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 2.  ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3.  ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

4.  หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 5.  แผนที่สถานที่รบัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ 
 6.  ใบน าฝากช าระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
 7.  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์

(Issuer Account) เท่านัน้ 

 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2563 ของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เม่ือวันศุกรท์ี่ 19 
มิถนุายน 2563 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ไดมี้มติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 13,170,534,700  บาท เป็น 26,073,968,320
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,290,343,362 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อ
เสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้แต่ละราย ในอตัราส่วน 1.0207 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน  
ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.93 บาท โดยผูถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในจ านวนเกินกว่าสิทธิของตนได ้(Oversubscription) ตลอดจน
มอบหมายใหร้องประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูท้ี่ได้รบัมอบหมายจากรองประธานกรรมการ และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุนัน้ 

 ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,290,343,362 หุน้ เพ่ือเสนอขายต่อผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้แต่ละราย และผูถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ 
บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในการเพิ่มทุนครัง้นี ้ (Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และ
บริษัทฯ จะเปิดใหมี้การจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนดงักล่าวในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 รวม 5 วนั ท าการ ในระหว่างเวลา 9.00 น . ถึง 
15.30 ณ. ที่ท  าการของตวัแทนรบัจองซือ้ 

บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์

11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ช้ัน M  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์(66) 0-2352-5100 ต่อ 5108  และ 5107 โทรสาร (66) 02-286-2681   

ทัง้นี ้รายละเอียดต่าง ๆ ของการจดัสรร การจองซือ้ ตลอดจนวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ปรากฏในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 
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บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป )ประเทศไทย(  จ ากัด )มหาชน(  

 

( นายหยู่เผิง หวง ) 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุน 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่6/2563: เม่ือวนัพธุที่ 13 พฤษภาคม 2563 

• การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563: เม่ือวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทของหุน้เพ่ิมทนุ : หุน้สามญั 

จ านวนหุน้ที่จดัสรร : 1,290,343,362  หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 0.93 บาท 

อตัราส่วนการจดัสรร : 1.0207 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้เดิม : 13,170,534,700 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทนุที่จะช าระเพ่ิมส าหรบัการจัดสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทนุ 

: 12,903,433,620 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลังการ
เพ่ิมทุน (กรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามัญ
เพ่ิมทนุเต็มจ านวน) 

: 26,073,968,320 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษั ทฯ  จ านวน  1,290,343,362 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1.0207 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.93 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นตามสัดส่วน") กรณีที่มีเศษหุน้จากการค านวณสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการจองซือ้หุน้
สามญัใหม่ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้  

ผูถ้ือหุน้มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในจ านวนเกินกว่าสิทธิของตนได ้(“การจองซือ้หุ้น
เกินกว่าสิทธิ”) 

หุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิภาย
หลงัจากที่ไดมี้การจัดสรรหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกรายที่จองซือ้ตามสิทธิในรอบ
แรกแลว้เท่านัน้ หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นดงันี ้
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(ก) ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือมากกว่าจ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ให้แก่ผูถ้ือหุน้ทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้หุ้น
สามญัใหม่เกินกว่าสิทธิของตน และไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

(ข) ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ข1) ผูถ้ือหุน้แต่ละรายที่แสดงความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของตน 
จะไดร้บัการจัดสรรหุน้ส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้แต่
ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าว
ทิง้) จ านวนหุน้ที่จะมีการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไม่
เกินกว่าจ านวนหุน้ที่ไดมี้การจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

(ข2) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสดัส่วนภาย
หลงัจากการจัดสรรตามขอ้ (ข1) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิแต่
ละรายซึ่งยังได้รบัการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ดงักล่าวแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของ
หุน้ดังกล่าวทิง้) จ านวนของหุน้ที่จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิจะไม่เกินกว่าจ านวนหุ้นที่ได้มีการจองซื ้อและช าระค่าจองซื ้อหุ้น
ดังกล่าวไว้แล้ว  โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ข2) นี ้ ให้ด าเนินการไป
จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจัดสรร หรือจนกระทั่งผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้
เกินกว่าสิทธิทกุรายไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัใหม่จนครบถว้นตามจ านวน
ที่ไดจ้องซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ ของบริษั ท ฯ  ในการนี ้  บ ริษั ท ฯ  จะไม่จัดสรรหุ้นส ามัญ ให ม่ ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ  ในกรณีที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นที่ มิใช่สัญชาติไทย 
ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ 

3. ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563: เม่ือวนัพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่
ในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้(Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 

4. ก าหนดการจองซือ้ และการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวนัที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

4.2 สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผูถ้ือหุน้สามารถติดต่อและยื่นเอกสารจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดท้ี่ที่ท  าการของตวัแทนรบัจองซือ้ 

บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์

11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ช้ัน M  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์(66) 0-2352-5100 ต่อ 5108  และ 5107 โทรสาร (66) 02-286-2681   
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4.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดลงในใบจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหถู้กตอ้งครบถว้น และ

ชดัเจน   โดยระบจุ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจอง

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่แนบมาดว้ย 2) และ จ านวนหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ 

พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน และช าระเงินค่าหุน้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้นอ้ย

กว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) โดยช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทุน และยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ไปยงัสถานที่รบัจองซือ้หุน้ และรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในวนัและเวลาที่

รบัจองซือ้ (ตามที่ระบุในขอ้ 4.2) ทัง้นี ้หากมูลค่ารวมของจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนมีจ านวนนอ้ยกว่า

หรือมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระ บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัใบจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจ านวนเงินที่บริษัทฯ โดย

ตวัแทนรบัจองซือ้ไดร้บัช าระ และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนเงินดงักล่าวใหก้ับผูถ้ือหุน้รายนัน้ๆ ทัง้นี ้ตวัแทนในการรบัจอง

ซือ้ไม่เปิดช่องทางการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนผ่านระบบ Digital subscription ของบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

ทัง้นี้ ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 1 ฉบับเท่าน้ัน 

เม่ือผูจ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุที่กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัจองซือ้ใหถ้ือ

ว่าผูจ้องซือ้ไดใ้หค้  ารบัรองว่าขอ้มูล รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ไดล้งไวแ้ลว้ในใบจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนนัน้ (ไม่ว่าผูจ้อ งซือ้

เป็นผูก้รอกขอ้มูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผูร้บัมอบอ านาจ หรือตวัแทนซึ่ง รวมถึงบริษัทนายหนา้ซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เป็นผูก้รอกให)้ ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นจริง หากปรากฏว่าขอ้มลู รายละเอียด หรือลายมือชื่อดงักล่าว

ผิดพลาด ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการปฏิเสธการ

จองซือ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่

เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุน้โดยบริษัทฯ หรือด าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้ภายใต้

ขอ้ความที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ของหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้นี ้โดยผิดพลาด หรือเกิดจากการใชข้อ้มูลดงักล่าว ผูจ้องซือ้ตกลงจะไม่

เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ รบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ 

และ/หรือตวัแทนรบัจองซือ้จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(1)  ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้โดย 

(ก) ช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” Comp Code. 2036 โดย
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 น. (หรือ เวลาท าการของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) แต่
ละสาขา) ของวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563 

(ข) ช าระเงินค่าจองซือ้โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 
(มหาชน) ทกุสาขาทั่วประเทศ โดยขีดครอ่ม สั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์(มหาชน) เพื่อการจอง
ซื้อหลักทรัพย”์ Comp Code. 2036  โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (หรือ เวลาท าการของธนาคาร
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แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 - วนัที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.  โดยการ
น าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ ดร๊าฟท ์ซึ่งจะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถัดไปเท่านั้น โดยก าหนดใหผู้จ้องซือ้หุน้สั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์1 ฉบบั ต่อใบจองซือ้ หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 1 ใบเท่านัน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ (Bill Payment Form) (สิ่งที่แนบ
มาดว้ย 6) และน าส่งใหแ้ก่เคานเ์ตอรข์องธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) พรอ้มกับการช าระค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทุนขา้งตน้ตามขอ้ (ก) และ (ข) โดยระบุขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึง ชื่อผูจ้องซือ้ เลขที่อา้งอิง 1 (ซึ่ง 
ไดแ้ก่ เลขที่บตัรประชาชนหรือเลขที่หนงัสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ) เลขที่อา้งอิง 2 (ซึ่ง 
ไดแ้ก่ เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ 10 หลกั โดยสามารถตรวจสอบจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งที่แนบมาดว้ย 2) 
หรือติดต่อสอบถามไดท้ี่ Call Center ของ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) หมายเลข 02-009-9999 และ
โปรดระบ ุช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องผูน้  าฝากไวท้ี่แบบฟอรม์ Bill Payment  

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนที่ประสงคจ์ะจองซือ้ ตอ้งแนบหลกัฐานแบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ (Bill Payment Form) 
ดงักล่าว (ฉบับจริง) มาพรอ้มกับใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่ใชป้ระกอบในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนมายัง
ตวัแทนรบัจองซือ้ ตามที่ระบใุนขอ้ 4.5 

