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ค ำเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์

(แบบ 247-4) 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

โดย 

 
 

 
 
 

บริษทั เสนำดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน)  
(ผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ) 

 

 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน)  
(ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซ้ือ) 

 

 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 
(ตวัแทนในกำรรบัซ้ือหลกัทรพัย)์ 



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

สำรบญั 

สารบญั 
 

  หน้า 
   
ส่วนท่ี 1 สาระส าคญัของค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ ส่วนท่ี 1 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ ส่วนท่ี 2 หน้า 1 
 1. ขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ส่วนที ่2 หน้ำ 1 
 2. ขอ้มลูเกีย่วกบัผูจ้ดัเตรยีมค ำเสนอซื้อ ส่วนที ่2 หน้ำ 14 
 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัทีป่รกึษำอื่น ส่วนที ่2 หน้ำ 15 

 
4. 
 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูท้ ำค ำเสนอซื้อกบักจิกำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืกรรมกำรของกจิกำร 

ส่วนที ่2 หน้ำ 15 

 5. ขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหลกัทรพัย์ ส่วนที ่2 หน้ำ 19 
   
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของกิจการ ส่วนท่ี 3 หน้า 1 
 1. ขอ้มลูเกีย่วกบักจิกำร ส่วนที ่3 หน้ำ 1 
 2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเขำ้ครอบง ำกจิกำร ส่วนที ่3 หน้ำ 6 
   
ส่วนท่ี 4 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 1. วธิตีอบรบัค ำเสนอซื้อ ส่วนที ่4 หน้ำ 1 
 2. วธิกีำรรบัซื้อหลกัทรพัย ์ ส่วนที ่4 หน้ำ 7 
 3. วธิกีำรช ำระรำคำ ส่วนที ่4 หน้ำ 7 
 4. สทิธขิองผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีแ่สดงเจตนำขำยไวแ้ลว้ ส่วนที ่4 หน้ำ 7 
 5. เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย ส่วนที ่4 หน้ำ 7 
 6. วธิกีำรส่งมอบหุน้คนืกรณีทีม่กีำรยกเลกิค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ส่วนที ่4 หน้ำ 6 
 7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซื้อ ส่วนที ่4 หน้ำ 12 
 8. กำรไดหุ้น้ก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อ ส่วนที ่4 หน้ำ 12 
   
ส่วนท่ี 5 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ส่วนท่ี 5 หน้า 1 
   

  



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

สำรบญั 

สารบญั 
 

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรบัค าเสนอซื้อและแบบฟอรม์ส าหรบัผู้ถือหุ้น  
 1.1 ขัน้ตอนในกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์  
 1.2 แบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั  
 1.3 หนังสอืมอบอ ำนำจส ำหรบักำรตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์  

 
เอกสารแนบ 2 วิธีตอบรบัค าเสนอซื้อและแบบฟอรม์ส าหรบัผู้ถือ Non-Voting Depository Receipt  
 2.1 ขัน้ตอนในกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR  
 2.2 แบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR  
 2.3 หนังสอืมอบอ ำนำจส ำหรบักำรตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR 

 
เอกสารแนบ 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละแบบฟอรม์  
 3.1 ขัน้ตอนในกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์  
 3.2 แบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์  
 3.3 หนังสอืมอบอ ำนำจส ำหรบัยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์  

 
เอกสารแนบ 4 แบบแจ้งต้นทุนหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขาย  

 
เอกสารแนบ 5 แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย ์  

 
เอกสารแนบ 6 แบบค าขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัยร์ะหว่างบญัชีบริษทัผูอ้อก

หลกัทรพัยก์บัสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัย ์
 

   
เอกสารแนบ 7 รายช่ือบริษทัสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  
   
เอกสารแนบ 8 แผนท่ีบริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)  
   
เอกสารแนบ 9 หนังสือยืนยนัการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัย ์
 

   
เอกสารแนบ 10 หนังสือรบัรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซื้อ  
   

 



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 - หน้ำ 1 

ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษทั เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
(ขอ้เสนอและระยะเวลารบัซื้อทีร่ะบุไวใ้นค าเสนอซื้อน้ี 

เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารบัซื้อสุดทา้ยทีจ่ะไมแ่กไ้ขอกี เวน้แต่เขา้เงือ่นไขทีแ่จง้ตามขอ้ 8) 
 
เรยีน ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“JSP” หรอื “กิจกำร”) ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ส่วนท่ี 1 
สำระส ำคญัของค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 
ทัง้นี้ ในการค านวณตวัเลขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ ตวัเลขทศนิยมเกดิจากการปัดเศษทศนิยม ต าแหน่งที ่2 หรอื 3 

แลว้แต่กรณี ท าใหต้วัเลขทีค่ านวณไดอ้าจไม่ตรงกบัผลลพัธท์ีเ่กดิจากการค านวณดงัทีแ่สดงไวใ้นเอกสารฉบบันี้  
 

1. วนัท่ียื่นค ำเสนอซื้อ 

 8 มนีำคม 2565 

2. ช่ือผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 

บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หรอื “SENA”) 

3. ช่ือผู้จดัเตรียมค ำเสนอซื้อ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) (“ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซื้อ”) 

4. วตัถปุระสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซื้อ 

เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 6/2564 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ได้มีมติให้ควำม
เห็นชอบเขำ้ซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,014,600,000 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 24.16 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของกจิกำร ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท เน่ืองจำกผูท้ ำค ำเสนอซื้อมี
ควำมประสงคจ์ะขยำยกำรลงทุนในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ในกำรพฒันำโครงกำรและกระจำยควำมเสีย่งดำ้นท ำเลทีต่ัง้ของ
โครงกำรที่หลำกหลำย ซึ่งปัจจุบนัโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และ 
กจิกำรไม่มโีครงกำรตัง้อยู่ในท ำเลทีท่บัซ้อนกนั รวมทัง้ต่อยอดและสนับสนุนโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ของผูท้ ำค ำ
เสนอซื้อ โดยใชจุ้ดแขง็ของผูท้ ำค ำเสนอซื้อมำพฒันำโครงกำร ซึง่ผูท้ ำค ำแสนอซื้อมปีระสบกำรณ์ในตลำดอสงัหำรมิทรพัย์
มำกว่ำ 34 ปี อีกทัง้ยงัมธีุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ธุรกิจสนำมกอล์ฟ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติย ์ธุรกจิบรหิำรงำนนิตบิุคคล ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งทีพ่กัอำศยั และธุรกจิตวัแทนรบัเหมำและนำยหน้ำ
ใหบ้รกิำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่จะช่วยเสรมิศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ
และกจิกำร ดงัต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนและต่อยอดธุรกจิหลกั 
กำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของกิจกำร เป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรเป็นบริษัทพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยท์ัง้โครงกำรแนวรำบและคอนโด รวมถงึทีด่นิรอกำรพฒันำ โดยผูท้ ำค ำเสนอซื้อสำมำรถต่อยอด



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 - หน้ำ 2 

โครงกำรระหว่ำงกำรพฒันำของกจิกำร ไดร้วดเรว็กว่ำกำรที่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ เริม่พฒันำโครงกำรใหม่ตัง้แต่ตน้ 
ท ำใหส้ำมำรถร่นระยะเวลำในช่วงกำรเริม่ตน้พฒันำโครงกำรไปไดแ้ละสำมำรถรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว
ไดท้นัท ีนอกจำกนี้ยงัเป็นกำรสรำ้งกลยุทธ์ทำงธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิกำรประหยดัจำกขนำด  (Economy of scales) 
ทัง้ในธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  ซึ่งหมำยถงึกำรเจรจำต่อรองซื้อวสัดุก่อสรำ้ง
และบรกิำรจำกคู่คำ้ และกำรใชท้รพัยำกรพืน้ฐำนร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

2. ต่อยอดธุรกจิทีส่นับสนุนธุรกจิหลกัของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 
กำรเขำ้ซื้อหุน้สำมญัของกจิกำร ในครัง้นี้ ถอืเป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรต่อยอดธุรกจิใหบ้รกิำรทีส่นับสนุนธุรกจิ
อสงัหำรมิทรพัย์ที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไดด้ ำเนินกำรอยู่แล้วด้วย เช่น กำรรบัจ้ำงบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ 
กำรใหบ้รกิำรบรหิำรนิตบิุคคล กำรใหบ้รกิำรตวัแทนขำย กำรใหบ้รกิำรตดิตัง้แผงโซลำร์  และ กำรใหบ้รกิำรท ำ
สื่อโฆษณำ 

3. เพิม่ผลตอบแทน 
ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะไดร้บัผลตอบแทนในรปูแบบของเงนิปันผล และเน่ืองจำกกจิกำรมผีลขำดทุนในอดตี (tax loss 
carry forward) บรษิทัมองเหน็โอกำสทีจ่ะสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรบรหิำรภำษตี่อไปในอนำคตได้ 

ต่อมำผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่7 มกรำคม 
2565 จงึได้มมีติอนุมตัิให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำและอนุมตัิให้ผู้ท ำค ำเสนอซื้อเพื่อเขำ้ซื้อหุ้นสำมญั
เพิม่เตมิจ ำนวน 470,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.19 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของกจิกำร ในรำคำ 0.50 บำทต่อหุน้ 
จำกนำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล ซึง่กำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งหุน้สำมญัดงักล่ำวจะท ำใหผู้ท้ ำค ำเสนอซื้อมสีดัส่วนกำรถือ
หุ้นในกิจกำรคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.35 นับเป็นกำรได้มำซึ่งหุ้นของ JSP ในสดัส่วนที่ข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำรทีร่อ้ยละ 25.00 ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ.12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (และตำมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศกำรเข้ำถือ
หลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกจิกำร”) จงึไดอ้นุมตัใิหน้ ำเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพื่อท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั เจ. 
เอส. พ.ี พรอ็พเพอร์ตี้ จ ำกดั (มหำชน) (“JSP”) เพื่อครอบง ำกจิกำรส ำหรบัหุน้สำมญัทีเ่หลอืจ ำนวน 2,715,400,000 หุน้ 
ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท ซึ่งวำระกำรไดม้ำซึง่หุน้สำมญัของกจิกำรดงักล่ำวไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ตำมมตทิีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2565  

 โดยภำยหลงัจำกเงื่อนไขบงัคบัก่อนเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจึงท ำกำรเขำ้ซื้อหุ้นสำมญัของ
กจิกำรในวนัที ่1 มนีำคม 2565 จ ำนวน 470,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.19 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแล้วของ JSP ใน
รำคำ 0.50 บำทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิ้น 235.00 ล้ำนบำท (“ธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP”) จำกนำยลขิติ ลอืสกุลกิจ
ไพศำล (“ผูข้ำย”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ JSP (ซึง่ไม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบั ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ) โดยกำรท ำกำรซื้อขำยบน
กระดำนซื้อขำยรำยใหญ่ ส่งผลให้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกจิกำร คดิเป็นรอ้ยละ 35.35 นับเป็นกำรไดม้ำ
ซึง่หุน้ของกจิกำร ในสดัส่วนทีข่ำ้มจุดทีต่อ้งท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำรทีร่อ้ยละ 25.00 ตำมประกำศกำร
เขำ้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกจิกำร  
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ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจงึท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องหุน้สำมญัส่วนทีเ่หลอืทีต่้องท ำค ำเสนอซื้อหุน้สำมญั (Mandatory 

Tender Offer) ทัง้หมดจ ำนวน 2,715,400,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 64.65 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วของ JSP ใน
รำคำเสนอซื้อ 0.50 บำทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 1,357.70 ลำ้นบำท ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่
ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกจิกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 
2554 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

5. ประเภทหลกัทรพัยแ์ละรุ่นท่ีเสนอซื้อ 

ณ วนัทีย่ื่นค ำเสนอซื้อ กจิกำรมหีลกัทรพัยเ์พยีงประเภทเดยีว คอืหุน้สำมญั โดยกจิกำรมหีุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีก
ช ำระแล้วทัง้สิน้ 4,200,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และมสีทิธอิอกเสยีงเท่ำกบั 1 หุน้สำมญั ต่อ 1 เสยีง 
โดย ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซื้อ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อถือหุ้นสำมญัของกิจกำร จ ำนวน 1,484,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
35.35 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด และคดิเป็นจ ำนวนเสยีง 1,484,600,000 เสยีง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.35
ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกิจกำร ดงันัน้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะต้องท ำค ำเสนอซื้อหุน้สำมญัของกิจกำรจ ำนวน 
2,715,400,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 64.65 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
กจิกำร 

ผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเมือ่เทียบกบั 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและ

จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจกำร 

สิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของกิจกำร 

1. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 1,484,600,000 35.35 35.35 
2. หุน้สำมญัทีท่ ำค ำเสนอซื้อ 2,715,400,000 64.65 64.65 

รวมหุ้นสำมญัของกิจกำร 4,200,000,000 100.00 100.00 

 

6. รำคำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์

 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะรบัซื้อหุน้สำมญัของกจิกำรในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท (“รำคำเสนอซื้อ”) โดยจะช ำระเป็นเงนิสด 
ซึ่งผู้แสดงเจตนำขำยจะมภีำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว ในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื้อ และ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ในอตัรำรอ้ยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัดงักล่ำว ดงันัน้ รำคำสุทธทิีผู่แ้สดงเจตนำ
ขำยจะไดร้บัจะมมีลูค่ำประมำณหุน้ละ 0.4986625 บำท (“รำคำเสนอซื้อสุทธิ”)  
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ซึง่รำคำเสนอซื้อหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

 () เป็นรำคำเสนอซื้อสุดทำ้ยทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงอกี (Final Offer) (เวน้แต่เขำ้เงือ่นไขทีแ่จง้ตำมส่วนที ่1 ขอ้ 8) 

 (   ) ไม่ใช่รำคำเสนอซื้อสุดทำ้ย ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำเสนอซื้อได้ 

 ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิค่ำขำยหลกัทรพัยท์ีจ่ะตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยแต่ละรำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะ
ได้รบัช ำระเงนิค่ำหุ้นทัง้หมดเป็นเงนิบำท ทศนิยม 2 ต ำแหน่งเป็นหน่วยสตำงค์ ส ำหรบักำรคดิทศนิยม 2 ต ำแหน่งใน
หน่วยสตำงค์ถ้ำเศษมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 0.005 บำท จะท ำกำรปัดเศษขึน้ แต่ถ้ำเศษน้อยกว่ำ 0.005 บำท จะท ำกำรปัด
เศษทิง้  

 อนึ่ง หำกกจิกำรมกีำรประกำศหรอืจ่ำยไปซึ่งเงนิปันผล หรอืใหส้ทิธใินกำรไดร้บัเงนิปันผล หรอืสทิธใิดๆ ต่อผูถ้อื
หุ้นในระหว่ำงช่วงระยะเวลำเสนอซื้อ ซึ่งส่งผลให้หุ้นสำมญัที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซื้อจำกผู้ถือหุ้นในกระบวนกำรเสนอซื้อ 
ไม่ได้รบัสทิธดิงักล่ำว ผู้ท ำค ำเสนอซื้อมสีทิธใินกำรลดรำคำเสนอซื้อหุน้ในจ ำนวนเงนิเทยีบเท่ำกบัเงนิปันผล หรอืสทิธิ
ต่ำงๆ ดงักล่ำว 

 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิตบิุคคลที่มไิด้ประกอบกิจกำรในประเทศ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำย
สำมำรถแสดงต่อตัวแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ว่ำ ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลสญัชำติต่ำงด้ำวที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศซึง่มอีนุสญัญำภำษซีอ้นกบัประเทศไทย และในอนุสญัญำภำษซีอ้นฉบบัดงักล่ำวมกีำรยกเวน้ภำษใีหแ้ก่ก ำไรจำก
กำรขำยหลกัทรพัย์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย) บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะตวัแทนใน
กำรรบัซื้อหลกัทรพัย์จะหกัภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 15 ของก ำไรจำกกำรขำยหุน้ของนิตบิุคคลซึ่งเป็นผู้
แสดงเจตนำขำยดงักล่ำว โดยภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค ำนวณจำกก ำไรจำกกำรขำยหุ้น (ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและ
ตน้ทุนซื้อ) และผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวจะตอ้งแจง้ตน้ทุนในกำรขำยหุน้สำมญัดงักล่ำว พรอ้มหลกัฐำนใหต้วัแทนในกำร
รบัซื้อตำมรำยละเอยีดในส่วนที ่4 หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมไิดร้ะบุรำคำต้นทุนดงักล่ำว และมไิดแ้นบหลกัฐำนแสดงรำคำ
ตน้ทุนมำพรอ้มกบัแบบแจง้ตน้ทุนของหุน้สำมญัทีน่ ำมำเสนอขำย ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะหกัภำษเีงนิไดห้กั ณ 
ทีจ่่ำยโดยคดิค ำนวณภำษจีำกจ ำนวนเงนิค่ำขำยหุน้สำมญัทัง้จ ำนวนทีผู่แ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บั 

ส ำหรบัผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ และออกหนังสอืรบัรองกำรหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำยใหก้บัตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ 

 

7. ระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย ์

 ทุกวนัท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื้อหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที่ 9 มีนำคม 2565 ถึงวนัที่ 18 เมษำยน 2565 รวม
ทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. (“ระยะเวลำรบัซื้อ”) ซึง่ระยะเวลำดงักล่ำวเป็น 

 () ระยะเวลำรบัซื้อสุดทำ้ยทีจ่ะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซื้ออกี (Final Period) (เวน้แต่เขำ้เงือ่นไขทีแ่จง้ตำมส่วน
ที ่1 ขอ้ 8) 

 (   ) ไม่ใช่ระยะเวลำรบัซื้อสุดทำ้ย ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจขยำยระยะเวลำรบัซื้อได ้

 

8. เง่ือนไขในกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์

 (   )  ไม่มเีงือ่นไข 

 ()  มเีงือ่นไขในกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำเสนอซื้อ ดงันี้ 
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  () ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจลดรำคำเสนอซื้อหรอืขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อ หำกมเีหตุกำรณ์รำ้ยแรง
ต่อฐำนะหรอืทรพัยส์นิของกจิกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซื้อ 

  () ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจแก้ไขขอ้เสนอหรอืขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อเพื่อแข่งขนักบับุคคลอื่นนัน้ 
หำกมบีุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกจิกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซื้อ 

  () ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจลดรำคำเสนอซื้อหรอืขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซื้อ หำกกจิกำรกระท ำกำรใด 
ๆ ที่น่ำจะมผีลต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 14/2554 
เรื่องกำรกระท ำกำรหรอืงดเว้นกระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมผีลต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ของกจิกำร (“ประกำศทีท่จ. 14/2554”) 

9. เง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ อำจยกเลกิค ำเสนอซื้อไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

 9.1  มเีหตุกำรณ์และ/หรอืกำรกระท ำใดๆ เกดิขึน้ภำยหลงัจำกยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย์ อนัเป็น
เหตุหรอือำจเป็นเหตุใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรอืทรพัย์สนิของกจิกำร โดยเหตุกำรณ์
หรอืกำรกระท ำดงักล่ำวมไิดเ้กดิจำกกำรกระท ำของผูท้ ำค ำเสนอซื้อและ/หรอืกำรกระท ำทีผู่ท้ ำค ำเสนอซื้อ
ตอ้งรบัผดิชอบ หรอื 

 9.2 กจิกำรทีก่ระท ำกำรใดๆ ภำยหลงัจำกยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซื้ออนั
เป็นผลใหม้ลูค่ำหุน้สำมญัของกจิกำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอื 

 9.3 กจิกำรกระท ำกำรใดๆ ทีน่่ำจะมผีลต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 
14/2554 เรื่องกำรกระท ำหรอืงดเวน้กำรกระท ำกำรในประกำศทีน่่ำจะมผีลต่อกำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ของกจิกำร ลงวนัที ่25 กรกฎำคม 2554 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

 

10. ระยะเวลำรบัซื้อท่ีผู้ถือหลกัทรพัยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของกจิกำรได ้ณ ทีท่ ำกำรของตวัแทนในกำรรบั
ซื้อหลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัที ่9 มนีำคม 2565 ถงึวนัที ่5 เมษำยน 2565 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของทุกวนัท ำ
กำรของตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะต้องปฏบิตัติำมขัน้ตอน กำร
ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยต์ำมเอกสำรแนบ 3 

 

11. กำรจดัสรรกำรรบัซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีเสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ี ทจ. 12/2554) 

ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีนี้ เน่ืองจำกผูท้ ำค ำเสนอซื้อท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำร 
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12. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรเสนอซื้อ  

ณ วนัทีท่ ำค ำเสนอซื้อ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะตอ้งท ำค ำเสนอซื้อหุน้สำมญัของกจิกำรจ ำนวน 2,715,400,000 หุน้ หรอื
คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร  รวมมูลค่ำ 
1,357,700,000 บำท 

ทัง้นี้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะช ำระค่ำหุน้เป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยทีต่อบรบัค ำเสนอซื้อ โดยแหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้น
กำรท ำค ำเสนอซื้อในครัง้นี้จะมำจำกวงเงนิตำมสญัญำในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิจำกธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 806,160,000 บำท (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 9) และส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจะใชก้ระแสเงนิสดภำยใน
ของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ โดยผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดแ้สดงหนังสอืยนืยนัยอดเงนิในบญัชเีงนิฝำกซึ่งเป็นเงนิฝำกออมทรพัย์ทีฝ่ำก
ไวก้บั ธนำคำรแลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์2565 ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) สำขำเซน็ทรลัพระรำม 9 ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่ำ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝำกประเภท
ออมทรพัย์ ณ วนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ 2565 จ ำนวน 556,500,916.02 บำท และไม่มภีำระผูกพนัใดๆ ตำมหนังสอืรบัรอง
แหล่งเงนิทุนในกำรท ำค ำเสนอซื้อ (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 10) 

ผูจ้ดัเตรยีมค ำเสนอซื้อไดพ้จิำรณำแหล่งเงนิทุนของผูท้ ำค ำเสนอซื้อจำกหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนผูท้ ำค ำเสนอ
ซื้อแลว้มคีวำมเหน็ว่ำ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซื้อในครัง้นี้  

 
13. ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย ์

ช่ือ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
ท่ีตัง้ : 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์ สำทร ชัน้ M, 10 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต

สำทร กรุงเทพฯ 10120 
ผู้ติดต่อ : คุณวฒันำ ทวนมะลวิลัย ์หรอืคณุจนัทรจ์ริำ กรรเกศ 

(ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย)์ 
โทรศพัท ์ : 02-055-5100 ต่อ 5107 หรอื 02-055-5100 ต่อ 5108 
Email : OperationGroup@lhsec.co.th 
 

14.  วนัช ำระรำคำ 
ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยทีย่ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อจนถงึวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย์ และแบบ

ตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทีผู่้แสดงเจตนำขำยน ำมำยื่นมคีวำมถูกต้องครบถ้วน และกำรด ำเนินกำรโอนหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อเสรจ็สิน้และมผีลสมบูรณ์ ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระค่ำหลกัทรพัยใ์นวนัท ำกำรที่ 2 ถดัจำกวนั
สุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย์ ซึ่งวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย์ตรงกบัวนัที ่18 เมษำยน 2565 และ
วนัช ำระรำคำตรงกบัวนัที่ 20 เมษำยน 2565 หรอืในกรณีทีม่กีำรขยำยระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัย์ ผู้เสนอขำยจะไดร้บั
ช ำระค่ำหลกัทรพัยใ์นวนัท ำกำรที ่2 ถดัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่ำจจะขยำยออกไป 
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ส่วนท่ี 2 
รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์

 
1. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้ท าค าเสนอซื้อ  

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีจดทะเบียนบริษทั  0107548000684 

ท่ีอยู ่
เลขที ่448 อำคำร ธญัลกัษณ์ภำคย ์ถนนรชัดำภเิษก ซอยรชัดำภเิษก 26 แขวงสำมเสน
นอก เขตหว้ยขวำง กทม. 

โทรศพัท ์ 02-541-4642 
โทรสาร 02-541-5164 
เวป็ไซต ์ www.sena.co.th 
ตลาดหลกัทรพัย ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มอตุสาหกรรม บรกิำร 
หมวดธรุกิจ อสงัหำรมิทรพัย ์
ประเภทธรุกิจ - ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยั ไดแ้ก่ บำ้นเดีย่ว ทำวเฮำ้ส ์

อำคำรพำณิชย ์ทำวน์โฮมและอำคำรชุด  
- ประกอบธุรกิจเช่ำ ได้แก่ อพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ ศูนย์กำรค้ำขนำดเล็ก (Community 

Mall) ธุรกจิอำคำรส ำนักงำน 
- ประกอบธุรกจิสนำมกอลฟ์ 
- ประกอบธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 
- ประกอบธุรกจิบรหิำรงำนนิตบิุคคล 
- ประกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งทีพ่กัอำศยั 
- ประกอบธุรกจิตวัแทนและนำยหน้ำใหบ้รกิำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 

 
1.2 ข้อมูลทางธรุกิจและข้อมูลอ่ืนๆ 

1.2.1    ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (“ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ”) เดมิชื่อบรษิทั กรุงเทพเคหะกรุ๊ป จ ำกดั 
จดทะเบยีนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม  2536  และในปี 2552 ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื IPO) เมื่อวนัที ่29 กรกฎำคม 
2552 เพื่อระดมเงนิทุนไปใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ต่ำงๆ ซึ่งผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้มกีำรขยำยกำร
ด ำเนินงำนทัง้ในส่วนของธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึ่งเป็นธุรกจิหลกัของท ำค ำเสนอซื้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
ลูกคำ้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบักลำง - ล่ำง และขยำยธุรกจิในส่วนของธุรกจิเช่ำและบรกิำร เพื่อสรำ้งรำยไดป้ระจ ำซึง่
จะเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิใหแ้ก่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 

 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย เพื่อเช่ำ และให้บรกิำรด้ำนทีอ่ยู่อำศยัแบบ
ครบวงจรภำยใต้กำรบรหิำรบรษิทัย่อย 32 บรษิัท กิจกำรร่วมคำ้ 25 บรษิัท และบรษิทัย่อยของกิจกำรร่วมคำ้ 3 
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บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2564 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ และบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยสำมำรถ
แบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภทธุรกจิดงันี้ 

 ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยัเพื่อขำย บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมโีครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ประเภทที่อยู่อำศยัเพื่อขำยที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจ ำนวน 40 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมทัง้สิ้น  ประมำณ 
47,770 ลำ้นบำท 

- ธุรกจิเช่ำ เช่น อพำรท์เมน้ ศูนยก์ำรคำ้ขนำดเลก็ อำคำรส ำนักงำน 
- ธุรกจิสนำมกอลฟ์ 
- ธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 
- ธุรกจิบรหิำรงำนนิตบิุคคล 
- ธุรกจิรบับรหิำรโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งทีพ่กัอำศยั 
- ธุรกจิตวัแทนและนำยหน้ำใหบ้รกิำรซื้อขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 
  

โครงสร้างธรุกิจ 
โครงสรำ้งธุรกจิของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และสดัส่วนกำรถอืหุน้ภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำ

รำยกำรไดม้ำซึง่หุน้สำมญัของกจิกำร ดงัต่อไปนี้ 

 
 

 1. บรษิทัย่อยทำงตรงและย่อยทำงออ้ม  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มอสงัหำรมิทรพัย)์ 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอ 1 (A1) ทุนช ำระแลว้ 345.80 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00%  
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอ 2 (A2) ทุนช ำระแลว้ 377.16 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00%  
- บจก. เสนำวณิช พรอ็พเพอรต์ี ้(SVN) ทุนช ำระแลว้ 149.90 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00% 
- บจก. อสีเทริน์ เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(ETS) ทุนช ำระแลว้ 665.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00% 
- บจก. เสนำ แมเนจเมน้ท ์(SMC) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
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- บจก. เอส.เอน็.แอสเซท็ ดเีวลลอปเมน้ท ์(SNA) ทุนช ำระแลว้ 122.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
- บจก. เอส แอนด ์พ ีเอสเตส ดเีวลลอปเมน้ท ์(SPE) ทุนช ำระแลว้ 14.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 90.00% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอ 8 (A8) ทุนช ำระแลว้ 240.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.99% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอ 9 (A9) ทุนช ำระแลว้ 238.21 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.99% 
- บจก. เสนำ วณิช ดเีวลลอปเมน้ท ์(SVN) ทุนช ำระแลว้ 465.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 55.00%  

(ขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย วนัที ่19/01/2564) 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 15 (SH15) (เสนำ คทิท ์เวสเกต-บำงบวัทอง) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 17 (SH17) (เสนำ คทิท ์บำงป ูเฟส 1) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท สดัส่วนกำร