(ง) บริษัทฯ จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(จ านวนเงินที่ตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ้งไดร้บัเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(2)  ผูถ้ือหุน้ที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน หรือมิไดน้ าส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนที่มีรายละเอียดครบถว้น และมิไดช้ าระเงิน
ค่าจองซือ้ ตามวัน เวลา และวิธีที่ก าหนด บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ จะถือว่าผูถ้ือหุน้รายนัน้ สละสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

(3)  บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้งดรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นเงินสด 

(4)  บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิไม่รบัช าระค่าจองซือ้หุน้ผ่านทางตู ้ATM หรือผ่านทางออนไลน ์หรือ Application 

(5)  บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ จะไม่รบัเอกสารที่ใชใ้นการจองซือ้ทางไปรษณีย ์

(6)  ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ 1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเท่านัน้ ยกเวน้ 
บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร ์จ ากดั 

(7)  หากผูจ้องซือ้ ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ทางบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัจองซือ้ก าหนด บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว 

(8) บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ก าหนดวนัจองซือ้ และรบัช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ วิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดว้ยวิธีการอื่นไดต้าม
ความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทนุอย่างเป็นธรรม และเพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

4.5 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิ จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิให้
ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร 
4.5.1 การจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้บัมอบ
อ านาจ จะตอ้งน าเอกสารที่ใชใ้นการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้พรอ้มช าระเงินเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตาม
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สิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รบัจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรบัจองซื ้อตามที่อยู่ในขอ้ 4.2 ภายใน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในขอ้ 4.4 (แลว้แต่กรณี) 

(ก) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2)  

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุซึ่งออกโดย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และไดจ้ดัส่งไป
ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือฉบับนี ้ซึ่งจะระบุจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายมีสิทธิ
ไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิของตนได ้

(ข) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3) ทีก่รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน  

บริษัทฯ จะท าการจัดส่งใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุน้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ จดัส่งโดย บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของผูจ้องซือ้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้ ใหผู้จ้องซือ้กรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

ผูถ้ือหุน้ตอ้งระบจุ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่ไดแ้สดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(สิ่งที่แนบมาดว้ย 2) และจ านวนหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิ (ถา้มี) 
พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้ เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตรา
บริษัท (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ใหผู้จ้องซือ้ กรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซือ้ หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทนุซึ่ง
ออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 1 ฉบบัเท่านัน้ 

(ค) หลักฐานการช าระเงิน  
หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้(ฉบบัจริง) ซึ่งรวมถึง Bill Payment ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิรวมกบั
ส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้ แต่ละประเภทโดยพิจารณารายละเอียด
และด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 4.4 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ บรษิัทฯ จะจดัส่ง Bill Payment โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์างไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ของผู้
จองซือ้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้ใหผู้จ้องซือ้กรอก
รายละเอียดใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

(ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีทีม่อบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 
หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรอื ส าเนา

บตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูจ้องซือ้ และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (สิ่งที่แนบมาดว้ย 4) 

(จ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงคจ์ะน าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่าน้ัน 
ส าหรบัผูท้ี่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพ่ิมทนุไวใ้นบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้

จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชี

บริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ ” (สิ่งที่แนบมาดว้ย 7) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA 

เฉพาะนิติบคุคล (สิ่งที่แนบมาดว้ย 7) เพ่ือน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ฉ) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือส าเนา Bank Statement ส าหรับบัญชี
กระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร ซึ่งได้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเป็นเอกสาร
ประกอบการคืนค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคใ์หค้ืนเงินค่าจองซือ้ ดว้ยวิธีการโอนเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ส าหรบัส่วนที่ไม่ไดร้บัการ

จดัสรร หรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผูถ้ือหุน้จ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนมาเกินมูลค่าหุน้ที่ตน

ไดร้บัการจดัสรร โดยชื่อเจา้ของบญัชีธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิที่ระบไุวใ้นใบจองหุน้สามญั

เพ่ิมทุนเท่านัน้ (เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด 

(มหาชน) เท่านัน้) 

4.6  เอกสารประกอบการแสดงตัวตน  

(1) ผูถ้ือหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลัก หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอ่ืนที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็น
ผูเ้ยาว ์(อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะตอ้งแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงค าสั่งอนุญาตจากศาลส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียน
บา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) โดยลายมือชื่อนัน้ ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทนุในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ-นามสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ 
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนซึ่งออกโดย ศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(สิ่งที่แนบมาดว้ย 2) ใหแ้นบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการยืนยนัการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ผูถ้ือหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชื่อนัน้ตอ้ง
ตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบ
หลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมายซึ่งรวมถึงคาสั่งอนญุาตจากศาล 

(3) ผูถ้ือหุน้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี)ที่ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อ านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยลายมือชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(4) ผูถ้ือหุน้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนังสือรบัรอง
ของบริษัท (Affidavit) ที่ออกโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรบัรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ านาจลงนาม ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่
ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมือชื่อนั้น ตอ้งตรงกับ
ลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
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ทัง้นี ้ส  าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ัดท า  หรือผูใ้หค้  า
รบัรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พรอ้มตราประทับของเจ้าหน้าที่  Notary Public และ
รบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท า หรือรบัรองความถูกตอ้ง 
และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนในวนัจองซือ้ 

(5) นิติบคุคลที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการจองซือ้แทน 
ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้ มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชนด์ าเนินการจองซือ้แทนพรอ้มแนบส าเนา

เอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดย

เอกสารดังกล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูดู้แลผลประโยชน ์(แลว้แต่

กรณี) และประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ

เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารที่ใชป้ระกอบในการจอง

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุอย่างเป็นธรรม และเพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

4.7 การสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถ้ือหุน้ที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ หรือมิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ไดย้ื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ครบถว้น
และถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอ่ืนที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ฉบบันี ้หรือมิไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจอง
ซือ้และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได ้(ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดว้ยเหตทุี่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ) บริษัทฯ จะถือ
ว่าผูถ้ือหุน้ไดส้ละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมรายดงักล่าว 

4.8 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้แก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร หรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซือ้หรือผูถ้ือหุน้จ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนมาเกินมูลค่าหุน้ที่ตนไดร้บัการจัดสรร  โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่าเสียหายใดๆ โดยใหผู้จ้องซือ้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้

(ก) บริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเงินโอนเขา้บัญชีธนาคารของผู้จองซือ้(เฉพาะ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคาร แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น) 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
ทัง้นี ้ชื่อเจา้ของบญัชีธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเท่านัน้ 
โดยแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือส าเนา Bank Statement ส าหรบับญัชีกระแส
รายวนั หรือบญัชีออมทรพัยท์ี่แสดงเลขที่บญัชีธนาคาร พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ในกรณีที่ระบชุื่อบญัชีซึ่ง มิใช่ชื่อเดียวกบัผู้
จองซือ้หุน้ หรือมิไดร้ะบุรายละเอียดอย่างครบถว้น บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค หรือ
แคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วัน
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ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ของผูจ้องซือ้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้  ณ วนัก าหนด
รายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้) 

(ข) บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยออกเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หุน้ตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 และ
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ภายใน 10 วันท าการนับแต่วัน
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยบริษัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขตส านักหักบัญชี หรือต่างธนาคาร (ถ้ามี) ผู้จองซื ้อหุ้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้จากบริษัทฯ ใน
อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้หุน้ที่ไม่ได ้รบัการจัดสรรนับแต่วันที่พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว
จนถึงวนัที่ผูจ้องซือ้ ไดร้บัการช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองผ่าน
บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือส่งเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 หรือโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้
ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือวิธีอ่ืนตามที่บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้เห็น
ว่าเหมาะสมโดยถูกตอ้งแลว้ใหถ้ือว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยชอบและผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/
หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

นอกจากนีห้ากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอ่ืนตามที่บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัจองซือ้เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถว้นตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้บริษัทฯ และตวัแทนรบัจองซือ้ 
จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายดังกล่าวบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซื ้อขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือขอ้จากัดในการ
ด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามัญ
เพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

4.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุสามารถเลือกใหบ้ริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี  ้

(ก) ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์

บริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู ้ถือหุ้นได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก ” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ที่บริษัทหลกัทรพัย์นัน้ 
ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทุน ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรพัย์นัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ ฝากไว ้ซึ่งในกรณีนีผู้ ้
จองซือ้ จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหบ้ริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้ ด า เนินการตามข้อ 4.9 (ก) นี ้ชื่อของผู้จองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อ
เจา้ของบญัชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่าว  มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 4.9 (ค) แทน 

ผูถ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรพัย ์(ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู ้ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง หากระบุ
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รหสับริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้งจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่ง
บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหุน้หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 

(ข) กรณีทีผู่้จองซือ้หุ้นประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที ่600 

กรุณากรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั้น ” (สิ่งที่แนบมาดว้ย 7) ส าหรบัผูจ้องซือ้หุน้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่แนบมาด้วย 7) 
ส าหรบัผูจ้องซือ้หุน้ประเภทนิติบุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพ่ือน าส่งใหแ้ก่บริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ย 

บริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้ จะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรเขา้บญัชี
ของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี ้ผู ้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รบัการจัดสรรในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และหากผู้
จองซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัเพ่ิมทุนออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว ผูจ้องซือ้สามารถ
ติดต่อไดท้ี่ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการถอนหุน้ตามอตัราที่
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

ทัง้นี ้การถอนหุน้สามญัที่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ 
ผูจ้องซือ้ที่น  าฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญัไดท้นัภายในวนัที่หุน้สามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้
ในวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์

(ค) กรณีทีผู่้จองซือ้หุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจานวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการ
จดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 
2563 ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้
ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้เพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ซึ่งอาจท าใหผู้ถ้ือหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่จองซือ้ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

4.10 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

(ก) ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนจะไดร้บัหลกัฐานการจองซือ้ที่ลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ เพื่อเ ป็น
หลกัฐานการในการรบัจองซือ้หุน้ โดยการจองซือ้จะสมบรูณก์็ต่อเม่ือบริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดเ้ป็นที่เรียบรอ้ย และผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดส้่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ที่ก าหนดในหนงัสือฉบบันีค้รบถว้นและถกูตอ้งแลว้ 

(ข) ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากบริษัทฯ 

(ค) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้  ณ วันก าหนด
รายชื่อผูถ้ือหุน้เท่านัน้ 
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(ง) หากผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ หรือบริษัทฯ โดยตัวแทนรบัจองซือ้ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลา
การจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนและการช าระเงินค่าหุน้ตามที่ก าหนด หรือผูถ้ือหุน้ที่จองซื้อกรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุไม่ครบถว้นหรือไม่ชัดเจน หรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ฉบบันีบ้ริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ือหุน้รายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะ
ไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ผูถ้ือหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่า
จองซือ้ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

(จ) กรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไม่น าส่งเอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลาการจองซือ้อนัเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถ
ระบุตวัตนของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนได ้บริษัทฯ จะถือว่าผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนรายดงักล่าวสละสิทธิในกาจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว 

(ฉ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ของผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้้
ถือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุน้ของบริษัทฯในลกัษณะที่เพ่ิมขึน้จนถึงหรือขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 (เวน้แต่ผูถ้ือหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการ
ถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ หรือเป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ หากการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจะท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้สามัญของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนรายใดมีลกัษณะตามที่ก าหนดขา้งตน้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิแต่เพียงบางส่วนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทนุที่เหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

(ช) บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุวนัจองซือ้และการช าระเงิน
ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนสิทธิเง่ือนไขในการจองซือ้หรือขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามความ
เหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากัดในการด าเนินการ ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวของบริษัทฯ 

5. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนทีเ่พิ่ม 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 1,290,343,362 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ที่ราคาเสนอขายต่อผู้

ถือหุน้ 0.93 บาทต่อหุน้ ("ราคาเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้ตามสดัส่วน") ในกรณีที่หุน้สามญัใหม่ดงักล่าวไดร้บัการจองซือ้ทัง้หมด บริษัทจะไดร้บั
เงินจากการเพิ่มทนุเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่า 1,200,000,000 บาท 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รบั มาเพิ่มทุนให้แก่บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ใน
สดัส่วนทัง้หมด เพื่อซือ้หุน้สามญัจ านวน 322,746,861 หุน้ ในบริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) (“แมนูไลฟ์”) 
(คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.61 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของแมนูไลฟ์) จากบริษัท แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เอเชีย จ ากัด (“แมนูไลฟ์
เอเชีย”) บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จ ากดั (“โอคิวซี”) และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ซีดีเอฟ”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มแมนไูลฟ์”) 
และซือ้หุน้สามญัจ านวน 17,200,001  หุน้ ในบริษัท หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“กองทุนแมนูไลฟ์”) (คิด
เป็นประมาณรอ้ยละ 48.86 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของกองทนุแมนไูลฟ์)  

เงินที่บริษัทฯ ไดร้บัจากการเพิ่มทนุส่วนที่เกินกว่าราคาซือ้ขายเบือ้งตน้หรือราคาซือ้ขายสดุทา้ย ส าหรบัการเขา้ซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ 
99.61 ในแมนูไลฟ์ และรอ้ยละ 48.86 ในกองทุนแมนไูลฟ์ จะน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ ซือ้ทรพัยส์ินที่จ  าเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ซือ้ทรพัยส์ินเพ่ิมเติม บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้ือหุน้และด าเนินการอื่นๆ 
ตามกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
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6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามัญใหม่ และจัดสรรหุน้สามัญใหม่ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทไดม้าซึ่งหุ้น
สามญัในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ไม่
ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระตน้ทนุทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ตอ้งกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือจดัหา
แหล่งเงินทนุโดยวิธีอ่ืน 

นอกจากนี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจประกนัวินาศภัย การเขา้ท ารายการจึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ขยายธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงินผ่านแมนูไลฟ์ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตลาดเอเชียและประเทศไทย และถือเป็นตลาดหลัก
ส าหรบัการขยายการลงทุนอนันอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภยัซึ่งด าเนินงานโดยบริษัทย่อยในปัจจบุนั ทัง้นี ้ธุรกิจประกนัชีวิตจะสรา้ง
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มั่นคงใหแ้ก่บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทประกันชีวิตจะตอ้งด ารงไวซ้ึ่งอตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio : CAR) ภายใตก้ฏเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริหาร
สินทรพัยใ์นประเทศไทยผ่านกองทุนแมนูไลฟ์ และประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ดว้ยเหตุนี ้การเขา้ท ารายการ
จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ขยายการใหบ้ริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึน้ นอกจากนี ้ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ก็ยังสามารถ
สนบัสนนุซึ่งกนัและกนัได ้เช่น สามารถแบ่งปันฐานลกูคา้ระหว่างหน่วยธุรกิจกนัได  ้

7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนทีเ่พิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของแต่ละปีนั้น ๆ ทั้งนี ้
การจ่ายเงินปันผลยงัจะตอ้งค านึงถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานและจะตอ้งเป็นไปตาม
บทบัญญัติ  ข้อก าหนดที่ควบคุมบังคับใช้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถลา้งขาดทุนสะสมได ้ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถ้ือหุน้ไดต้าม
กฎหมาย 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนทีเ่พิ่มทุน 

ผูถ้ือหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผูถ้ือหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รบัการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7.3 อ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  

- ไม่มี –  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทฯ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

ชื่อบริษัท : บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

King Wai Group (Thailand) Public Company Limited 

ชื่อย่อ : KWG 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001951 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 138/108 อาคารจเูวลเลอรี่ เซ็นเตอร ์ชัน้ 30 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรกั กทม. 

ที่ตัง้ส านกังานสาขา  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ที่ 47 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 

โทรศพัท ์ : 0 2129 5999 

โทรสาร : 0 2129 5998 

เว็บไซต ์ : http://www.kwgthai.com  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการหลัก  

(ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  

บริษัทฯ ไดพ้ฒันาโครงการที่ดินจดัสรรและบา้นพกัอาศยั 2 โครงการในกรุงเทพมหานคร  

 โครงการวิลล่า อะคาเดีย ศรีนครินทร ์ประกอบไปดว้ยบา้นเดี่ยวจ านวน 365 หลงั ตัง้อยู่ในชุมชนที่อยู่อาศยัที่มีรัว้กัน้ไว ้
ลอ้มรอบโครงการตั้งอยู่ใกลก้ับท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อีกทัง้ยังสามารถเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางธุรกิจได้
โดยง่ายผ่านทางวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกและทางด่วน โครงการยงัแวดลอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
อาทิ เช่นโรงเรียนนานาชาติชัน้น า โรงพยาบาลและศูนยก์ารคา้ ท าใหเ้พิ่มความเจริญในพืน้ที่มากขึน้ ส าหรบัโครงการ
รถไฟฟ้า รางเดี่ยวสายสีเหลืองซึ่งคาดว่าสามารถเปิดใชง้านในปี 2564 จะท าใหก้ารเดินทางจากโครงการ วิลล่า อะคา
เดีย ศรีนครินทร ์เขา้สู่ใจกลางเมืองดา้นธุรกิจไดง้่ายยิ่งขึน้ 

เฟส 1 บา้นเดี่ยวทัง้หมด 209 หลงั มียอดขาย รอ้ยละ 100 ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 จาก เฟส 2 มีจ านวนบา้นเดี่ยว
ทัง้หมด 156 หลงั และมียอดขายทัง้หมด รอ้ยละ 100 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