ถอืหุน้ 99.97% 
- บจก. พรอ็พเพอรต์ี ้เกทเวย ์(PG) ทุนช ำระแลว้ 553.40 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 20 (SH20) (บำงพล ีกม.29) ทนุช ำระแลว้ 380.00 ลำ้นบำท (จดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทั 20/4/2564) สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.99% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 23 (SH23) (เอควิ) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 24 (SH24) (บำงซื่อ) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
- บจก. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์เอช 25 (SH25) (พระรำม2) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 
- บมจ. เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้(JSP) ทุนช ำระแลว้ 2,100.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 35.35% (สดัส่วน

กำรถอืหุน้ ณ วนัที ่1 มนีำคม 2565) 
 

2. บรษิทัย่อยทำงตรงและย่อยทำงออ้ม  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มใหเ้ช่ำและบรกิำร) 
- บจก วคิตอรี ่แมเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ (VMS) ทุนช ำระแลว้ 193.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00% 
- บจก. วคิตอรี ่แอสเซท็ แมเนจเมน้ท ์(VAM) ทุนช ำระแลว้ 192.20 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผำ่น VMS 99.99% 
- บจก อลีที เรสซเิดนซ์ (ER) ทุนช ำระแลว้ 1.0 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผำ่น VMS 99.70% 

 
3. บรษิทัย่อยทำงตรง  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มธุรกจิบรกิำร) 
- บจก.เสนำไอเดยี (โฆษณำ) (SID) ทุนช ำระแลว้ 1.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.70% 
- บจก. เสนำ ครำวด ์(บรกิำร IT) (SC) ทุนช ำระแลว้ 1.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.70% 

 
4. บรษิทัย่อยทำงตรง  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มรบัเหมำก่อสรำ้ง รโีนเวท พฒันำอสงัหำรมิทรพัย)์ 
- บจก.ทเีค นวกจิ (TKN) ทุนช ำระแลว้ 20.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.70% 
- บจก. เสนำ ชวัร ์(SC) ทุนช ำระแลว้ 1.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.97% 

 
5. บรษิทัย่อยทำงตรง  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มประกอบกจิกำรโดยปกตเิยีย่งธนำคำรพำณิชย)์ 
- บจก. พำวเวอร ์แคช (PWC) ทนุช ำระแลว้ 50.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.70% (จดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทั  1 ตุลำคม 2564) 
 

6. บรษิทัย่อยทำงตรงและย่อยทำงออ้ม บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท์ (กลุ่มตวัแทนนำยหน้ำ)  
- บจก. แอคควิท ์เรยีลตี ้(ACUR) ทุนช ำระแลว้ 10.50 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 76.00% 
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- บจก. แอคควิท ์เรยีลตี ้อสีเทริน์ (ACURE) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท  
- บจก. แอคควิท ์เรยีลตี ้ หวัหนิ (ACURH) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท  

 
7. บรษิทัย่อยทำงตรงและย่อยทำงออ้ม บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(กลุ่มโซล่ำร)์ 
- บจก.เสนำ โซลำร ์เอนเนอรย์ี ่(SSE) ทุนช ำระแลว้ 426.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 100.00% 
- บจก.เสนำ กรนี เอนเนอรย์ี ่1 (SGE1) ทุนช ำระแลว้ 35.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน SSE 98.00%  
- บจก.เสนำ กรนี เอนเนอรย์ี ่2 (SGE2) ทุนช ำระแลว้ 2.50 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน SSE 98.00% 
- บจก.เสนำ เทคโน โซลูชัน่  (STS) ทุนช ำระแลว้ 18.0 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน SSE 60.00% 
- บจก.เอท โซลำร ์(ESL) ทุนช ำระแลว้ 10.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน SSE 51.00% 
- บจก.แมก็ซ์ โซลำร ์(MSL) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผำ่น ESL 100.00% 

 
8. บรษิทัรว่มของบรษิทัย่อยทำงตรง บจก.เสนำ โซลำร ์เอนเนอรย์ี ่(SSE) 
- บจก.บกีรมิ เสนำ โซลำร ์เพำเวอร์ (BSSP) ทุนช ำระแลว้ 835.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน SSE 51.00% 
- บจก. โซลำรว์ำ (SLW) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน BSSP 99.90% 
- บจก.ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ำกดั (TPS) ทุนช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน BSSP 99.90% 

 
9.  บรษิทัร่วมทุน  บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์
- บจก. เสนำฮนัควิ 1 (SHK1) (นิช ไพรด ์เตำปนู- อนิเตอรเ์ชนจ)์ ทุนช ำระแลว้ 715.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอื

หุน้ 51.00% 
- บจก. เสนำฮนัควิ 3 (SHK3) (ปิตเิอกมยั) ทุนช ำระแลว้ 1,205.43 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 51.00% 
- บจก.เสนำ เอชเอชพ ี4 (HHP4) (นิช โมโน เมกะ สเปซ บำงนำ) ทุนช ำระแลว้ 500.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอื

หุน้ 51.00% 
- บจก.เสนำ เอชเอชพ ี5 (HHP5) (นิช โมโน เจรญินคร) ทุนช ำระแลว้ 358.80  ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 

51.00% 
- บจก.แอสไพเรชัน่วนั (ASP) ทุนช ำระแลว้ 1,000.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 25.00 % 
- บจก.เสนำฮนัควิ 2 (SHK2) (นิช โมโน สุขมุวทิ-แบริง่) ทุนช ำระแลว้ 483.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 

51.00% 
- บจก.เอส เอช 2 แบริง่ (SHP2) ทุนช ำระแลว้ 57.0 ลำ้นบำท ถอืหุน้ผ่ำน HK2 99.90% 
- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี6 (HHP6) (ปิต ิสุขมุวทิ 101) ทุนช ำระแลว้ 209.68 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 51.00% 
- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี7 (HHP7) (นิช โมโน รำมค ำแหง) ทุนช ำระแลว้ 605.98  ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 

51.00% 
- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี8 (HHP8) (นิช ไพรด ์รชัดำ-ท่ำพระ) ทุนช ำระแลว้ 1,043.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 

51.00% 
- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี9 (HHP9) (นิช โมโน พระรำม9) ทุนช ำระแลว้ 393.35 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 

51.00% 
- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี10 (HHP10) (นิช ไพรด ์สมเดจ็เจำ้พระยำ) ทุนช ำระแลว้ 246.51  ลำ้นบำท สดัส่วนกำร

ถอืหุน้ 51.00% 
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- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี11 (HHP11) (นิช โมโน แจง้วฒันะเฟส1) ทุนช ำระแลว้ 495.19  ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอื
หุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี12 (HHP12) (นิช ไพรด ์บำงโพ) ทุนช ำระแลว้ 213.28  ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 
51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี13 (HHP13) (นิช โมโน อสิรภำพ) ทุนช ำระแลว้ 204.43 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 
51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี14 (HHP14) (นิช โมโน บำงนำ) ทุนช ำระแลว้ 130.74 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 
51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี15 (HHP15) (เสนำ คทิท ์เทพำรกัษ์บำงบ่อ) ทุนช ำระแลว้ 325.42 ลำ้นบำท สดัส่วนกำร
ถอืหุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี16 (HHP16) (เสนำ คทิท ์เวสเกตบำงบวัทอง) ทุนช ำระแลว้ 151.89 ลำ้นบำท สดัส่วน
กำรถอืหุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี17 (HHP17) (โครงกำรลำดกระะบงั) ทุนช ำระแลว้ 185.63 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 
51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี18 (HHP18) (โครงกำรเสนำคทิท ์บทีเีอส สะพำนใหม่) ทุนช ำระแลว้ 153.81 ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี19 (HHP19) (โครงกำรเสนำคทิท ์ศรนีครนิทร ์ศรดี่ำน) ทุนช ำระแลว้ 70.60 ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี21 (HHP21) (โครงกำรเสนำคทิท ์บำงกะด ีเฟส4) ทุนช ำระแลว้ 73.27 ลำ้นบำท สดัส่วน
กำรถอืหุน้ 51.00% 

- บจก. เสนำ เอชเอชพ ี22 (HHP22) (โครงกำรเฟลก็ซี ่สำทร - เจรญินคร) ทุนช ำระแลว้ 490.00 ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ 51.00% 
 

10.  บรษิทัร่วมทุน บมจ.เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์(บรกิำรรบัออกแบบ) 
- บจก.บรษิทั ทเีอสเอ ดไีซน์ (TSA) ทุนช ำระแลว้ 1.00 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรถอืหุน้ 49.00% 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ในรูปแบบที่หลำกหลำย และได้ขยำยธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง ปัจจุบนัสำมำรถแบ่งประเภทธุรกจิออกเป็น 3 หน่วยธุรกจิ (Business Unit) ประกอบดว้ย 

1. ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยัเพื่อขำย พรอ้มใหบ้รกิำรดำ้นที่อยู่อำศยัแบบครบวงจร 

2. ธุรกจิเช่ำและบรกิำร 

3. ธุรกจิโซลำร ์

1.   โครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยูอ่าศยัเพื่อขาย พร้อมให้บริการด้านท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจร 

โครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยัเพื่อขำย 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบริษัทย่อยมีโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรอยู่อำศยัจ ำนวน 5 รูปแบบ ทัง้ใน
แนวรำบและแนวสงู ไดแ้ก่ บำ้นเดีย่ว บำ้นแฝด ทำวน์โฮม โฮมออฟฟิต อำคำรพำณิชย ์และคอนโดมเินียม ภำยใตช้ื่อ แบ
รนดห์ลกั ดงันี้ 
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ช่ือแบรนดห์ลกั 
ลกัษณะ 
ท่ีอยู่อาศยั 

ตราสินค้า 
ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 
กลุ่มลูกค้า 

(เงินเดือน/คน) 
เสนา 

➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรแนวรำบ โดยจะมี
กำรแตกเป็นชื่อแบรนดย์่อยเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัท ำเลทีต่ัง้และลกัษณะโครงกำร ณ ปัจจุบนั
มอียู่ 7 โครงกำรภำยใตช้ื่อ เสนำ คอื  
o เสนำ พำรค์ แกรนด ์
o เสนำ แกรนด ์โฮม 
o เสนำ พำรค์ วลิล ์ 
o เสนำ วลิล ์ 
o เสนำ ทำวน์  
o เสนำ อเวนิว 
o เสนำ ชอ็ปเฮำ้ส ์
o เสนำ ววี่ำ 
และโครงกำรอื่นๆ ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของ
เสนำ 
o พทัยำ คนัทรี ่คลบั โฮม แอนดเ์รสซเิดนท์ 
o บำ้นบูรพำ 
o พรำว ทำวน์ 
o เดอะ ลฟิวิง่ นำรำยำ 

บำ้นเดีย่ว  8 - 12 150,000 บ. ขึน้ไป/เดอืน 

บำ้นเดีย่ว  6.99 - 15 100,000 - 150,000 บ./
เดอืน 

บำ้นเดีย่วและ
บำ้นแฝด  

6 – 8 100,000–150,000 บ./
เดอืน 

บำ้นเดีย่วและ
บำ้นแฝด  

4 – 7 50,000 - 100,000 บ./
เดอืน 

ทำวน์โฮม 
 

1.99 – 2.59 25,000-35,000 บ/เดอืน 

ทำวน์โฮม และ 
โฮมออฟฟิศ  

4 – 6 50,000–80,000 บ./เดอืน 

โฮมออฟฟิศ  4 – 5 60,000 – 80,000 บ./
เดอืน 

โฮมออฟฟิศ และ
อำคำรพำณิชย ์

 5 – 7 80,000 – 150,000 บ./
เดอืน           

บำ้นเดีย่ว  4 – 5 50,000 – 80,000 บ./
เดอืน 

ทำวน์โฮม 
 

1.79 20,000 - 30,000 บ./
เดอืน           

ทำวน์โฮม  1.45 15,000 - 20,000 บ./
เดอืน           

บำ้นเดีย่ว  2.79 40,000 - 80,000 บ./
เดอืน           

ปีติ 
➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม

ระดบับน 

คอนโดมเินียม 
 

4.45 – 13 90,000 - 250,000 บ./
เดอืน 
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ช่ือแบรนดห์ลกั 
ลกัษณะ 
ท่ีอยู่อาศยั 

ตราสินค้า 
ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 
กลุ่มลูกค้า 

(เงินเดือน/คน) 

นิช 
➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม

ระดบักลำง-ค่อนขำ้งสงู 

คอนโดมเินียม 
และ 

อำคำรพำณิชย ์
 

 

 

 

3 - 5 

 

2.1 – 5 

 

1.5 - 2 

Niche Pride 
40,000 – 200,000บ/
เดอืน 
Niche Mono 
35,000 – 75,000 บ/
เดอืน 
Niche ID 
15,000 – 50,000 บ/
เดอืน 

เฟลก็ซ่ี 

➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม
ระดบักลำง-ค่อนขำ้งสงู 

คอนโดมเินียม 
และ 

อำคำรพำณิชย ์

 
1.5 - 2 FLEXI 

15,000 – 50,000 บ/
เดอืน 

เดอะ คิทท ์
➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม

ระดบักลำง-ล่ำง 

คอนโดมเินียม 
 

0.99 – 2.5 Kith  
30,000 – 40,000 บ./
เดอืน 

เสนา อาศ ุ
➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม

ระดบักลำง - ค่อนขำ้งสงู 

คอนโดมเินียม 
 

3 - 5 SENA-AZU 
50,000 – 100,000 บ/
เดอืน 

เสนา คิทท ์
➢ เป็นแบรนดส์ ำหรบัโครงกำรคอนโดมเินียม

ระดบัล่ำง 

คอนโดมเินียม 

 

0.76 – 1.2 10,000 – 40,000 บ/
เดอืน 

 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบรษิัทย่อยมนีโยบำยกำรพฒันำโครงกำรภำยใต้เงนิลงทุนและกำรบรหิำรงำนของผู้ท ำค ำ
เสนอซื้อ เอง โดยจะเป็นผู้ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรเองแบบครบวงจร เริม่ตัง้แต่กำรเลอืกลงทุนซื้อที่ดนิ กำรวำงผงั
โครงกำร กำรออกแบบ กำรว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำง และกำรบริหำรกำรขำยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิใ์นโฉนดทีด่นิทีต่ัง้โครงกำร และจะเน้นกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัทีม่คีุณภำพ ในท ำเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภำพใน
เขตจงัหวดักรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และอยู่ในแนวสำธำรณูปโภค โดยก ำหนดระดบัรำคำซึ่งเป็นรำคำขำยที่
สำมำรถแข่งขนัได้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบำยในกำรขำยโครงกำรแนวรำบ โดยจะมบี้ำนตวัอย่ำงที่สร้ำงเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ใหลู้กคำ้ไดพ้จิำรณำก่อนตดัสนิใจเลอืกซื้อ 

ณ 31 ธนัวำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบรษิัทในเครอืมโีครงกำรที่อยู่ภำยใต้กำรพฒันำทัง้สิ้น 40 โครงกำร 
แบ่งเป็นโครงกำรแนวรำบจ ำนวน 13 โครงกำร, โครงกำรแนวสูงจ ำนวน 10 โครงกำร และโครงกำรร่วมทุน จ ำนวน 17 
โครงกำร    
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กำรใหบ้รกิำรดำ้นทีอ่ยู่อำศยัแบบครบวงจร 

 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ มนีโยบำยทีจ่ะใหบ้รกิำรหลงักำรขำยแบบครบวงจรส ำหรบัทีอ่ยู่อำศยัในทุกโครงกำรของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ประทบัใจให้กับกลุ่มลูกค้ำ อำทิ กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย กำรร่วมสร้ำง
คุณภำพสงัคมที่อบอุ่นของแต่ละโครงกำร กำรรบับริหำรดูแลสำธำรณูปโภคส่วนกลำงและสภำพแวดล้อมโครงกำร
ภำยหลงัจำกโอนกรรมสทิธิพ์ืน้ทีส่่วนกลำงใหแ้ก่นิตบิุคคลบำ้นจดัสรรหรอืนิตบิุคคลอำคำรชุดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว รวมทัง้
กำรเป็นสื่อกลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขำยบ้ำนใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ของโครงกำรเสนำ (Resale Agent) เป็นต้น 
ทัง้นี้เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสูงสุดใหก้บักลุ่มลูกคำ้ภำยใต้แนวคดิ “Integrating Customers Experience” ซึ่งเป็นแนวคดิ
ในกำรบรหิำรโครงกำรและกำรบรกิำรลูกคำ้แบบครบวงจร ทัง้ก่อนเลอืกซื้อทีอ่ยู่อำศยัในโครงกำรของบรษิทัฯ ไปตลอด
จนถึงหลังจำกขำยที่อยู่อำศยัของโครงกำร ( Integrated Solution) 30 ธันวำคม 2564  เปิดให้บริกำร 41 สัญญำ 41 
โครงกำร ในรปูแบบรบัจำ้งบรหิำรนิตบิุคคล/โครงกำร ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนโดยบรษิทัย่อย (VMS)   

ทัง้นี้  สัญญำจ้ำงบริหำรอำคำรชุดส่วนใหญ่มีระยะเวลำประมำณ 1 ปี โดยเมื่อครบก ำหนดอำยุสัญญำแล้ว 
กำรพจิำรณำต่ออำยุสญัญำขึน้อยู่กบัมตทิีป่ระชุมของลูกบำ้นในแต่ละโครงกำร 

2.   ธรุกิจเช่าและบริการ 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ  และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรลงทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์เพื่อให้เช่ำในรูปแบบที่
หลำกหลำยทัง้ทีอ่ยู่อำศยัประเภทอพำร์ทเมน้ท์ใหเ้ช่ำ คลงัสนิค้ำใหเ้ช่ำ ศูนย์กำรคำ้ขนำดเล็กสไตล์ Community Mall ใหเ้ช่ำ 
และสนำมกอล์ฟซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง (Recurring Income) ให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบริษัทย่อย ทัง้นี้
ผูบ้รหิำรของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ จะค ำนึงถงึควำมเหมำะสมของท ำเลทีต่ัง้ของแต่ละโครงกำรก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกรปูแบบในกำร
พฒันำโครงกำร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดของกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้อยู่ในบรเิวณท ำเลนัน้ๆ 
ปัจจุบนับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อใหเ้ช่ำแลว้ 5 โครงกำร รำยละเอยีดดงันี้ 

▪ โครงกำรอพำร์ทเมน้ท์ใหเ้ช่ำทัง้แบบรำยเดอืนและรำยวนั ซึ่งมทีัง้หมด 2 โครงกำร “เสนำเฮำ้สพ์หลโยธนิ 
30” และ ตัง้อยู่บริเวณถนนพหลโยธินซอย 30 กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยอำคำรอพำร์ทเม้นท์ 2 
อำคำร จ ำนวนห้องพกัรวม 155 ห้อง และ “เสนำเฮ้ำส์  ล ำลูกกำคลอง 2” ตัง้อยู่บรเิวณล ำลูกกำคลอง 2 
จงัหวดัปทุมธำนี เป็นอำคำรอพำรท์เมน้ท ์1 อำคำร จ ำนวนหอ้งพกัรวม 42 หอ้ง ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของ
บรษิทัย่อย (TSR) ณ 31 ธนัวำคม 2564  อตัรำกำรเช่ำพืน้ที ่(Occupancy rate) ของเสนำเฮำ้ส ์พหลโยธนิ 
30 เฉลีย่อยู่ที ่58% (เฉพำะในส่วนกำรเช่ำรำยเดอืน)  

▪ โครงกำร “โกดงัสุขุมวทิ 50” เป็นโครงกำรคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำจ ำนวน 22 หลงั ตัง้อยู่บรเิวณถนนสุขุมวทิซอย 
50  ณ  31 ธนัวำคม 2564 อตัรำกำรเช่ำพืน้ทีอ่ยู่ที ่83%   

▪ โครงกำร “SENA Fest” เป็นโครงกำรศูนย์กำรคำ้ขนำดเลก็สไตล์ Community Mall บรเิวณถนนเจรญินคร 
กรุงเทพฯ จ ำนวนพืน้ทีเ่ช่ำประมำณ 8,916 ตรม. 31 ธนัวำคม 2564 มผีูท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ล้วกว่ำ 68% 
ของพืน้ทีเ่ช่ำรวม  

▪ โครงกำร“พทัยำคนัทรี่คลบั”เป็นโครงกำรสนำมกอล์ฟและโรงแรม ในท ำเลที่ตัง้แถบเมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี
ทัง้นี้ บรษิทัมแีผนพฒันำโครงกำรบำ้นและคอนโดในพืน้ทีร่อพฒันำของโครงกำรสนำมกอลฟ์ต่อไป 

3. ธรุกิจโซลาร ์

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกำสในธุรกจิพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่เริม่มทีศิทำงทีด่ปีระกอบกบัไดร้บักำรสนับสนุน
จำกภำครฐับำลอกีทัง้ยงัเป็นกำรช่วยรกัษำสิง่แวดลอ้มโดยในกำรด ำเนินธุรกจิโซลำรข์องบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท ดงันี้ 
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1. ธุรกจิขำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์ซึง่ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ 2 โครงกำร คอื 

▪ โซลำรร์ฟู โกดงัสุขมุวทิ 50 ขนำดก ำลงักำรผลติ 0.75 MW ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ   SGE1  ขำยไฟฟ้ำ
ใหก้บักำรไฟฟ้ำระยะเวลำ 25 ปี เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยช์่วงเดอืนมถิุนำยน 2558 ทีผ่่ำนมำ 

▪ โซลำร์ฟำร์มตัง้อยู่ที่ 2 จงัหวดั คอื ที่จงัหวดัสระบุรแีละจงัหวดันครปฐมรวม 6 แห่ง ก ำลงักำรผลติรวม 
46.5 MWp  ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ TPS และ SLW ขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคระยะเวลำ 25 
ปี เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยช์่วงเดอืนธนัวำคม 2558 รำยละเอยีดดงันี้ 

2. ธุรกจิลงทุนตดิตัง้ และขำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยร์ปูแบบ Private PPA 

  โดยม ีบรษิทั เสนำ เทคโน โซลูชัน่ จ ำกดั  เป็นผูล้งทุนและ ขำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์ซึง่ว่ำจำ้ง 
บรษิทั เอท โซลำร์ จ ำกดั เป็นผูด้ ำเนินกำรตดิตัง้และจ ำหน่ำยอุปกรณ์แผงโซลำร ์ปัจจุบนัมทีัง้หมด 11 แห่ง 
รวม  906.785 kWp. 

3. ธุรกจิรบัตดิตัง้และจ ำหน่ำยอุปกรณ์และแผงโซลำร ์ 

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิัท เอท โซลำร์ จ ำกดั เพื่อให้บรกิำรลูกค้ำทุกกลุ่ม ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็น
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อำคำรพำณิชย์ โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์กำรคำ้ และบ้ำนพกัอำศยัทัว่ไป  โดยมบีรกิำร
ครอบคลุมตัง้แต่ 

1. ใหค้ ำปรกึษำ ดำ้นกำรตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์เพื่อกำรประหยดัพลงังำน หรอืกำร
ผลติไฟฟ้ำใชเ้อง 

2. ออกแบบ ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ใหม้คีวำมเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรใชง้ำน ภำยใน
ครวัเรอืนหรอืองค์กร 

3. จดัหำ อุปกรณ์ประกอบระบบพรอ้มทมีตดิตัง้มอือำชพี 

 
1.2.2 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมทีุนจดทะเบยีน 1,459,697,943.00 บำทบำท (หนึ่งพนัสีร่อ้ย
หำ้สบิเก้ำล้ำนหกแสนเก้ำหมื่นเจด็พนัเก้ำรอ้ยสีส่บิสำมบำท) ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 1,437,700,550 หุน้  
มลูค่ำทีต่รำไว ้1.00 บำท และทุนช ำระแลว้ 1,437,700,550.00 บำท (หนึ่งพนัสีร่อ้ยสำมสบิเจด็ลำ้นเจด็แสนหำ้รอ้ย
หำ้สบิบำท) ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 1,437,700,550 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว ้1.00 บำท 

 
1.2.3    รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2565 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้นต่อ
จ านวนหุ้นทัง้หมด  

(ร้อยละ) 
1 
 
 
 

กลุ่มธญัลกัษณ์ภาคย(์1)     
1. นำยธรีวฒัน์         ธญัลกัษณ์ภำคย ์  224,739,122  15.63 
2. นำงสำวเกษรำ      ธญัลกัษณ์ภำคย ์  202,765,278  14.10 
3. นำงสำวศรวีรตัน์    ธญัลกัษณ์ภำคย ์  189,892,244  13.21 



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 - หน้ำ 10 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้นต่อ
จ านวนหุ้นทัง้หมด  

(ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. นำงสำวอุมำพร     ธญัลกัษณ์ภำคย ์  189,793,597  13.20 
5.  นำงสำวฉตัรไพลนิ ธญัลกัษณ์ภำคย ์  1,418,202  0.10 
6. นำยบญุชยั          ธญัลกัษณ์ภำคย ์  825  0.00 
7. นำงสำวศวินันท ์   ธญัลกัษณ์ภำคย ์  739,867  0.05 
8. นำยชำตชิำย        ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 50  0.00 
9. นำยปำรเมศ         ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

10. นำงสำวเบญญำลกัษณ์ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

11. นำงสำวพนิตษำ   ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

12. นำงสำวณิชนันท ์ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

13. ว่ำที ่ร.ต. กติตศิกัดิ ์ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

14. นำยณฐัยุทธ ์        ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

15. นำยนรำธปิ          ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

16. นำยศกัดำ            ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 1  0.00 

17. นำงสำวณฐัชยำ     ธญัลกัษณ์ภำคย ์ 280,561  0.02 

 รวม 809,629,754  56.31 

2 นำงสุภำพร  จนัทรเ์สรวีทิยำ 134,200,000 9.33 

3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั  43,778,479 3.05 

4 นำย วรีเทพ ประพฤทธพิงษ ์ 27,000,000 1.88 

5 นำงศรอีนงค ์ กรีตวิรำนนท ์ 19,126,900 1.33 

6 นำยพพิฒัน์  เศรษฐลขิติ 16,800,000 1.17 

7 นำยอภสิทิธิ ์ พนัธุพ์ฤกษ ์ 12,900,000 0.90 

8 นำยประสงค ์อุดมภำคยกุล 11,335,309 0.79 

9 นำยนิวตั ิอำสำสุวรรณ 8,036,400 0.56 

10 นำยวรีะพล โชตวิจิติร 7,750,059 0.54 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 1,090,556,901 75.85 

11 ผูถ้อืหุน้อื่น 347,143,649 24.15 

รวม 1,437,700,550 100.00  
หมำยเหตุ : (1) กำรจดักลุ่มเป็นกำรจดักลุ่มตำมนำมสกุลของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และผูบ้รหิำรเท่ำนัน้ มใิช่ กำรจดักลุ่มตำมมำตรำ 258 
แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อย่ำงใด 

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มคีณะกรรมกำรบรษิทัทัง้หมดจ ำนวน 11 ท่ำน 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยวเิชยีร รตันะพรีะพงศ ์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรอสิระ 
2. ศำสตรำจำรยไ์ชยยศ เหมะรชัตะ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และประธำนตรวจสอบ 
3. พลต ำรวจเอกอชริวทิย ์สุพรรณเภสชั กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ 
4. นำยกมล ธรรมำณิชำนนท ์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสมัมำ คตีสนิ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ  

6. นำย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยธรีวฒัน์ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร  
8. นำงสำวเกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร  
9. นำงสำวเบญญำลกัษณ์ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร  
10. นำงวรีพร ไชยสริยิะสวสัดิ ์ กรรมกำร และเลขำนุกำรบรษิทั 
11. นำงสำวอุมำพร ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร 

 
1.2.5  รายช่ือคณะผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 คณะผูบ้รหิำรประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยธรีวฒัน์               ธญัลกัษณ์ภำคย ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2 นำงสำวเบญญำลกัษณ์  ธญัลกัษณ์ภำคย ์ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3 นำงสำวเกษรำ            ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
4 นำงวรีพร         ไชยสริยิะสวสัดิ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
5 นำยปฐมพร                ตริณสวสัดิ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

1.2.6  สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 2563 และ 2564  
 หน่วย: ลำ้นบำท 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2561 2562 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม  13,697.50  15,098.14 17,927.07 18,620.02  
หนี้สนิรวม    7,794.41  8,596.06 10,759.66 10,817.70  
ทุนจดทะเบยีน 1,446.15 1,447.93 1,447.93 1,459.70  
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 1,420.89 1,423.73 1,423.73 1,435.95  
ส่วนของผูถ้อืหุน้    5,903.09 6,502.08 7,167.41 7,802.32  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่    5,486.34 6,080.73 6,755.55 7,765.28  
รำยไดร้วม(1) 5,539.56 4,989.14 4,236.89 3,196.07  
ค่ำใชจ้่ำยรวม(2)  (4,080.71)  (3,729.98) (3,235.35) (2,659.43)  
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งบการเงินรวม 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2561 2562 2563 2564 