• โครงการ ดบับลิว วิลล่า บาย เคดบับลิวจี เป็นโครงการบา้นเดี่ยวซึ่งเป็นโครงการที่พฒันาต่อเนื่องมาจากโครงการเดิม 
คือ วิลล่าอะคาเดีย วชัรพล โดยสามารถเดินทางผ่านทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงคแ์ละวงแหวนรอบนอกกาญจนา
ภิเษกเพียง 30 นาที เพื่อเขา้สู่ศูนยก์ลางธุรกิจได ้อีกทัง้ยงัมีถนน 6 ช่องจราจร สายพหลโยธิน-รตันโกสินทรส์มโภชที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเชื่อมพืน้ที่ดา้นตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพเขา้ด้วยกัน นอกจากนั้นในบริเวณ
ใกลเ้คียงของโครงการยังมีรา้นอาหารและเครื่องดื่มชั้นน ามากมายทั้งยังแวดล้อมดว้ยโรงเรียนนานาชาติชั้นน าและ
โรงพยาบาลอีกดว้ยปัจจุบนัมีส่วนต่อขยายของรถไฟลอยฟ้าสายสีเขียวมายงับริเวณถนนพหลโยธินใกลโ้ครงการ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถเดินทางไปยังศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสุขุมวิทและเชื่อมต่อไปยัง จ.สมุทรปราการได้ นอกจากนี ้ยังมี 
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทาที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
โดยรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทานีก้็จะช่วยใหส้ามารถเดินทางไปยงัศูนยก์ลางทางธุรกิจและบริเวณแม่ น า้เจา้พระยาได ้
ง่ายมากขึน้ 

http://www.kwgthai.com/
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการมียอดขาย รอ้ยละ 65.0 จากบา้นเดี่ยว ทัง้หมด 40 หลงัที่เปิดขาย และมี
ยอดขายเพ่ิมขึน้อกี 4 หลงั จากการเปิดเฟสใหม่ 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัที่อยู่ในระหว่างการพฒันา จ านวน 3 โครงการ 

•  “S61 by KWG” โครงการคอนโดมิเนียม ที่ย่านสุขมุวิท (Low rise condominium) ตัง้อยู่ในย่านเงียบสงบที่ซอยสขุุมวิท 
61 โดยซอยสุขุมวิท 61 ไดร้บัรางวลัจากกรุงเทพมหานครใหเ้ป็น “ถนนตวัอย่าง” เนื่องจากเป็นถนนที่เงียบ สงบ สะอาด 
ดเูป็นมิตรทัง้นี ้โครงการสขุมุวิท 61  ตัง้ อยู่ใกลก้บัซอยสขุมุวิท 55 (ทองหล่อ) และซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศยัและแหล่งรา้นอาหารชัน้น า รวมทัง้ยงัสามารถเดินทางเพื่อโดยสารรถไฟลอยฟ้าไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

• “S31 by KWG” โครงการคอนโดมิเนียม (Low rise condominium) ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) โครงการตัง้อยู่ใกล้
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หนึ่งในมหาวิทยาลยัชั้นน าของไทยและสะดวกต่อการเดินทางไปยัง
ศนูยก์ลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้แหล่งหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าดว้ย 

• “Sura by KWG”  โครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High rise condominium) ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร ตรงขา้มจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัชัน้น าของไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ซึ่งเป็ น
โรงพยาบาลชัน้น า อีกทัง้รถไฟลอยฟ้าและรถไฟใตด้ินก็ยงัใกลก้ับตวัโครงการ รวมทัง้สะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่ง
ห้างสรรพสินค้าชั้นน า โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง ขณะนี ้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

โครงการพฒันาพืน้ที่ขนาดใหญ่ ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) 
 

• โครงการ AEC CITY จังหวดัฉะเชิงเทรา ส าหรบัที่ดินในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรานัน้ บริษัท ฯ ไดล้งทุน
ซือ้ที่ดินในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ [18-2-16] ไร่ และในอ าเภอเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 32 แปลง เนือ้ที่รวม [1,978-4-22] ไร่ ส่งผลใหบ้ริษัท ฯ ถือครองที่ดินรวมทัง้สิน้ 33 แปลง เนือ้ที่รวม 
1,997-2-38 ไร่ บริษัท ฯ มีแผนการพฒันาเป็นโครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบโครงการมิกซ ์ยสู ซึ่ งขณะนี ้โครงการอยู่ใน
ขัน้ตอนการออกแบบแผนแม่บทของโครงการ รายงานวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการรวมถึงจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอขออนุมตัิการพฒันาโครงการจากคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตลอดจนไดท้ าการปรึกษาหารือ กับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งเพ่ือศกึษาขัน้ตอน วิธีการ ขอ้จ ากดัต่าง ๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการในการแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ ของการพฒันา
พืน้ที่และโครงการ เช่น ปรกึษาหารือกับ ส านักงานผังเมืองจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ อีกทัง้ไดเ้ริ่มด าเนินการติดต่อกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจบางรายแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าจะสามารถพฒันาโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

แผนการพัฒนาในเบื ้องต้นของโครงการในจังหวัดฉะเชิงเทราของบริษัทฯ ประกอบด้วย โครงการที่ เกี่ยวข้องกั บ
อตุสาหกรรมบนัเทิง การศกึษา วิจยั การจดัการและดแูลเกี่ยวกบัสขุภาพ โครงการศูนยก์ระจายสินคา้ที่ทนัสมยั โครงการ
ที่อยู่อาศัย และโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการท่องเที่ยว พืน้ที่เชิงพาณิชย ์โดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการระเบียง เศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

• โครงการ NVV ส าหรบัที่ดินในอ าเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น  บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้ที่ดินในอ าเภอวังนอ้ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื ้อที่รวม [2 ,605-0-49.6] ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ท าให้สะดวกต่อการเดินทางไปภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมทัง้ใกลท้างเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกตะวนัออก ซึ่งสามารถเดินทางไปเชื่อมกบัวงแห
วนรอบนอกใต้ จึงสามารถเดินทางสู่ภาคใต้ และภาคตะวันตกได้สะดวกเช่นกัน อีกทั้งท าเลที่ตั้งยังใกล้ แหล่งนิคม
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงเสน้ทางดา้นหลงัที่ดินซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งทางหลวง
พิเศษ มอเตอรเ์วยห์มายเลข6 บางปะอิน-นครราชสีมา มอเตอรเ์วยส์ายนี ้เช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง เขา้
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กับศูนยก์ลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวดันครราชสีมา และเมืองอ่ืนๆ ในภาคอีสานใหใ้กลช้ิดกันมากขึน้ 
รองรบัการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบา้น เช่น กัมพูชา ลาว  เวียดนาม และจีนตอนใตค้าดว่าจะเปิดใหบ้ริการในปี 
2563 

 แผนการพฒันาเบือ้งตน้ของโครงในรูปแบบโครงการมิกซ ์ยสู ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของบริษัทฯ ประกอบดว้ยสาม
ส่วนที่ส  าคัญด้วยกันคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โครงการ  ที่อยู่อาศัย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
คมนาคมขนส่ง โดยปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการติดต่อพนัธมิตรและด าเนินการออกแบบ 

(ข) ธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน 

บริษัทฯ เป็นเจา้ของรว่มในอาคารจเูวลเลอรี่ เซ็นเตอร ์โดยเป็นเจา้ของอาคารในสดัส่วนรอ้ยละ 28.36 ของพืน้ที่อาคารทัง้หมด 
ซึ่งเป็นอาคารสานักงานความสงู 34 ชัน้ ตัง้อยู่บนเลขที่ 138 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ส่วนที่
เป็นของบริษัทฯ มีอตัราการเช่าอยู่ที่รอ้ยละ 89 

(ค) ธุรกิจประกันภัย 

บริษัทฯ คิง ไว กรุ๊ป เขา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยในดา้นอสงัหาริมทรพัยแ์ละธุรกิจทางการเงินภายใต ้คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลังจากประสบความส าเร็จในการขยายฐานธุรกิจใน
ประเทศไทยทางกลุ่มไดรุ้กคืบเขา้ไปในธุรกิจดา้นการเงิน รวมถึงกลุ่มธุรกิจประกนัภยั โดยเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 คิง ไว 
กรุ๊ป ไดเ้ขา้เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ของบริษัท คิว บี อี ประกนัภัย (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คิง ไว 
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หรือ KWI”  

คิง ไว ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ “คิง ไว กรุ๊ป” ยงัคงมุ่งมั่นส่งมอบบริการอนัยอดเยี่ยมสู่ลูกคา้ ดว้ยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ท าให้ได้รบัความเชื่อมั่นจากคู่ค้า มีสายสัมพันธ์อันดีที่มีกับตัวแทนและ
นายหนา้ประกันภัย เช่นเดียวกับที่สามารถใหบ้ริการตรงไปยังลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี จึงเป็นการสรา้งความมั่นใจไดว้่าบริษัท
สามารถเสนอบริการไดห้ลากหลาย เพื่อตอบสนองลกูคา้ทัง้ที่เป็นกลุ่มธุรกิจและแบบรายย่อย นอกจากความเชี่ยวชาญในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่มประกนัภยัโดยทั่วไปแลว้ เรายงัมีความเช่ียวชาญในผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่ม อาทิเช่น 
ประกนัภยัทางทะเล และประกนัภยัความรบัผิดทางวิชาชีพ อีกดว้ย 

นอกจากโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละอาคารส านกังานขา้งตน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรพัยส์ินส าคญัอื่น ดงันี ้ 

ช่ือทรัพยสิ์น เจ้าของกรรมสิทธิ์ ลักษณะทรัพยสิ์น 

หอ้งชดุในสขุาภิบาล 3 แมนชั่น 

ที่ตัง้ : เลขที่ 22/1 ถนนสขุาภิบาล 3 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

บริษัท โกลดส์ตาร ์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

หอ้งชดุจ านวน 2 หอ้ง คิดเป็นพืน้ที่
ทัง้หมดจ านวน 119.21 ตารางเมตร ใน
อาคารชดุพกัอาศยั สงู 19 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชดุ 1,024 หอ้ง 

ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน  
(ทล. 1) ต าบลไมง้าม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 

บริษัท ไทย-คามิ จ ากดั ที่ดิน เนือ้ที่ 60 -2 – 59.10 ไร่ 

เดอะ ทรีโอ เชียงใหม่ 

ที่ตัง้ : เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ถนนหว้ยแกว้ ต าบล

บริษัท ไทย-คามิ จ ากดั หอ้งชดุเพื่อการพาณิชย ์จ านวน 

4 ยนูิต 
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ช่ือทรัพยสิ์น เจ้าของกรรมสิทธิ์ ลักษณะทรัพยสิ์น 
ชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ : ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1)  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เอ็นวีวี ดีเวลอปเมนท ์
จ ากดั 

ที่ดินเปล่าและที่นา รวม 2,605 

ไร ่89.6 ตารางวา 

ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ : (1) ถนนเลียบคลองพระองคเ์จา้ไชยานชุิต 
ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา (2) ติดถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 3028 ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (3) แยกจากซอย
วิบลูยส์าธุกิจ ถนนรว่มพฒันา แขวงล าตอ้ยติ่ง  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เออีซ ีซิตี ้จ ากดั ที่ดินเปล่าเนือ้ที่รวม 1,997 ไร ่2 งาน 
38 ตารางวา  

 

ที่ดินเปล่ารอการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 

ที่ตัง้ :ซอยสขุมุวิท 61 แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

บริษัท เอส61 จ ากดั ที่ดินเปล่า เนือ้ที่ 1 ไร ่1 งาน 98.40 
ตารางวา 

ที่ดินเปล่ารอการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 

ที่ตัง้ :ซอยสขุมุวิท 31 แขวงคลองตนั(บางกะปิใต)้ 
เขตพระโขนง(บางกะปิ) 

บริษัท เอส31 จ ากดั ที่ดินเปล่า เนือ้ที่ 2 งาน 54.5 ตารางวา 

ที่ดินเปล่ารอการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 

ที่ตัง้ :แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

บริษัท พระราม4 จ ากดั ที่ดินเปล่า เนือ้ที่ 3 งาน 4 ตารางวา 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) ด าเนินการ วิจยัตลาดอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหท้นักบัแนวโนม้ของตลาดบรษิัทยงัไดเ้ก็บขอ้มลูทัง้ปฐมภมิู
และทตุิยภมิูส าคญัต่างๆ ดงันี ้
• ขอ้มลูเศรษฐกิจประเทศไทย ภมิูภาคตา่งๆ และโลก  
• ขอ้มลูตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
• ขอ้มลูกลยทุธแ์ละผลการด าเนินงานของคู่แข่ง  
• ขอ้มลูดชันีต่างๆ ส าหรบัแนวโนม้ตลาด 
• ขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เฝา้ดตูลาดเพ่ือดกูารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ผ่านทางรายงานและบทวิเคราะหข์องบริษัท วิเคราะห์
ตลาดอสงัหาริมทรพัยท์ี่เช่ือถือไดห้ลายๆ แห่ง รวมถึงค่าสถิติต่างๆ ที่เป็นตวัชีว้ดัทัง้ค่าที่เกดิขึน้จริงในอดีตและการคาดการณจ์าก
ภาครฐัและเอกชนที่เช่ือถือได ้บริษัทยงัไดท้ าการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูของคูแ่ข่ง ท าใหส้ามารถรูท้นั สถานการณใ์นการแข่งขนั 
บริษัทไดส้  ารวจและจดัท าการวิจยัตลาดอสงัหาริมทรพัยอ์ย่าง สม ่าเสมอเพ่ือศกึษาขอ้มลูแนวโนม้ตลาด สืบเนื่องจากกระบวนการ
วิเคราะหต์ลาดนี ้ จึงท าใหบ้รษิัทสามารถเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดและประเด็นต่างๆได ้ บริษัทมีแผนด าเนนิงานซึ่งสามารถ
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น ามาปฏิบตัิไดท้นัทีที่โอกาสมาถึง 
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ์Update 
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์ เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั รายงานว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่อาศยัทกุ
ประเภทเปิดตวัใหม่ 480 โครงการ เพิ่มขึน้กว่าปี 2561 ที่เปิดตวั 457 โครงการ อย่างไรก็ตาม จ านวนเฉพาะหน่วยที่อยู่อาศยัที่เปิด
ใหม่มีนอ้ยกว่า โดยในปี 2562 เปิดตวั 118,975 หน่วย หรือ ลดลง 5% พิจารณาจากมลูค่าโครงการที่อยู่อาศยัเปิดใหม่ในปี 2562 ซึ่ง
มีอยู่ 476,911 ลา้นบาทนัน้ ลดลงจากปี 2561 ที่เปิดตวัสงูสดุ 565,811 โดยลดลง 16% แต่เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2562 รฐับาลมี
มาตรการกระตุน้ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน ดงันัน้มาตรการกระตุน้เหล่านีจ้ึงเป็น
การช่วยเรง่ระบายสินคา้ แต่จ านวนหน่วยที่ขายไดใ้นปี 2562 มี 99,862 หน่วย เม่ือเทียบกบัจ านวนหน่วยที่ขายไดใ้นปี 2561 ที่มี 
120,557 หน่วยนัน้ ลดลงไป 17%  

  อุปทานเปิดตัวโครงการในปี 2552 – 2562 

              
 
แหล่งที่มา: Agency for Real Estate Affairs 

ส าหรบัในปี 2563 คาดว่าจากมาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรพัยล์่าสดุเรื่องการใชม้าตรการ LTV โดยในการกูซ้ือ้บา้นหลงัแรกที่ราคา
ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท แมว้า่ยงัคงเพดาน LTV 100% ส าหรบัสินเช่ือบา้น แต่ผูกู้ส้ามารถกูเ้พ่ิมไดอี้ก 10% ของมลูค่าหลกัประกนั 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นในการเขา้อยูอ่าศยัจริง เช่น การตกแต่งบา้น การซ่อมแซม ก าหนดใหว้างดาวนน์อ้ยลงจาก 20% เป็น 10% 
ส าหรบัการกูซ้ือ้บา้นหลงัแรกที่มีราคาตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป ส าหรบับา้นหลงัที่2 ผ่อนเกณฑใ์หก้ารกูซ้ือ้บา้นสญัญาที่ 2 ที่ราคาต า่
กว่า 10 ลา้นบาท ตอ้งมีเงินดาวน ์10% หากผ่อนช าระสญัญาที่ 1 มาแลว้อย่างนอ้ย 2 ปี (จากเดิมก าหนด 3 ปี)  
สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยแยกประเภท ณ สิน้ปี 2562 
บ้านเดี่ยว: 
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั รายงานว่า หน่วยขายเปิดใหม่ปี 2562 จ านวน 13,084 หน่วย เพ่ิม 2,013 หน่วย 
(18.2%) จากปี 2561 อปุทานเหลือขาย 37,506 หน่วย เพ่ิม 2,969 หน่วย (8.6%) จาก H1/62 ขายไดปี้ 2562 จ านวน 11,010 
หน่วย ลด 1,600 หน่วย (-12.7%) เทียบกบัปี 61  
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ทาวนเ์ฮ้าส:์ 
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั รายงานว่า หน่วยขายเปิดใหม่ปี 2562 จ านวน 31,987 หน่วย เพ่ิม 270 หน่วย 
(0.9%) จากปี 2561 อปุทานเหลือขาย 65,510 หน่วย เพ่ิม 4,969 หน่วย (8.1%) จาก H1/62 ขายไดปี้ 2562 จ านวน 28,699 หน่วย 
ลด 2,367 หน่วย (-7.6%) เทียบกบัปี 61  
คอนโดมิเนียม: 
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั รายงานว่า หนว่ยขายเปิดใหม่ปี 2562 จ านวน 66,367 หน่วย ลด 8,013 หน่วย 

(-10.8%) จากปี 2561 อปุทานเหลือขาย 93,883 หน่วย เพิ่ม 5,094 หน่วย (5.7%) จาก H1/62 ขายไดปี้ 2562 จ านวน 54,303 

หน่วย ลด 15,049 หน่วย (-21.7%) เทียบกบัปี 61  

(อปุสงคท์ัง้ปี 2562 จ านวน 99,862 หน่วย ลดลง 20,715 หน่วย 17.2% จากปี 2561) 

 

ที่มา: Agency for Real Estate Affairs 

2.3 สินทรัพยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทีส่ าคัญ  

บริษัทฯ มีทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการ
ลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 จ านวนรวม 5,999.8   
ลา้นบาท และ  6,005.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทสินทรัพย ์
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 

ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์- สทุธิ 1,928.61 1,941.66 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 4,013.47 4,013.47 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 57.72 50.78 
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3. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ (ขอ้มลู ณ วนัที่ 19 มิถนุายน 2563) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายคิง ไว ชาน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

นายฮาง ลี ชาน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

นายหยู่เผิง หวง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

นายบญุยงค ์ยงเจริญรฐั กรรมการ 

นายเซาซาน เจิง กรรมการ 

นางจิรพร พิมพภ์รูาช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสมประสงค ์มคัคสมนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นายชเูกียรติ ประมลูผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3.2 รายช่ือคณะผู้บริหาร (ขอ้มลู ณ วนัที่ 19 มิถนุายน 2563) 

รายช่ือ ต าแหน่ง/หน้าที ่

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตทั ชาน ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

นายหยู่เผิง หวง รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

นางสาวกานตพ์ิชฌา  ธนาภทัร ฝ่ายบริหารองคก์ร 

นายชิสรสัย ์สรุการ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

นายเกริกอิสร ์ลีวงศเ์จริญ ฝ่ายบริหารธุรกิจ 

นายธรรมรตัน ์ผดงุสนุทรารกัษ์ ฝ่ายบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์

 

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกสุด 

รายชื่อผูถ้ือหุน้สงูสุด 10 อนัดบัแรก ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
(Record Date) (วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD. 615,460,000 46.73 

2. บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากดั 503,345,070 38.22 

3. นางจนัทิรา ลือสกลุ 64,555,000 4.90 

4. นายบญุยงค ์ยงเจริญรฐั 12,178,615 0.92 

5. King Wai International Holdings Company Limited 11,396,855 0.87 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 10,587,709 0.80 

7. นายชาย  ศรีวิกรม ์ 3,445,900 0.26 

8. นางสาวพณัณิน  กิติพราภรณ ์ 3,297,300 0.25 

9. นายกฤษณ ์ ออศิริวิกรณ ์ 3,188,700 0.24 

10. นายศรพรหม  มนตริวตั 3,076,200 0.23 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์2560 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ของบริษัทฯ ไดมี้มติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
เดิม 2,200,000,000 บาท เป็น 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 704,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้แต่ละราย ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 3.2 
หุน้สามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.63 บาท และใหผู้ถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตาม
อตัราส่วนที่ก าหนดไวไ้ด ้นอกจากนีใ้หเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่เหลือจากการเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของ
ผูถ้ือหุน้แต่ละราย ใหแ้ก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จ ากัด อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
2.63 บาท เป็นราคาเท่ากบัราคาเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้ตามสดัส่วน บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ ใน
เดือนเมษายน 2560 

ในเดือนธันวาคม 2560 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 3/2560 ของบริษัทฯ ไดมี้มติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
เดิม 9,240,000,000 บาท เป็น 9,475,754,700 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 23,575,470 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท และการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ใหแ้ก่ King Wai International Holdings Company Limited และนายบุญยงค ์
ยงเจริญรฐั จ านวน 11,396,855 หุน้ และ 12,178,615 หุน้ ตามล าดบั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.18 บาท เพื่อตอบแทนใหแ้ก่ King 
Wai International Holdings Company Limited และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ ส าหรบัหุ้นในบริษัท เออีซี ซิตี  ้จ ากัด โดยผู้ขาย 
ทัง้สองรายจะน าหุน้สามญัในบริษัท เออีซี ซิตี ้จ ากัด มาช าระเป็นค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ยเงินสด บริษัทฯ 
ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2561 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2561 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ จากเดิม 9,475,754,700 บาท เป็น 13,170,534,700 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 369,478,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้แต่ละราย ในอตัราส่วน 2.564633 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.49 บาท บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ ในเดือน
มีนาคม 2561 

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

5. ข้อมูลบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกิจหลกัในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือเป็นที่อยู่อาศยัและเพื่อเป็นอาคารส านักงานใหเ้ช่า  โครงสรา้งของ
บริษัทในเครือ เป็นดงันี ้(ขอ้มลู ณ วนัที่ 19 มิถนุายน 2563) 
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บริษัทย่อย ลักษณะการด าเนินกิจการ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท) 

อัตราการถือหุ้น
โดยบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 
บริษัท ไทย-คาม ิจ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โครงการ วิลล่า 

อะคาเดีย ศรีนครินทร ์ 
 374,750,000  374,750,000 100 

บริษัท โกลดส์ตาร ์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  409,100,000  409,100,000 100 

บริษัท ท็อป  
พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โครงการ ดบับลิว 
วิลล่า บาย เคดบับลิวจ ี

 563,400,000  343,674,000 61 

บริษัท คอรเ์นอรส์โตน เรียลตี ้
จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท เคดบับลิวจ ี 
เอ็กซพ์ลอร ์จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท เอ็นวีว ี 
ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินตัง้อยู่ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ซึง่จะพฒันาเป็น
โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นเชงิ
อตุสาหกรรม 

 230,000,000  230,000,000 100 

บริษัท เออีซ ีซิตี ้จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขต 
หนองจอก กรุงเทพมหานคร และ อ าเภอ
เมืองฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 88,200,000  88,200,000 100 

บริษัท เอส61 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร  

 101,000,000  101,000,000 100 

บริษัท เอส31 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตพระโขนง(บางกะปิ) 
กรุงเทพมหานคร 

 1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท พระราม4 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 

 1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท คิง ไว มเีดีย จ ากดั ประกอบกิจการรบัโฆษณา  1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท คิง ไว  
คอนสตรคัชั่น จ ากดั 

ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง  1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท คิง ไว  
พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั 

ประกอบกิจการใหบ้ริการจดัการบริหาร
อาคารและทรพัยส์ิน 

 1,000,000  1,000,000 100 

บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จ ากดั ลงทนุ 1,000,000,000 1,000,000,000 100 

บริษัท คิง ไว ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
ถือหุน้โดย คิง ไว แคปปิตอล  
 

การประกนัวินาศภยั 679,000,000 679,000,000 99 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปี 2560 - 2562 และส าหรบัรอบ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

งบดุล                      
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 

2560 % 2561 % 2562 % 
ไตรมาส 
1/2563 

% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 475.39 10.0% 602.83 7.4% 223.48 2.8% 177.22 2.2% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 14.19 0.3% 222.08 2.7% 191.27 2.4% 207.77 2.6% 

สินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ  0.0% 399.11 4.9% 286.42 3.7% 275.90 3.5% 

ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภยัต่อ  0.0% 10.32 0.1% 25.60 0.3% 37.13 0.5% 

ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 1,808.12 38.2% 1,792.28 21.9% 1,928.60 24.6% 1,941.66 24.6% 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.57 0.0% 101.09 1.2% 103.92 1.3% 88.32 1.1% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,299.27 48.5% 3,127.71 38.3% 2,759.31 35.2% 2,727.99 34.6% 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 32.30 0.7% 35.16 0.4% 38.87 0.5% 39.59 0.5% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 35.20 0.7% 36.85 0.5% 40.56 0.5% 41.14 0.5% 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น  0.0%  0.0% - 0.0% 393.84 5.0% 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการลงทนุ 150.00 3.2%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 0.51 0.0% 381.66 4.7% 369.02 4.7% - 0.0% 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นแก่บริษัทย่อย  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 2,163.79 45.7% 4,013.45 49.1% 4,013.47 51.1% 4,013.47 50.9% 

อาคารและอปุกรณ ์ 51.64 1.1% 87.27 1.1% 57.71 0.7% 50.78 0.6% 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  0.0%  0.0% - 0.0% 45.82 5.2% 

ค่าความนิยม  0.0% 272.90 3.3% 272.90 3.5% 272.90 3.5% 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 1.46 0.0% 71.33 0.9% 144.73 1.8% 144.85 1.8% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 4.28 0.1% 143.87 1.8% 150.60 1.9% 151.59 1.9% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,439.18 51.5% 5,042.49 61.7% 5,087.86 64.8% 5,153.96 65.4% 

รวมสินทรพัย ์ 4,738.44 100.0% 8,170.20 100.0% 7,847.17 100.0% 7,881.95 100.0% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 770.20 16.3% 741.49 9.1% 887.16 11.3% 887.43 11.3% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 153.79 3.2% 302.96 3.7% 288.66 3.7% 282.14 3.6% 

เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 4.50 0.1% 1.00 0.0% 5.72 0.1% 5.50 0.1% 

เจา้หนีบ้ริษัทประกนัภยัต่อ  0.0% 151.47 1.9% 251.92 3.2% 243.02 3.1% 

รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จรอตดับญัชี  0.0% 36.00 0.4% 58.37 0.7% 53.58 0.7% 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ีงปีของเงนิ
กูย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้งจ่ายกิจการ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