ก ำไรสุทธ ิ 930.87 891.58 1,111.40 1,248.77  
ก ำไรสุทธส่ิวนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ ่

939.61 890.05 1,119.42 1,250.42  

ก ำไรต่อหุน้พืน้ฐำน (บำท) 0.70 0.63 0.79 0.87  
เงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.27 0.25 0.31 0.21  
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้(บำท)  4.15  4.57  5.03  5.35  
ทีม่ำ : เวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

หมำยเหตุ:  
(1) รำยไดร้วม ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร รำยไดจ้ำกธุรกจิโซลำร ์ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรสญูเสยี
กำรควบคุมในบรษิทัย่อย และรำยไดอ้ื่น 
(2) ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขำยรวม ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น และ ต้นทุนทำง
กำรเงนิ 
 
1.2.7 ภาระผกูพนัท่ีมีนัยส าคญั 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อมีภำระผูกพนัที่มนีัยส ำคญั ซึ่งแสดงไว้ในงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำนแล้วส ำหรบั          
งวดเกำ้เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยสรุปไดด้งันี้ 

1)  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้  

  หน่วย: ลำ้นบำท 
  งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564           2,128.12            2,098.98  
บวก กูเ้พิม่           2,260.56            1,707.84  
(หกั) จ่ำยช ำระ          (2,850.98)           (2,799.18) 
(หกั) ลดลงจำกกำรขำยเงนิลงทนุ             (163.07)  -  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           1,374.64            1,007.64  

   
เงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564             7,391.85               7,355.10  
- ตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำว                   1.00                        -    
- เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ               535.75                 500.00  
- หุน้กู ้             6,855.10               6,855.10  
กระแสเงินสด     
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำว                  (1.00)                       -    

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ               487.22                 487.22 
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ                (81.66)                 (76.59) 
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เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู ้             2,150.00               2,150.00  
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระคนืหุน้กู ้            (1,500.00)             (1,500.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564             8,446.42  8,415.74  
- ตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำว                      -                          -    
- เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ               941.32                 910.64  
- หุน้กู ้             7,505.10               7,505.10  

 
2) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

  หน่วย: ลำ้นบำท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                 92.28                   87.23  
บวก เพิม่ขึน้ 241.16  233.56  
หกั จ่ำยช ำระ                (14.26)                   (10.78) 
หกั ลดลงจำกกำรขำยเงนิลงทุน                  (3.78)                       -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 315.40  310.01  

 
3)     หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผกูพนั 
ภำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำว่ำจำ้งและภำระผกูพนัอื่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำว่ำจำ้งและภำระผกูพนัอื่น ดงันี้ 
1. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและบรษิทัย่อยมภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยค่ำจำ้งผูร้บัเหมำภำยใตส้ญัญำจำ้งรวมเป็นจ ำนวน

เงนิ 252.31 ลำ้นบำท และ 266.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
2. บรษิทัย่อยไดท้ ำบนัทกึขอ้ตกลงกบับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 3 รำย โดยใหบ้รษิทัย่อยเป็นผูบ้รหิำรกจิกำร

สนำมไดร์ฟกอล์ฟและแบ่งก ำไรใหแ้ก่บรษิทัในอตัรำร้อยละ 20.00 ของรำยไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำย ส่วนที่
เหลอืแบ่งตำมสดัส่วนกำรถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิสนำมไดรฟ์กอลฟ์ 

3. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนโครงกำรพทัยำคนัทรีค่ลบัแอนดร์สีอรท์กบับรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งมี
ระยะเวลำ 3 ปีตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2557 ถึงวนัที่ 30 เมษำยน 2560 ในอตัรำ 200,000 บำทต่อ
เดือน ต่อมำเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 บริษัทได้ขยำยระยะเวลำออกไปอีก 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 
พฤษภำคม 2560 สิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 2563 ต่อมำเมื่อวนัที ่1 พฤษภำคม 2563 บรษิทัไดต้่อสญัญำ
ออกไปอกี 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2566 

4. ผู้ท ำค ำเสนอซื้อตกลงท ำสญัญำร่วมพฒันำโครงกำรพทัยำรีสอร์ทเฟส 1 เพื่อร่วมประกอบธุรกิจกับ 
บรษิทั พทัยำ คนัทรีค่ลบั จ ำกดั ในกำรพฒันำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งในโครงกำรดงักล่ำว จ ำนวน 84 ยนูิต 
โดยสิง่ที่ตอบแทนที่บรษิัท พทัยำ คนัทรี่คลบั จ ำกดั จะได้รบัไม่สูงกว่ำรำคำที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำง  มี
ก ำหนดระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2556 และสิน้สุดเมื่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่1 
ธนัวำคม 2563 บรษิทัตกลงท ำสญัญำร่วมพฒันำโครงกำรพทัยำรสีอร์ทเฟส 1 เพิม่เตมิจำกสญัญำฉบบั
ลงวนัที ่1 ธนัวำคม 2556 โดยใหท้ำงบรษิทัด ำเนินกำรพฒันำทีด่นิว่ำงเปล่ำเพื่อน ำออกขำยเพิม่เตมิอกี
จ ำนวน 17 แปลง 

5. เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2551 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้ท ำบนัทึกข้อตกลงรับโอนสิทธิกำรเช่ำจำกบริษัทไม่
เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ในกำรเช่ำทีด่นิระยะยำวกบัมูลนิธแิห่งหนึ่งเป็นระยะเวลำ 32 ปี โดยบรษิทัตกลง
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จ่ำยเงนิผลประโยชน์ตอบแทนในอตัรำร้อยละ 20.00 ของก ำไรสุทธหิลกัจำกหกัค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดของ
โครงกำรน้ีแลว้ใหแ้ก่ผูโ้อนสทิธกิำรเช่ำทีด่นิดงักล่ำวขำ้งตน้ 

6. บรษิัทย่อยมกีำรท ำสญัญำรบัจ้ำงบรหิำรและจดักำรอำคำรชุด รวมทัง้ทรพัย์ส่วนกลำงในอำคำรชุดกบั
ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจ ำนวน 11 ฉบบั โดยมรีะยะเวลำ 1 - 2 ปี  

หนังสอืค ้ำประกนัธนำคำร 

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนักบัธนำคำรพำณิชย์ในกำรออกหนังสอืค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำ 
สำธำรณูปโภค และอื่นๆ เป็นจ ำนวนเงนิ 327.80 ล้ำนบำท และ 23.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งค ้ำประกนัโดย
บญัชเีงนิฝำกธนำคำรกรรมสทิธิข์องกลุ่มบรษิทัและทีด่นิของโครงกำร 

กำรค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบรษิทัมกีำรค ้ำประกนัสนิเชื่อระหว่ำงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

1. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดค้ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อยสองแห่งไดร้บัจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่ง เป็น
วงเงนิรวม 30.00 ล้ำนบำท โดยน ำทีด่นิหรอืโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำว
เป็นหลกัทรพัยป์ระกนั 

2. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดค้ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อยทำงอ้อมสองแห่งไดร้บัจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่ง
หนึ่ง เป็นวงเงนิรวม 70.00 ลำ้นบำท  

3. ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อให้กบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง เพื่อกำรซื้อขำยสนิค้ำ
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศกบัทำงสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งโดยมวีงเงนิสนิเชื่อ 100.00 ลำ้นบำท 

4. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดค้ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีก่จิกำรร่วมคำ้สบิหำ้แห่งไดร้บัจำกธนำคำรพำณิชย์ห้ำแห่ง 
เป็นวงเงนิรวม 6,043.75 ลำ้นบำท  
ทัง้นี้  กลุ่มบริษัทมีกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินระหว่ำงกัน โดยไม่มีกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 
 

1.2.8 ข้อมูลเก่ียวกบัประวติัการกระท าความผิดทางอาญา  
-ไม่ม-ี 
 

 1.2.9 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุด (ท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน หรือกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินธรุกิจของผู้ท าค าเสนอซื้อ)  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พพิำทหรอืเขำ้เกี่ยวขอ้งในคดคีวำม

หรือกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยอื่นใดที่มผีลกระทบในด้ำนลบต่อสินทรพัย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่เป็น
จ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

  

2. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้จดัเตรียมค าเสนอซื้อและตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์

2.1     ผู้จดัเตรียมค าเสนอซื้อ 
ชื่อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู ่ : 
เลขที ่87/2 อำคำรซอีำรซ์ ีทำวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ที ่18 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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ผูต้ดิต่อ : นำยอภสิณัห องศท์วเีกยีรต ิ
โทรศพัท ์ : 02-351-1801 ต่อ 5220 
Email : aphisan.o@ktbst.co.th 

 
2.2    ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์
ชื่อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู ่ : ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

เลขที ่1 อำคำรควิเฮำ้ส ์ลุมพนิี ชัน้ จ,ี 1, 5, 6, และ 32 ถนนสำทรใต ้แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 

ผูต้ดิต่อ : คุณวฒันำ ทวนมะลวิลัย ์หรอืคณุจนัทรจ์ริำ กรรเกศ 
โทรศพัท ์ : 02-055-5100 ต่อ 5107 หรอื 02-055-5100 ต่อ 5108 
Email : OperationGroup@lhsec.co.th 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกบัท่ีปรึกษาอ่ืน 

ทีป่รกึษำกฎหมำยในกำรจดัท ำค ำเสนอซื้อ 

ชื่อ  : บรษิทัส ำนักกฎหมำยธรีคุปต ์จ ำกดั 
ทีอ่ยู ่
 

: 546 อำคำรยนูิเวสท ์คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 15 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 02-511-1512 
โทรสำร
  

: 02-938-1957, 0-2938-1247 

4. ความสมัพนัธร์ะหว่างผู้ท าค าเสนอซื้อกบักิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญา/ ข้อตกลง/ บนัทึกความเข้าใจ ท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อกระท าขึ้นก่อนการยื่นค า
เสนอซื้อหลกัทรพัย ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคญั ทัง้น้ี ไม่ว่า
การท าสญัญา/ข้อตกลง/บนัทึกความเข้าใจดงักล่าวจะเป็นการท าเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์ในค าเสนอซื้อ
หรือไม่กต็าม  

4.1.1 สญัญาซื้อหุ้นสามญัของ JSP 

คู่สญัญา : 1. นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล (“ผูข้ำย”) 
2. บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (“ผูซ้ื้อ”) 

วนัท่ีท าสญัญา : 14 ธนัวำคม 2564 
การซื้อขายหุ้นท่ีซื้อขาย : 1. กำรซื้อขำยหุ้นส่วนที่หนึ่ง จ ำนวน 1,014,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 

24.1571 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ JSP รำคำซื้อขำย
หุน้ละ 0.50 บำท 
2. กำรซื้อขำยหุน้ส่วนทีส่อง จ ำนวน 470,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 11.19 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ JSP รำคำซื้อขำยหุน้ละ 0.50 
บำท 
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โดยคู่สญัญำตกลงท ำกำรซื้อขำยในระบบซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ผ่ำนกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์รำยใหญ่ (Trade Report-Big 
Lot) และ/หรอืวธิกีำรอื่นใดตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษ์อกัษร และ
กำรช ำระรำคำเป็นไปตำมวธิีเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรซื้อขำย กำร
ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย์ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน : ▪ นับแต่วนัทีล่งนำมในสญัญำซื้อขำยหุน้ (วนัที ่14 ธนัวำคม 2564) จนถงึ
วนัท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP จะตอ้งไม่มเีหตุกำรณ์รำ้ยแรงต่อธุรกจิ ซึง่
มผีลในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ โอกำสทำงธุรกิจ หรอื
กำรประกอบธุรกจิของ JSP ทีร่ำ้ยแรงเกดิขึน้  

▪ JSP ประกอบธุ รกิจปกติทำงกำรค้ำ  และไม่ ได้กระท ำกำร ใด
นอกเหนือจำกกำรประกอบธุรกจิตำมปกต ิเวน้แต่ในกรณีทีไ่ดร้บัควำม
ยนิยอมเป็นหนังสอืจำกบรษิทัแลว้   

▪ ไม่มกีำรฟ้องรอ้ง ด ำเนินคดใีดๆ ไม่ว่ำผูข้ำย หรอื JSP จะเป็นโจทกห์รอื
จ ำเลยก็ตำม รวมถึงไม่มกีำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หรอืด ำเนินกำร
โดยบุคคลใดๆ เพื่อโตแ้ยง้กำรท ำธุรกรรมตำมทีก่ ำหนดในสญัญำซื้อขำย
หุน้  

▪ กำรตรวจสอบสถำนะกิจกำร และโครงกำรของ JSP รวมถึงกฎหมำย 
บญัช ีทรพัยส์นิ และกำรด ำเนินธุรกจิ โดยผลกำรตรวจสอบเป็นทีพ่อใจ 

▪ คณะกรรมกำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของผูซ้ื้อ (แล้วแต่กรณี) มมีตอินุมตัใิห้
บรษิทัเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP และกำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 
และกำรอนุมตัเิรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP 
(1)  

▪ ผูซ้ื้อไดร้บัโอนหุน้ JSP ตำมกำรซื้อขำยหุน้ส่วนทีห่นึ่งเรยีบรอ้ยแลว้ (2) 
▪ ผู้ขำยด ำเนินกำรให้กรรมกำรปัจจุบนัของ JSP จ ำนวน 3 รำย รวมถึง

ประธำนกรรมกำรบรษิัท ยื่นหนังสอืลำออกต่อ JSP โดยให้มผีลในวนั
เสรจ็สมบูรณ์ของกำรท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP  

▪ ผู้ขำยได้ยื่นหนังสือลำออกจำกต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรของ JSP โดยให้มผีลในวนัเสร็จสมบูรณ์ของ
กำรท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP  

▪ ผูข้ำยไดย้ื่นหนังสอืลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรของ JSP โดยใหม้ผีล
ในวนัที ่7 มนีำคม 2565 

การชดใช้ความเสียหาย  ผูข้ำยตกลงทีจ่ะชดใชค้วำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จรงิและ/หรอืค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดจำก
กำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ต่อผู้ซื้อส ำหรับควำมสูญเสียและ
เสยีหำยใด ๆ ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้และเป็นผลโดยตรงจำกเรื่องหรอืเหตุกำรณ์ใด 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับภำษี กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขในสญัญำและใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ คดคีวำม และขอ้
พพิำทเรยีกร้องเกี่ยวกบัควำมรบัผดิต่อควำมช ำรุดบกพร่อง โดยมเีงื่อนไข
ดงันี้ 
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1) ผู้ขำยต้องรับผิดชดใช้ในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อผู้ซื้อ อัน
เนื่องมำจำกกำรที่ผู้ขำยหรือกิจกำร ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนต่อผู้ซื้อ และ/หรือที่ปรึกษำของผู้ซื้อในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบสถำนะของกจิกำร และบรษิทัย่อยของกจิกำร (due diligence) 
ก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำฉบับนี้  และระหว่ำงระยะเวลำภำยหลังกำร
ตรวจสอบสถำนะของกจิกำร จนกระทัง่วนัเสรจ็สมบูรณ์ 

2) ผูข้ำยไม่ตอ้งรบัผดิต่อควำมเสยีหำยส ำหรบัขอ้เรยีกรอ้ง  ใด ๆ ของผูซ้ื้อ 
และ/หรอื บุคลำกรของผูซ้ื้อ เวน้แต่ผูซ้ื้อ และ/หรอื บุคลำกรของผูซ้ื้อ ได้
แจง้ขอ้เรยีกรอ้งใหผู้ข้ำยทรำบภำยใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วนัเสรจ็สมบูรณ์
ของกำรซื้อขำยหุน้ทีซ่ื้อขำยส่วนทีส่อง 

3) ในกรณีที่ผู้ขำยต้องชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ตำมที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ซื้ออนั
เน่ืองมำจำกขอ้เรยีกรอ้ง ผูข้ำยตกลงช ำระเงนิค่ำเสยีหำยตำมขอ้เรยีกรอ้ง
ดงักล่ำว ตำมวธิกีำรค ำนวณดงันี้ 
เงนิค่ำเสยีหำยในส่วนของผูซ้ื้อ = (L x S) / (100 - S)  
โดยที ่
L หมำยถงึ จ ำนวนค่ำเสยีหำยทัง้หมดของผูข้ำยตำมขอ้เรยีกรอ้ง 
S หมำยถงึ รอ้ยละ 50 ของมลูค่ำค่ำเสยีหำยตำมขอ้เรยีกรอ้งดงักล่ำว 

การส้ินสุดสญัญา  เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผดิ
นัดหรอืเหตุเลกิสญัญำ 
(1) คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิสญัญำในขอ้ทีเ่ป็นสำระส ำคญั และคู่สญัญำอกี

ฝ่ำยหนึ่ง ไดบ้อกกล่ำวเป็นหนังสอืใหแ้กไ้ขแลว้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ล้ว
เสร็จภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำร นับจำกวันที่ได้รับค ำบอกกล่ำว 
คู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญำมสีทิธเิลกิสญัญำฉบบันี้โดยกำรบอกกล่ำว
ไปยงัคู่สญัญำฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำ 

(2) กฎหมำยหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยรำชกำรซึง่เป็นผลให ้
(ก) คู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงข้อใดขอ้หนึ่งในสญัญำได้ 

ทัง้นี้ ขอ้ตกลงนัน้เป็นขอ้ทีเ่ป็นสำระส ำคญัของสญัญำฉบบันี้ หรอื 
(ข) ผู้ขำยไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ซื้อขำยภำยใต้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่

ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี้ 
(ค) ผู้ซื้อไม่สำมำรถซื้อหุ้นที่ซื้อขำยภำยใต้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่

ก ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี้ 
เมื่อเกิดกรณีดงักล่ำวขำ้งต้น คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมสีทิธเิลกิสญัญำ
ฉบบันี้โดยกำรบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง 

(3) ค ำรบัรองของคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งทีใ่หไ้วใ้นสญัญำนี้ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่
เป็นควำมจรงิในสำระส ำคญั  

(4) คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งตกเป็นผู้ล้มละลำย ถูกค ำสัง่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำด ถูกค ำสัง่ฟ้ืนฟูกิจกำร หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นเขำ้จดักำรทรพัย์สิน
ทัง้หมดของตนเอง หรอืด ำเนินกำรช ำระบญัช ีหรอืเลกิบรษิทั คู่สญัญำอกี
ฝ่ำยหนึ่งมสีทิธเิลกิสญัญำฉบบันี้โดยกำรบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำฝ่ำยนัน้ 
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หมำยเหตุ : 
(1) เมื่อวนัที ่7 มกรำคม 2565 คณะกรรมกำรของผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดม้มีตอินุมตัใิหน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัใิห้
ผูท้ ำค ำเสนอซื้อเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อหุน้ JSP และกำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์แล้ว และกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ใน
วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2565 มมีตอินุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว 
(2) ผูท้ ำค ำเสนอซื้อได้รบัโอนหุน้ JSP ที่ได้มำดงักล่ำวทัง้จ ำนวนจำกผูข้ำยเรยีบรอ้ยแล้ว เมื่อวนัที่ 15 ธนัวำคม 2564 โดยอ้ำงองิจำก
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ JSP ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่ำสุดเมื่อวนัที ่5 มกรำคม 2565 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อถอืหุน้ JSP จ ำนวน 1,014,600,000 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.16 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของ JSP 

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อหรือผู้มีอ านาจกระท าการผกูพนัผู้ท าค า
เสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

4.2.1  การถือหุ้นโดยผู้ท าค าเสนอซื้อในกิจการ   

ณ วนัที ่1 มนีำคม 2565 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อถอืหุน้ทำงตรงในกจิกำรรวมจ ำนวน 1,484,600,000 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 35.35 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกจิกำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 1,484,600,000 35.35  
รวมหุ้นของผู้ท าค าเสนอซื้อ 1,484,600,000 35.35  
จ านวนหุ้นทัง้หมดของกิจการ 4,200,000,000  100.00 

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

- ไม่ม ี– 

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ท า
ค าเสนอซื้อ 

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 -ไม่ม-ี  

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 -ไม่ม-ี 

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ท าค าเสนอซื้อ 

กำรถอืหุน้โดยกรรมกำรของกจิกำรในผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ตำมบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ของผูท้ ำค ำเสนอซื้อเมื่อ
วนัที ่24 มกรำคม 2565 มดีงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่งในกิจการ 
จ านวนหุ้นใน
ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

(หุ้น) 

ร้อยละเมือ่เทียบกบั 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดในผู้ท า

ค าเสนอซือ้ 

1. น.ส. เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร 202,765,278 14.10 
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4.4 ความสมัพนัธอ่ื์นๆ (ระหว่างผู้ท าค าเสนอซื้อ กบักิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)  

4.4.1 การมีกรรมการร่วมกนั 

ณ วนัทีย่ื่นค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำรมกีรรมกำรร่วมกนั จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่  

ช่ือ ต าแหน่งในผู้ท าค าเสนอซือ้ ต าแหน่งในกิจการ 
1. น.ส. เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ กรรมกำร กรรมกำร 

 

4.4.2 การท ารายการระหวา่งกนั  

กจิกำรไม่มรีำยกำรระหว่ำงกนักบัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ และหำกในอนำคตมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเกดิขึ้น 
รำยกำรดงักล่ำวจะต้องเป็นไปตำมประกำศขอ้บงัคบัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอยีดในส่วนที ่3 ขอ้ 2.3 

 

4.4.3 การด าเนินธรุกิจร่วมกนั หรือการร่วมลงทุนในบริษทัอ่ืน 

-ไม่ม-ี 

 

4.4.4 ข้อตกลงหรือสญัญาอ่ืนๆ 

 -ไม่ม-ี 

 

5. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องต่อการตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรพัย ์

5.1 หลกัทรพัยใ์นกิจการท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซื้อ 

5.1.1 หุ้นสามญั 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ
กบัจ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

ร้อยละเมือ่เทียบ
กบัสิทธิออก

เสียง 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

I. ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ หุน้สำมญั 1,484,600,000 35.35 35.35 
II. บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูท้ ำค ำ
เสนอซื้อ 

- - - - 

III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
บุคคลตำม I และ II  

- - - - 

IV. ขอ้ตกลงอื่นทีจ่ะท ำใหบุ้คคล
ตำม I ถงึ III ไดหุ้น้เพิม่ขึน้ 

- - - - 

รวม  1,484,600,000 100.00 100.00 
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ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมือ่เทียบ
กบัจ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

ร้อยละเมือ่เทียบ
กบัสิทธิออก

เสียง 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

 

5.1.2 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

- ไม่ม ี– 

 

5.2 แหล่งเงินทุนท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามญัของกิจการ  

ณ วนัทีท่ ำค ำเสนอซื้อ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะตอ้งท ำค ำเสนอซื้อหุน้สำมญัของกจิกำรจ ำนวน 2,715,400,000 หุน้ หรอื
คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร  รวมมูลค่ำ 
1,357,700,000 บำท 

ทัง้นี้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะช ำระค่ำหุน้เป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยทีต่อบรบัค ำเสนอซื้อ โดยแหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้น
กำรท ำค ำเสนอซื้อในครัง้นี้จะมำจำกวงเงนิตำมสญัญำในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิจำกธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 806,160,000 บำท (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 9) และส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจะใชก้ระแสเงนิสดภำยใน
ของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ โดยผูท้ ำค ำเสนอซื้อไดแ้สดงหนังสอืยนืยนัยอดเงนิในบญัชเีงนิฝำกซึ่งเป็นเงนิฝำกออมทรพัย์ทีฝ่ำก
ไวก้บั ธนำคำรแลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์2565 ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) สำขำเซน็ทรลัพระรำม 9 ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่ำ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝำกประเภท
ออมทรพัย์ ณ วนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ 2565 จ ำนวน 556,500,916.02 บำท และไม่มภีำระผูกพนัใดๆ ตำมหนังสอืรบัรอง
แหล่งเงนิทุนในกำรท ำค ำเสนอซื้อ (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 10) 

ผูจ้ดัเตรยีมค ำเสนอซื้อไดพ้จิำรณำแหล่งเงนิทุนของผูท้ ำค ำเสนอซื้อจำกหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนผูท้ ำค ำเสนอ
ซื้อแลว้มคีวำมเหน็ว่ำ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซื้อในครัง้นี้  

5.3 แผนการขายหุ้นสามญัของกิจการ 

ปัจจุบนั ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไม่มแีผนทีจ่ะขำยหลกัทรพัยห์รอืโอนหลกัทรพัยข์องกจิกำรทีจ่ะรบัซื้อจำกกำรท ำค ำเสนอ
ซื้อครัง้นี้ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ในจ ำนวนทีม่นีัยส ำคญัในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ 
เวน้แต่ ในกรณีทีผู่ท้ ำค ำเสนอซื้อตอ้งปฏบิตัิเพื่อใหก้จิกำรมคีุณสมบตัเิรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยตำมเกณฑก์ำร
ด ำรงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน หรอืผูท้ ำค ำเสนอซื้อมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีม่ผีลใชบ้งัคบัใน
ขณะนัน้ อย่ำงไรกต็ำม ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจจะขำยหรอืโอนหุน้สำมญัของกจิกำรใหแ้ก่บุคคลอื่นทัง้ในส่วนทีไ่ดม้ำก่อนและ
หลงักำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยโ์ดยจะลดกำรถอืครองหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัต่อไปนี้ 

• กำรโอนหุน้ใหก้บับุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
หรอืบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อควำมเหมำะสม ในกำรจดัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ภำยในของ
ผูท้ ำเสนอซื้อ หรอื 

• กำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่หุน้ส่วนทำงธุรกจิ หรอืผูล้งทุนรำยอื่นทีส่นใจในกจิกำรอย่ำงไรกต็ำม  
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หำกเกดิกำรขำยหุน้ดงักล่ำวขำ้งต้น ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะแจง้กำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบ 
หลกัเกณฑแ์ละ/หรอืขอ้บงัคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์ 

5.4 ข้อมูลจ าเป็นอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
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ส่วนที ่3 – หน้ำที ่1 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดของกิจการ  

 
1. ข้อมูลเก่ียวกบักิจการ  

ช่ือภาษาไทย : บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“JSP” หรอื “กิจการ”) 
ช่ือภาษาองักฤษ : J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล : 0107557000012 
ท่ีอยู ่ : เลขที ่197 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 
โทรศพัท ์ : 0-2897-8888 
โทรสาร : 0-2897-8822 

 
1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจโดยสงัเขป 

JSP ก่อตัง้เมื่อวนัที ่13 ตุลำคม 2553 ในนำมบรษิทั รกัษำแลนด ์(สำทร - พระรำม 3) จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
5,000,000 บำท ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั เมื่อวนัที่ 11 มนีำคม 2556 และได้จด
ทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่7 มกรำคม 2557  

JSP เน้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์แนวรำบ เพื่อกำรพำณิชย์ และทีอ่ยู่อำศยั โดยออกแบบรูปแบบกำรบรหิำร
โครงกำรทีเ่น้นกำรหมุนเวยีนของสนิทรพัยอ์ย่ำงรวดเรว็ โดยก่อนท ำกำรซื้อทีด่นิ JSP มกีำรศกึษำ ควำมเป็นไปได้ และ
ศกัยภำพของที่ดิน อนัประกอบด้วย ท ำเลที่ตัง้ ควำมต้องกำรของตลำด กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในรำคำทีเ่หมำะสม ขอ้กฎหมำยในกำรขออนุญำตจดัสรร และกำรวเิครำะหก์ระแสเงนิสด เพื่อพจิำรณำ
เลอืกทีด่นิทีม่ศีกัยภำพและสำมำรถน ำมำพฒันำไดท้นัท ี

JSP น ำเสนอผลติภณัฑอ์สงัหำรมิทรพัยแ์นวรำบทีค่รอบคลุมทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยสำมำรถแบ่งเป็น
อสงัหำรมิทรพัยเ์ชงิพำณิชยเ์พื่อจ ำหน่ำย และกำรใหบ้รหิำรพืน้ทีเ่ช่ำ เพื่อใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ะยะสัน้และระยะยำว โดยแบ่งกลุ่ม
ผลติภณัฑอ์อกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1)  โครงกำรเชงิพำณิชยแ์นวรำบ ประกอบไปดว้ย อำคำรพำณิชย ์ศูนยก์ำรคำ้ ศูนยก์ำรคำ้ชมุชน (Community 
Mall) 

(2)  โครงกำรทีอ่ยู่อำศยั ไดแ้ก่ ทำวน์เฮำ้ส ์บำ้นเดีย่ว บำ้นแฝด และคอนโดมเินียม  
(3)  ธุรกจิรบัจำ้งบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยภ์ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทั เจเอสพ ีมำรเ์กต็ จ ำกดั 