269.25 5.7% 261.00 3.2% 245.99 3.1% 252.61 3.2% 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ีงปีของเงนิ
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 

146.40 3.1% 297.00 3.6% 827.80 10.5% 425.80 5.4% 

ตั๋วแลกเงิน  0.0% 88.15 1.1% 70.00 0.9% - 0.0% 
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งบดุล                      
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 

2560 % 2561 % 2562 % 
ไตรมาส 
1/2563 

% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  0.0%  0.0% - 0.0% 161.30 57.2% 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 0.0%  0.0% - 0.0% 21.16 7.5% 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 1.31 0.0% 1.54 0.0% 6.72 0.1% 3.91 0.0% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,345.45 28.4% 1,880.60 23.0% 2,642.34 33.7% 2,336.44 29.6% 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,032.14 21.8% 955.74 11.7% 465.96 5.9% 868.65 11.0% 

เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้งจ่าย
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

 0.0% 1,205.03 14.7% 1,205.03 15.4% 1,205.03 15.3% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า  0.0%  0.0% - 0.0% 33.34 0.4% 

เงินกูย้ืมระยาวจากกรรมการ  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 12.11 0.3% 11.89 0.1% 11.11 0.1% 10.98 0.1% 

เงินเรยีกเก็บจากลกูคา้เพื่อรอโอนใหนิ้ติ
บคุคลหมู่บา้น 

25.28 0.5% 26.94 0.3% 27.33 0.3% 27.36 0.3% 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 9.57 0.2% 21.89 0.3% 36.11 0.5% 38.59 0.5% 

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั  0.0% 730.56 8.9% 512.57 6.5% 484.59 6.1% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 158.42 3.3% 275.98 3.4% 275.95 3.5% 275.95 3.5% 

หนีส้ินหมุนไม่วียนอื่น 2.00 0.0% 2.41 0.0% 4.59 0.1% 4.59 0.1% 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 1,239.52 26.2% 3,230.42 39.5% 2,538.63 32.4% 2,949.07 37.4% 

รวมหนีส้ิน 2,584.97 54.6% 5,111.03 62.6% 5,180.98 66.0% 5,285.51 67.1% 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้:  9,240.00 195.0% 13,170.53 161.2% 13,170.53 167.8% 13,170.54 167.1% 

ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั (5,945.54) -125.5% (9,025.37) -110.5% (9,025.37) -115.0% (9,025.37) -114.5% 

ก าไรสะสม  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  12.53 0.3% 12.53 0.2% 12.53 0.2% 12.53 0.2% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (1,171.07) -24.7% (1,081.00) -13.2% (1,461.58) -18.6% (1,545.67) -19.6% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 26.22 0.6% 22.75 0.3% 23.94 0.3% 47.23 0.6% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 2,162.14 45.6% 3,099.43 37.9% 2,720.04 34.7% 2,659.25 33.7% 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทย่อย 

(8.66) -0.2% (40.25) -0.5% (53.85) -0.7% (62.81) -0.8% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,153.48 45.4% 3,059.18 37.4% 2,666.19 34.0% 2,596.44 32.9% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็                  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 

2560 % 2561 % 2562 % 
ไตรมาส 
1/2563 

% 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น 363.60 56.5% 200.15 25.8% 13.80 11.3% - 0.0% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารส านกังานและ
ค่าบริการ 

42.44 6.6% 46.87 6.0% 46.16 37.9% 11.45 25.1% 

รายไดเ้บีย้ประกนัภยัสทุธิ  0.0% (151.79) -19.6% (71.66) -58.8% 13.94 30.5% 

รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ  0.0% 87.51 11.3% 99.36 81.5% 27.86 61.0% 

ดอกเบีย้รบั  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5.13 0.8% 11.60 1.5% 21.80 17.9% (9.86) -21.6% 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทนุ 

229.99 35.7% 571.08 73.6% (0.13) -0.1% - 0.0% 

รายไดอ้ื่น 2.70 0.4% 10.62 1.4% 12.58 10.3% 2.28 5.0% 

รวมรายได ้ 643.85 100.0% 776.03 100.0% 121.91 100.0% 45.66 100.0% 

ตน้ทนุขายท่ีดินและบา้น 278.13 43.2% 118.26 15.2% 9.62 7.9% - 0.0% 

ตน้ทนุใหเ้ช่าอาคารส านกังานและบรกิาร 14.23 2.2% 15.00 1.9% 14.94 12.3% 2.58 5.7% 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  0.0% (33.67) -4.3% 13.42 11.0% (1.59) -3.5% 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  0.0% 49.31 6.4% 75.34 61.8% 23.85 52.2% 

ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัต่อ  0.0% 29.21 3.8% 46.92 38.5% 14.42 31.6% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 26.49 4.1% 28.72 3.7% 11.89 9.8% 1.50 3.3% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 147.77 23.0% 314.06 40.5% 268.23 220.0% 69.29 151.7% 

ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายติุธรรมสินทรพัย์
ทางการเงิน 

 0.0%  0.0% - 0.0% 0.13 0.3% 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน  0.0%  0.0% - 0.0% - 0.0% 

รวมค่าใชจ้่าย 466.61 72.5% 520.89 67.1% 440.36 361.2% 110.19 241.3% 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน 177.24 27.5% 255.14 32.9% (318.46) -261.2% (64.53) -141.3% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 63.82 9.9% 71.90 9.3% 73.97 60.7% 19.73 43.2% 

ขาดทนุก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 113.42 17.6% 183.24 23.6% (392.43) -321.9% (84.25) -184.5% 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 46.00 7.1% 114.22 14.7% (0.03) 0.0%  0.0% 

ขาดทนุส าหรบังวด 67.42 10.5% 69.03 8.9% (392.41) -321.9% (84.25) -184.5% 

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)ก าไร         

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 69.69 103.4% 35.26 51.1% (378.82) 96.5% (75.29) 89.4% 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทย่อย 

(2.27) -3.4% 33.76 48.9% (13.59) 3.5% (8.97) 10.6% 

ขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (ส่วนท่ีเป็นของผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ) 

0.09  0.03  (0.28)  (0.06)  
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งบกระแสเงินสด                          
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 
2560 2561 2562 ไตรมาส 1/2563 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (713.06) (555.92) (425.37) (113.68) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (957.34) (306.98) (59.16) (4.30) 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,091.29 990.33 105.18 71.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ )ลดลง(  สทุธิ 420.90 127.44 (379.35) (46.26) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 54.49 475.39 602.83 223.48 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 475.39 602.83 223.48 177.22 

 



 

 

 เลขท่ีใบจอง................................................................. 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,290,343,362 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ในอตัราส่วน  1.0207 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม ่(อตัราส่วน 1.0207:1)  
(จองเกินสทิธิได)้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.93 บาท 

วันท่ีจองซือ้     3 สิงหาคม 2563   4 สิงหาคม 2563   5 สิงหาคม 2563   6 สิงหาคม 2563   7 สิงหาคม 2563 
ขอ้มลูผูจ้องซือ้หุน้ โปรดกรภอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีใ้หค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้)                                                                                                                                                                           เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้...............……..……………..…................... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขประจ าตวัประชาชน 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย        เลขทะเบียนนิติบุคคล…………………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง  ............................................. 
 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว    เลขทะเบียนนิติบุคคล…………….…………….....….………..……. 

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฎในฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัจาก บริษัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั    (“ฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท”)  โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้......................................................................... 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) (วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563)  ……................................……….....หุน้         
มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน ………………………………..หุน้  โดยมีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัท ดงันี  ้

ประเภทการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) จ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ (หุน้) จ านวนเงินทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 0.93    
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน 0.93    
 จองซือ้เกินสิทธิ (กรอกเฉพาะส่วนเพิ่ม) 0.93    

รวม    
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวโดย  

        โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) Comp Code 2036  ชื่อบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ 
        แคชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟท/์เช็คบุคคล โดยน าฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) Comp Code 2036 ภายในวันท่ี 3 -7 สิงหาคม 2563 ส่ังจ่ายบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์  
          แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์    ภายในเวลา 11:00 น ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการ 

           เลขท่ี/ Cheque Number............................................................ ลงวนัท่ี/Date...................................................... ธนาคาร/Bank........................................ สาขา/ Branch........................................................      
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี (ผูจ้องซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้)  

 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และ ด าเนินการใหบ้ริษัท
หลกัทรพัย.์........................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี................................ (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฏดา้นหลังใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้บัญชีซือ้ขายเลขท่ี.................................................... (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้ จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน)  

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก ผูฝ้ากเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลัง ผูจ้องซือ้ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถ้ือหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและขออนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ หรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบเต็มตามจ านวนหุน้ท่ีจองซื ้อ หรือไมไ่ดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุในส่วนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ 
ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงิน
ค่าจองซือ้ ดงันี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 

  โอนเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) (โปรดแนบส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทออมทรพัย์ หรือกรแสรำยวนัเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และชือ่บญัชีตอ้งเป็นชือ่เดียวกบัผูจ้องซือ้หลกัทรพัย์เท่ำนัน้)            

                       ธ.ไทยพาณิชย ์/SCB       ธ.กรุงเทพ /BBL    ธ.กสิกรไทย /KBANK   ธ.กรุงไทย /KTB    ธ.กรุงศรีอยธุยา /BAY           ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHBANK  
                    สาขา/Branch .......................................................................................................................เลขท่ีบญัชี/Account No. ……………………………………………………………………......................................... 
 จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่า จะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่

ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวนัท าการถัดไป นบัแต่วันท่ีช าระเงินหรือส่งมอบ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว

โดยไม่มีเง่ือนไขและไม่สามารถเพิกถอนได ้ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลูทัง้หมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ และยินยอมผกูพันตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสารสนเทศดงักล่าว และที่

จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงัอีกดว้ย                      

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จ ากัด(มหาชน)  (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วันท่ีจองซือ้    3 สิงหาคม 2563   4 สิงหาคม 2563   5 สิงหาคม 2563   6 สิงหาคม 2563   7 สิงหาคม 2563                เลขท่ีใบจอง............................................................................... 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)..............................................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของ 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จ ากดั(มหาชน) จ านวน...................................................................หุน้ ในราคาหุน้ละ  0.93 บาท  รวมเป็นเงิน.................................................................................................................บาท 
โดยช าระเป็น     โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment     แคชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟท/์เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment  เลขท่ี……………………....................................……… วนัท่ี …………........................................………..
ธนาคาร ….……..........................................…….. สาขา …………......…………………    โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ : 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง   เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก....................................................... เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย.์..........................................................................…………….. 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600  
 แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ 

     ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบเต็มตามจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ ขา้พเจ้าตกลงใหบ้ริษัท ด าเนินการคืนเงินค่าจองโดย 
  โอนเขา้บญัชีธนาคาร (ตามส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ)      
  จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฎ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ............................................................... 

  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซือ้หุ้น 
 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุน้เท่านัน้ 

โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

หมายเหต ุ: หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ที่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2009-9000 

 

ลงชื่อ............................................................................................ผูจ้องซือ้ 
    (......................................................................................... ..........) 



 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

BROKER 

002 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 032 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

003 บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

004 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 038 บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด  (มหาชน) 

005 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์ จ ากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จ ากัด 

007 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 051 บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 

008 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จ ากัด 052 บริษัทหลักทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

010 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากัด 200 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

011 บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

013 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรช่ั์น พารท์เนอร ์จ ากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

016 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 229 บริษัทหลักทรัพย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนิตี ้จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

029 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

030 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือผู้รับฝากทรัพยส์ิน 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพยส์ิน 330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (เพ่ือตราสารหนี)้ 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 334 บริษัทหลักทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากัด (คัสโตเดีย้น) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการช าระราคาหลักทรัพย ์ 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยส์ิน 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยส์ิน) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยส์ิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยส์ิน 

326 ธนาคารเดอะโรยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จ ำกัด (มหำชน) 

        ท ำท่ี……………………………………………........ 

     วนัท่ี……………………………………………........ 

 

ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง  / นำงสำว / นิตบิคุคล).............................................................................................................................. (“ผู้มอบอ ำนำจ”) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น............................................................................................................................................................................................ 
 เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขท่ีหนงัสือเดนิทำง............................................................................................................................................. 
 เลขทะเบียนนิตบิคุคล....................................................................................................................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................................... หมู่ท่ี........................ ตรอก/ ซอย................................................................................... ...................... 
ถนน.....................................................แขวง/ต ำบล................................................... .... เขต/อ ำเภอ................................................................... 
จงัหวดั ..................................................รหสัไปรษณีย์ ................................ ประเทศ....................................... สญัชำต ิ................ ................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จ ำนวน...................................................หุ้น 
มีสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน.................................................. ............หุ้น โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมหนงัสือรับรองสิทธิกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยนำยทะเบียนบริษัทฯ 
ขอมอบอ ำนำจให้ (นำย / นำง  / นำงสำว)............................................................................................................................... (“ผู้ รับมอบอ ำนำจ”) 
เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขท่ีหนงัสือเดนิทำง................................................................................................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี............................................. หมู่ท่ี....................... ตรอก/ ซอย...................................................... ................................................. 
ถนน..................................................... ...แขวง/ต ำบล....................................................... เขต/อ ำเภอ................................................ .............. 
จงัหวดั ........................................รหสัไปรษณีย์ .................................... ประเทศ........................................ สญัชำติ ....................................... 
เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำพเจ้ำ ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน....................................................หุ้น แทนหรือในนำม
ของข้ำพเจ้ำ ตลอดจนกำรลงนำม ท ำกำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อควำมใดๆ ในใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดงักล่ำว รวมถงึกำรกระท ำอ่ืนใดอนัจ ำเป็น เพ่ือให้กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวลุล่วงจนเสร็จกำรหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตำม
วตัถปุระสงค์ดงักล่ำวข้ำงต้น กำรกระท ำใดๆ ท่ีผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำลงภำยใต้หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้ำพเจ้ำ 
เสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำกำรดงักล่ำวด้วยตนเอง 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบอ ำนำจ  ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
      (…………………………………..………….)       (..............................................................) 
ลงช่ือ...............................................................พยำน  ลงช่ือ...............................................................พยำน 
      (..............................................................)       (……………………….…………………..…) 

หมำยเหต:ุ โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและ/หรือ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้มอบอ ำนำจและส ำเนำบตัรประจ ำตวั 
ประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจซึง่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

อากรแสตมป์ 30 บาท 
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 หน้า 31 

แผนท่ีสถานท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทั คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์: 02-352-5100  โทรสาร : 02-286-2681 

 

 



 

     
                                     
           
                                                วนัท่ี(DATE)………………………………………………...........…. 
                                  สาขาผู้ รับฝาก(BRANCH) ……………………….......................... 
       

 
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์    
 For ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”           
           ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) Compcode: 2036 
        
  
 

หมายเลขเช็ค/CHQUE No. เช็คลงวนัท่ี/Date ชื่อธนาคาร/ Bank สาขา/Branch จ านวนเงิน /AMOUNT 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ผู้รับเงิน 

      
                 เงินสด/Cash     ผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหต:ุ กรณีช าระเป็นเช็ค กรุณาสัง่จ่ายในนาม บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)เพือ่การจองซื้อหลกัทรัพย์ (และขีดคร่อม “Account Payee Only” และ ขีดหรือผูถื้อ)  

 Remark : If paying by cheque,Please make it payable to ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”         
ชื่อผู้น าฝาก/Deposit by _________________________________________ โทร./Tel _____________________ 

**ลกูค้าไม่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียม**  

 

 

 

 

 

     
 
                                     
           
                                                วนัท่ี(DATE)…………………………………………….............…. 
                                  สาขาผู้ รับฝาก(BRANCH) ……………………….......................... 
       

 
เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์    
 For ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”           
          ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) Compcode: 2036 
        
 
 

หมายเลขเช็ค/CHQUE No. เช็คลงวนัท่ี/Date ชื่อธนาคาร/ Bank สาขา/Branch จ านวนเงิน /AMOUNT 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ผู้ รับเงิน 

      
                 เงินสด/Cash     ผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหต:ุ กรณีช าระเป็นเช็ค กรุณาสัง่จ่ายในนาม บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)เพือ่การจองซื้อหลกัทรัพย์ (และขีดคร่อม “Account Payee Only” และ ขีดหรือผูถื้อ)  

 Remark : If paying by cheque,Please make it payable to ”Land and House Securities Public Company Limited for Subscription”         
ชื่อผู้น าฝาก/Deposit by _________________________________________ โทร./Tel _____________________ 

**ลกูค้าไม่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียม**  

ใบแจ้งช าระเงนิส าหรับลูกค้า(Bill Payment Pay-In Slip for Customer) 

จ านวนเงินเป็นตวัอักษร(บาท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

 

ใบแจ้งช าระเงนิส าหรับธนาคาร(Bill Payment Pay-In Slip for Bank) 

 

ช่ือจองซือ้  ________________________________________________________________________ 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) ___________________________________________________________ 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ (Ref.2) __________________________________________________________ 

RO: เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) – KWG 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ,10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120     
โทร. 02-352-5100    เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0107542000038   

จ านวนเงินเป็นตวัอักษร(บาท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT) 

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M ,10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120     
โทร. 02-352-5100    เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0107542000038   
 

ID No./Passport No./Juristic No. 

Registration No. 

Enclosure 6 

Name 

ช่ือจองซือ้  ________________________________________________________________________ 

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref.1) ___________________________________________________________ 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ (Ref.2) __________________________________________________________ 

RO: เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) – KWG 
 

ID No./Passport No./Juristic No. 

Registration No. 

Name 

Registration No. 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................

2. สัญชาติท่ี 2 .......................................................................................................................................................................................................

3. ท่ีอยูถ่าวร...........................................................................................................................................................................................................

  จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..………………….

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี)

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

-  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์

  (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 