(“JPM”) (ชื่อเดมิคอื บรษิทั เจ.เอส.พ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั)  
(4)  ธุรกจิใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยก์บับุคคลทัว่ไป ซึง่อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ JPM 

ปัจจบุนั JSP มกีำรก ำหนดรปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงชดัเจน โดยแบ่งกำรประกอบธุรกจิหลกัเป็น 2 กลุ่ม คอื 

1. กลุ่มธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
JSP และบรษิทัย่อยประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์นวรำบ และคอนโดมเินียมเพื่อพกัอำศยั โดย

เป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์ชงิพำณิชยเ์พื่อจ ำหน่ำยและเพื่อใหเ้ช่ำพืน้ที ่โดยแบ่งกลุม่โครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็น 2 
กลุ่ม ดงันี้ 

1.1) โครงกำรเชงิพำณิชยแ์นวรำบ ประกอบไปดว้ย อำคำรพำณิชย ์ศูนยก์ำรคำ้ (Community Mall) 

1.2) โครงกำรทีอ่ยู่อำศยั ไดแ้ก่ ทำวน์เฮำ้ส ์ทำวน์โฮม บำ้นเดีย่ว บำ้นแฝด และคอนโดมเินียม  
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ส่วนที ่3 – หน้ำที ่2 

โครงกำรเชงิพำณิชยแ์นวรำบและโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัเป็นโครงกำรลกัษณะขำยพรอ้มอยู่ หรอืลกัษณะขำย
ระหว่ำงก่อสรำ้งโครงกำร แบ่งพืน้ทีพ่ฒันำออกเป็นระยะ (“เฟส”) เพื่อใหส้ำมำรถพฒันำปรบัเปลีย่นรูปูแบบของอำคำร
พำณิชย ์ทีอ่ยู่อำศยัภำยในโครงกำรไดห้ลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และช่วยในกำรบรหิำรและควบคุมกำร
ก่อสรำ้งของโครงกำรในแต่ละส่วนใหม้ ีประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

2. กลุ่มธุรกจิใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 
JSP มกีำรพฒันำโครงกำรเพื่อใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ประกอบดว้ย 

2.1) ธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ทีเ่ช่ำ : 

• โครงกำรส ำเพ็ง 2 : มีลักษณะเป็น ศูนย์กำรค้ำ และ Community Mall ได้แก่ อำคำรส ำเพ็ง 2 , 
พลำซ่ำโซนตลำดน ้ำและโซนปำรค์ตลำดน ้ำโดยท ำเลทีต่ั ้ง้ของโครงกำรตั ้ง้อยู่บนถนนกลัปพฤกษ์ ซึง่
เชื่อมต่อกับถนนกำญจนำภิเษก และถนนรำชพฤกษ์ และห่ำงจำกเส้นทำงระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร (Bangkok Mass Transit System : BTS) สำยสเีขยีว สถำนีบำงหวำ้ ประมำณ 6 
กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงได้สะดวก ประกอบด้วยเนื้ อที่ประมำณ 9,669 ตำรำงเมตร แบ่งเป็น
รำ้นคำ้ ประมำณ 302 รำ้น 

• โครงกำรทวิลปิ สแควร์ : มลีกัษณะเป็น Community Mall บนท ำเลทีต่ัง้อยู่ทีต่ ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสำคร โดยม ีเน้ือทีป่ระมำณ 5,909 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นรำ้นคำ้ ประมำณ 
40 รำ้น 

• โครงกำร เจ.เอส.พ.ี ซติี้ สุขุมวทิ - แพรกษำ : มลีกัษณะเป็นตลำดคนเดนิ ตัง้อยู่บนถนนแพรกษำ 
ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร โดยมเีน้ือทีป่ระมำณ 4,018 ตำรำง
เมตร แบ่งเป็นรำ้นคำ้ 154 รำ้น 

ธุรกิจให้บรกิำร “โครงกำรส ำเพง็ 2” : ซึ่งพฒันำเป็น พื้นที่ให้บรกิำร ได้แก่ อำคำรจอดรถ 2 อำคำร (จอดรถ
ประมำณ 558 คนั) 
 
โครงสร้างรายได้  

โครงสร้ำงรำยได้ของกิจกำร ตำมงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2564 มี
รำยละเอยีดดงันี้ 

ธรุกิจ 
2561 2562  2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 3,675.65 95.90 1,925.19 90.27 1,166.87 93.35 1,146.23 85.19 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 80.60 2.10 53.07 2.49 24.71 1.98 11.24 0.84 
ก ำไรจำกกำรขำยทีด่นิรอกำรพฒันำ - - 48.64 2.28 - - 129.18 9.60 
ก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน 

- - - - 6.19 0.50 4.64 0.34 

รำยไดท้ำงกำรเงนิ - - 49.57 2.32 48.74 3.90 47.74 3.55 
รำยไดอ้ื่น 76.49 2.00 56.20 2.64 3.53 0.28 6.44 0.48 

รวม 3,832.74 100.00 2,132.68 100.00 1,250.04 100.00 1,345.46 100.00 
ทีม่ำ : แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563 ของกจิกำร และงบกำรเงนิของบรษิทั 
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ส่วนที ่3 – หน้ำที ่3 

1.2 สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ   

หน่วย: ลำ้นบำท 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

สนิทรพัยร์วม 10,015.25 8,707.18 7,284.17 6,044.68 
หนี้สนิรวม 4,807.61 3,691.81 3,176.00 2,283.23 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,207.65  5,015.37 4,108.17 3,761.44 
ทุนจดทะเบยีน 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 
รำยไดร้วม(1) 3,832.74 2,132.68 1,250.04 1,345.46 
ค่ำใชจ้่ำยรวม(2) (3,682.50) (2,174.17) (1,771.17) (1,382.84) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 101.30 (157.13) (907.20) (346.72) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 
(บำท) 

0.024 (0.037) (0.216) (0.08) 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) - 0.01 - - 
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้ (บำท) 1.24 1.19 0.98 0.93 

 

ทีม่ำ : เวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์  
หมำยเหตุ :  
(1) รำยไดร้วม ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยร์อกำรขำย ก ำไรจำก
กำรขำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน รำยไดอ้ื่น และรำยไดท้ำงกำรเงนิ 
(2) ค่ำใชจ้่ำยรวม ประกอบดว้ย ตน้ทุนขำย ตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร อื่นๆ และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

 

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ  

(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นของกิจการ ก่อนท าค าเสนอซื้อ อ้างอิงจากข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตาม
รายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นครัง้ล่าสุด  

ตำมบญัชรีำยชื่อผู้ถือหุ้นของกิจกำรเมื่อวนัที่ 5 มกรำคม 2565 ปรบัปรุงด้วยกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัของ
กิจกำร ระหว่ำง นำยลขิติ ลอืสกุลกิจไพศำล จ ำนวน 470,000,000 หุ้น และ บรษิัท เสนำดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ”) เมื่อวนัที ่1 มนีำคม 2565 มดีงันี้  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 
ก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ(1) 
1 บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  1,484,600,000 35.35 
2 นำยสุชยัชำญ วงศปิ์ยะบวร 139,011,100 3.31 
3 นำยเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันำ 93,904,900 2.24 
4 นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล 74,648,100 1.78 
5 นำงนิดดำ จรูตัน์ศกัดิเ์จรญิ 74,285,700 1.77 
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ส่วนที ่3 – หน้ำที ่4 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 
ก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ(1) 
6 นำยปรำชญป์ก ลอืสกุลกจิไพศำล 72,890,600 1.74 
7 นำงสุธดิำ อุปถมัภ ์ 70,000,000 1.67 
8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั  68,228,862 1.62 
9 นำยเสรมิศกัดิ ์พงษพ์ำนิช 62,458,100 1.49 
10 นำยณฐัภูม ิกลัยำศริ ิ 58,494,400 1.39 

รวม 2,198,521,762 52.36 
หมำยเหตุ :  
(1) รอ้ยละเมื่อเทยีบกบัสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิกำร เท่ำกบัรอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกจิกำร  
 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซื้อ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำย แสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์ของกิจกำร ในกำรท ำค ำ
เสนอซื้อหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ทัง้หมด 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 
ภายหลงัการท าค าเสนอซื้อ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ(1) 

1 
บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 (ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ)  

4,200,000,000 100.00 

รวม 4,200,000,000 100.00 
หมำยเหตุ :  
(1) รอ้ยละเมื่อเทยีบกบัสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิกำร เท่ำกบัรอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกจิกำร  
 

1.4 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ 

(1) รายช่ือคณะกรรมการของกิจการก่อนการท าค าเสนอซื้อเสรจ็ส้ิน ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยวรมติร ครุฑโต(1) ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ 
2 นำยปฐมพร ตริณสวสัด(ิ2) กรรมกำร 
3 นำงกรรณิกำร ์โควสุิทธิ(์3) กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
4 นำยภูมพิฒัน์ สนิำเจรญิ กรรมกำร 
5 น.ส.เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย(์4) กรรมกำร 
6 นำงสุนีย ์ศรไชยธนะสุข(5) กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7 นำยธรีวฒุ ิจริชยัศร(ี6) กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

ทีม่ำ : เวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
หมำยเหตุ :  
(1)  นำยวรมติร ครุฑโต เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ แทน นำยวชัรนิทร์ ดวงดำรำ ที่ลำออก โดยมผีลวนัที่ 1 

มนีำคม 2565 
(2)  นำยปฐมพร ตริณสวสัด ิเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั แทน นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล ทีล่ำออก โดยมผีลวนัที ่1 มนีำคม 2565 
(3)  นำงกรรณิกำร ์โควสิุทธิ ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั แทน นำยปรำชญ์ปก ลอืสกุลกจิไพศำล ทีล่ำออก โดยมผีลวนัที ่1 มนีำคม 2565 
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ส่วนที ่3 – หน้ำที ่5 

(4)  น.ส. เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั แทน นำงสำววรษำ สวำทยำนนท ์ทีล่ำออก โดยมผีลวนัที ่15 ธนัวำคม 2564  
(5)  นำง สุนีย ์ศรไชยธนะสุข เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ และ กรรมกำรตรวจสอบ แทน นำยโชคชยั อทิธวิบิูลย ์ทีล่ำออก โดยมผีลวนัที ่15 ธนัวำคม 

2564 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่1 มนีำคม 2565  
(6)  นำยธรีวุฒ ิจริชยัศร ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ และ กรรมกำรตรวจสอบ แทน รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจรญิ ทีล่ำออก โดยมผีลวนัที ่8 มนีำคม 2565   
 

(2) รายช่ือคณะกรรมการของกิจการท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้  

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซื้อ รำยชื่อคณะกรรมกำรของกจิกำร อำจไม่ไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคญั 
อย่ำงไรกด็ ีหำกกจิกำร จะแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิม่เตมิ หรอืแทนทีก่รรมกำรท่ำนเดมิทีล่ำออกไป หมดวำระ หรอื
เนื่องจำกเหตุอื่นใด  ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรใหม้กีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม และ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1.5 ราคาหุ้นสามญัของกิจการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา   
ปี ช่วงเวลา ราคาสูงสุด (บาท/หุ้น) ราคาต า่สุด (บาท/หุ้น) 

2562 ม.ค. - ม.ีค. 0.50 0.45 
 เม.ย. - ม.ิย. 0.47 0.38 
 ก.ค. - ก.ย. 0.45 0.30 
 ต.ค. - ธ.ค. 0.32 0.26 

2563 ม.ค. - ม.ีค. 0.30 0.17 
 เม.ย. - ม.ิย. 0.31 0.19 
 ก.ค. - ก.ย. 0.26 0.21 
 ต.ค. - ธ.ค. 0.26 0.20 

2564 ม.ค. - ม.ีค. 0.35 0.23 
 เม.ย. - ม.ิย. 0.47 0.28 
 ก.ค. - ก.ย.* 0.43 0.32 
 ต.ค. - ธ.ค. 0.83 0.36 

2565 ม.ค. 0.97 0.64 
ทีม่ำ : SETSMART 
 

2. แผนการด าเนินการภายหลงัการเข้าครอบง ากิจการ 

 2.1 สถานภาพของกิจการ 

  ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไม่มแีผนกำรทีจ่ะเพกิถอนหุน้ของกจิกำรออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ภำยในช่วงเวลำ 12 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลำกำรรบัซื้อ เวน้เพยีงแต่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมหีน้ำที่
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และมผีลบงัคบัในขณะนัน้ 

  อนึ่ง ภำยหลงักำรท ำเสนอซื้อหำกกิจกำรยงัคงมสีดัส่วนกำรถือหุน้ของผู้ถอืหุ้นรำยย่อยไม่ถึงร้อยละ 15 
ตำมเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีน อย่ำงไรกต็ำม ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะพจิำรณำเกีย่วกบัแผนใน
กำรกระจำยกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยเพื่อให้กิจกำรมีสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือรำยย่อยครบถ้วนตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์  
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 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

2.2.1 วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธรุกิจ 

 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่ไม่มแีผนกำรทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกจิหลกัของ
กจิกำร โดยกจิกำรจะยงัคงประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์โดยจะมุ่งเน้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
อยู่อำศยัในแนวรำบ 

ทัง้นี้ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมนีัยส ำคญัของสภำพทำงกำรเงนิหรอืสภำวะทำงธุรกจิของกจิกำรหรอืกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ ำเป็นอื่นๆ ผูท้ ำค ำ
เสนอซื้ออำจพจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยแผนกำรลงทุน กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรบรหิำร บุคลำกร 
โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ รวมถึงแผนกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ด ำเนินงำน และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอนำคต 
เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกจิกำรเพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบใดๆ หรอืเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอนำคต 

 

2.2.2 แผนการบริหารจดัการ 

 ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซื้อ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อมจีุดมุ่งหมำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้เติบโตและด ำเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธิผล และยัง่ยนื โดยใน ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำ
กำรท ำค ำเสนอซื้อ โดยจะพิจำรณำแผนกำรด ำเนินกำรด ำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจกำรอย่ำงละเอียดและ
ปรบัเปลีย่นแผนกำรด ำเนินธุรกจิใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ สถำนะทำงกำรเงนิของกจิกำร และสภำพ
กำรเขง่ขนัในธุรกจิ โดยเบือ้งตน้ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อมแีผนกำรบรหิำรจดักำร ดงันี้ 

 1.) กำรบรหิำรจดักำรดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงนิของกจิกำร 

 ในเบื้องต้นผูท้ ำค ำเสนอซื้อมแีผนกำรเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยของกิจกำร กำรลดต้นทุนทำงกำรเงนิ กำรปรบัลด
ค่ำใชจ้่ำยคงทีใ่หเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยทีส่อดคล้องกบักระแสเงนิสดรบั เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรกระแส
เงนิสด ลดภำระกระแสเงนิสดจ่ำยและค่ำใชจ้่ำยคงทีข่องกจิกำร  

 2.) กำรปรบัเปลีย่นแบรนดโ์ครงกำรของกจิกำรใหเ้ป็นแบรนดเ์ดยีวกบัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อพจิำรณำกำรปรบัเปลีย่นแบรนดโ์ครงกำรของกจิกำรใหเ้ป็นแบรนดเ์ดยีวกบัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ 
เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถอืใหก้บัลูกคำ้ทีต่้องกำรซื้ออสงัหำรมิทรพัย์ในโครงกำรของกจิกำร รวมถงึ
กำรลดตน้ทุนทำงกำรตลำดดว้ยกำรประหยดัจำกขนำดในกำรควบคุมตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยเพื่อจดัท ำสื่อโฆษณำต่ำงๆ 

 3.) กำรปรบัเปลีย่นวธิกีำรบรหิำรจดักำรเพื่อพฒันำโครกำรใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนักบัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ  

 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะพฒันำวธิกีำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำโครงกำรของกจิกำรใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั
กบัผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ซึ่งจะช่วยเพิม่ศกัยภำพและคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำร ให้พร้อมแข่งขนัในตลำดไดอ้ย่ำง
ทดัเทยีม จำกทมีงำนและพนัธมติรผูร้บัเหมำของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ตลอดจนงำนบรกิำรหลงักำรขำย กำรดูแลของ
นิตบิุคคล กำรบรกิำรทำงกำรเงนิเพื่อสนับสนุนกำรกูย้มืของลูกคำ้  
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2.2.3 การขยายการลงทุนหรือก าลงัการผลิต 

 ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ กิจกำรอำจพจิำรณำขยำยกำร
ลงทุนหรอืพฒันำโครงกำรตำมแผนกำรลงทุนตำมปกตขิองธุรกจิในปัจจุบนัในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำร
อยู่อำศยัในแนวรำบ รวมถงึกำรจดัซื้อทีด่นิตำมควำมเหมำะสม และ/หรอืธุรกจิอื่นทีใ่หอ้ตัรำผลตอบแทนทำงกำร
ลงทุนทีน่่ำพงึพอใจกบักจิกำรโดยไม่ก่อใหเ้กดิกำรแขง่ขนักนัระหว่ำงผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำร 

 ทัง้นี้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจร่วมกนักบักิจกำรในกำรทบทวนและปรบัปรุงแผนกำรขยำยกำรลงทุนตำมที่
จ ำเป็นและเหมำะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรจดักำร และกำรพฒันำทำงธุรกิจ เพื่อ
ผลประโยชน์แก่กจิกำร  

 อย่ำงไรกด็ ีหำกกจิกำรมแีผนกำรทีจ่ะไดม้ำ และ/หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์กจิกำรและผูท้ ำค ำเสนอซื้อ
จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรที่มีนัยส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบยีนในกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึ่งหำกตอ้งอำศยัมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร ผู้ท ำค ำเสนอซื้อก็จะพจิำรณำกำรใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำม
เหมำะสม 

 

2.2.4 การปรบัโครงสร้างองคก์ร การบริหาร การจ้างงาน 

 ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะมกีำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร คณะกรรมกำรบรหิำร คณะผู้บรหิำรของกิจกำร 
ดงัต่อไปนี้ 
 
โครงสรำ้งองคก์รเดมิ 

 
 
โครงสรำ้งองคก์รใหม่ 
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คณะกรรมกำรบรหิำรเดมิ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยปรำชญ์ปก ลอืสกุลกจิไพศำล กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยปิยพล บุญม ี กรรมกำรบรหิำร 

 
คณะกรรมกำรบรหิำรใหม่ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยปฐมพร ตริณสวสัด ิ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยภูมพิฒัน์ สนิำเจรญิ กรรมกำรบรหิำร 

 
คณะผูบ้รหิำรตำมโครงสรำ้งองคก์รเดมิ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยปรำชญ์ปก ลอืสกุลกจิไพศำล ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรตลำดและกำรขำย (รกัษำกำร) 
3. นำยเจรญิชยั กติตสุิวรรณ ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ  
4. นำยชชูพี ดษิฐเ์สถยีร ประธำนเจำ้หน้ำทีส่นับสนุนกลำง  
5. นำงสุดำรตัน์ รตันพรสนิชยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลยุทธแ์ละพฒันำองคก์ร  
6. นำยคนัธชำต องัคสุวรรณ ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนก่อสรำ้ง 

 
คณะผูบ้รหิำรตำมโครงสรำ้งองคก์รใหม่ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. น.ส.เกษรำ ธญัลกัษณ์ภำคย ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. น.ส. ลดัดำวรรณ ตนัศรำวพิุธ รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 
3. นำย สญัชยั ก ำมะหยี ่ ผูบ้รหิำรสำยงำนบญัช ี

 
 โดยในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อไม่ประสงคท์ี่
จะเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิำรของกจิกำรอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรกด็ ีผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ของกจิกำร และอำจเสนอเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิำรของกจิกำรตำมควำมเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรพจิำรณำแต่งตัง้
ผู้บรหิำรเพิม่เติม และ/หรอื กำรแต่งตัง้เพื่อทดแทนกำรลำออก และ/หรอื บุคลำกรทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของกจิกำร 
 
2.2.5 แผนการได้มา และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องกิจการ 

 ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซื้อ ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจจะพจิำรณำท ำกำรโอนธุรกจิ ซื้อขำยทรพัยส์นิ เพื่อกำรจดั
กลุ่มธุรกจิในกลุ่มบรษิทัของผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำร หรอืในเบือ้งตน้ผูท้ ำค ำเสนอซื้ออำจพจิำรณำซื้อบรษิทัย่อย
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ของกจิกำรทีม่ผีลขำดทุนสะสม โดยขึน้อยู่กบัผลกำรศกึษำและควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐกจิ รวมทัง้ขอ้พจิำรณำ
และปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

 นอกจำกนัน้แล้วในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื้อ กิจกำรยงัไม่มี
แผนทีจ่ะมกีำรไดม้ำ และ/หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องกจิกำรอย่ำงมนีัยส ำคญั ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัแผนกำรปรบั
โครงสร้ำงกิจกำร แผนกำรด ำเนินธุรกิจ หรือได้มำและ/หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับหรอืไม่
สนับสนุนธุรกจิในปัจจุบนัของกจิกำร หรอืไดม้ำและ/หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ทีไ่ม่เป็นไปตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนในขอ้ 2.2.3 ทัง้นี้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้ออำจร่วมกนักบักิจกำรในกำรทบทวนและปรบัปรุงแผนกำรได้มำและ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำร โดยกิจกำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศ
รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปและประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

 อย่ำงไรกด็ ีหำกกจิกำรมแีผนกำรทีจ่ะไดม้ำ และ/หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์กจิกำรและผูท้ ำค ำเสนอซื้อ
จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรที่มีนัยส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบยีนในกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึ่งหำกตอ้งอำศยัมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร ผู้ท ำค ำเสนอซื้อก็จะพจิำรณำกำรใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำม
เหมำะสม 
 
2.2.6   โครงสร้างทางการเงิน 

ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำทบทวน และปรับปรุง
โครงสรำ้งทำงกำรเงนิเพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกจิกำรซึ่งอำจรวมถึง
กำรเพิม่ทุนหรอืกำรจดัหำเงนิทุนดว้ยกำรก่อหนี้ใหเ้หมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกจิของกจิกำรในขณะนัน้ และเพื่อ
หลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ทีอ่ำจจะกระทบผลกำรด ำเนินกำรของกจิกำร หรอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรแขง่ขนัใน
อนำคต หรอืตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ของกจิกำร 

 

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่มแีผนหรอืนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมนีัยส ำคญัใน
ระยะเวลำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิ้นสุดกำรเสนอซื้อหลกัทรพัย์ โดยปัจจุบนักิจกำรมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.00 ของก ำไรสุทธิ ภำยหลังจำกหักภำษีและเงินทุนส ำรองตำม
กฎหมำยและเงนิส ำรองอื่น (ถ้ำม)ี อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น ในกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของกจิกำร โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีว่่ำกจิกำรจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส ำหรบักำร
ด ำเนินธุรกจิ 
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2.2.8   การแบ่งแยกธรุกิจ เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ภำยหลงัจำกกำรเขำ้เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในกิจกำร ในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อไม่สำมำรถได้มำซึ่งหุน้สำมญั

ของกจิกำรจำกกำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกจิกำรไดท้ัง้หมด อำจพจิำรณำไดว้่ำผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำร 
(ซึง่มผีูท้ ำค ำเสนอซื้อเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และมอี ำนำจควบคุม) ท ำธุรกจิทีอ่ำจเป็นกำรแขง่ขนักนั อย่ำงไรกต็ำมใน
ปัจจุบนัผูท้ ำค ำเสนอซื้อ และ กจิกำร ไม่มโีครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์โครงกำรใดมที ำเลทีต่ัง้ทบัซ้อนหรอือยู่
ใกล้เคยีงกนัอนัอำจเป็นกำรแข่งขนัเพื่อแย่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเดยีวกนั ทัง้นี้ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และ กิจกำร มี
ควำมตัง้ใจทีจ่ะไม่ประกอบธุรกจิที่เป็นกำรแข่งขนักนั ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรใหม้กีำรก ำหนดกลยุทธ์กำร
ด ำเนินธุรกจิของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกขอบขำ่ยลกัษณะธุรกจิระหว่ำงกนั เพื่อใหม้คีวำมชดัเจนและไม่ทบัซ้อนกนั และ
ป้องกนักำรประกอบธุรกจิทีอ่ำจเป็นกำรแขง่ขนักนั รวมถงึประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   โดยกำรก ำหนด
ขอบเขตในกำรเติบโตทำงธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซื้อ มีแนวทำงที่จะพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมแนวสูง และวำงแผนพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทแนวรำบใน
กจิกำร เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยกำรเตบิโตของแต่ละบรษิทัใหช้ดัเจนและเพื่อเป็นแนวทำงในกำรขจดัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ต่อไปในอนำคต โดยสำมำรถสรุปแนวทำงไดด้งันี้ 

 ผู้ท าค าเสนอซื้อ กิจการ 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 1. ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพัก

อำศยัในแนวสงู ไดแ้ก่ คอนโดมเินียม 
2. ธุรกจิเช่ำ เช่น อพำรท์เมน้ ศูนยก์ำรคำ้
ขนำดเลก็ อำคำรส ำนักงำน 
3. ธุรกจิสนำมกอลฟ์ 
4. ธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 
5. ธุรกจิบรหิำรงำนนิตบิุคคล 
6.  ธุ รกิจรับบริหำรโครงกำรพัฒนำ

อสงัหำรมิทรพัย ์
7. ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งทีพ่กัอำศยั 
8.ธุรกจิตวัแทนและนำยหน้ำใหบ้รกิำรซื้อ

ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
 
และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำร
แข่งขนักันระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซื้อและ
กจิกำร 

ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรพกัอำศยั
ในแนวรำบ ได้แก่ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด 
ทำวน์โฮม อำคำรพำณิชย์ เป็นต้น และ/
หรือธุรกิจอื่นที่ให้อัตรำผลตอบแทน
ทำงกำรลงทุนที่น่ำพึงพอใจกับกิจกำร
โดยไม่ก่อให้เกิดกำรแข่งขนักันระหว่ำง
ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำร 

นโยบำยกำรจดัซื้อทีด่นิ จัดซื้อที่ดินโดยกำรคัดสรรตำมคุณลักษณะที่ดินที่เหมำะสมว่ำควรพัฒนำเป็น
โครงกำรคอนโด หรอื แนวรำบ โดยค ำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่ำในกำรลงทุนเป็น
หลกัในกำรจดัซื้อทีด่นิ 

ส ำหรบัแนวทำงในกำรจดัซื้อทีด่นิใหม่ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่ออยู่อำศยั เพื่อเป็นกำร
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะสรรหำทีด่นิใหเ้หมำะสมกบัสนิคำ้ทีต่้องกำรพฒันำ โดยมี
แผนในกำรก ำหนดกรอบกำรจดัซื้อที่ดนิใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทำงในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำงผู้ท ำค ำ
เสนอซื้อและกจิกำรดงันี้  
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ในกำรพจิำรณำสรรหำทีด่นิส ำหรบัโครงกำรแนวสงูหรอืโครงกำรแนวรำบนัน้ นอกจำกขอ้มลูส ำรวจคู่แข่ง
ทำงกำรตลำดทีจ่ะช่วยใหส้ำมำรถคดักรองไดใ้นขัน้แรกว่ำท ำเลนัน้ผูบ้รโิภคมคีวำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัแบบใดและ
ผูป้ระกอบกำรมองเหน็โอกำสอย่ำงไรจำกท ำเลดงักล่ำว เพื่อเลอืกพฒันำรูปแบบโครงกำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำร
ของผูบ้รโิภคแล้วนัน้ กำรสรรหำทีด่นิกจ็ะต้องประกอบดว้ยคุณลกัษณะของทีด่นิทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงกำรสรรหำ
ทีด่นิเพื่อพฒันำโครงกำรแนวสงู หรอื กำรสรรหำทีด่นิเพื่อพฒันำโครงกำรแนวรำบ โดยมกีรอบในกำรพจิำรณำคดั
สรรทีด่นิ ดงันี้  

คณุลกัษณะ เพื่อพฒันาแนวสูง เพื่อพฒันาแนวราบ 

1. ลกัษณะทำงกำยภำพ ขนำดที่ดนิที่เหมำะสมและรูปร่ำงของ
แปลงทีด่นิทีเ่หมำะกบักำรสรำ้งคอนโด 
เช่น ไม่มลีกัษณะเวำ้แหว่ง ตอ้งมคีวำม
กว้ำงยำวพอทีจ่ะวำงฐำนตวัอำคำรได้
ตำมกฎหมำย 

ขนำดทีด่นิควรมำกกว่ำ 15 ไร่ รปูร่ำง
ที่ดนิสำมำรถเป็นไดห้ลำยแบบซึ่งจะ
มีควำมยึดหยุ่นมำกกว่ำโครงกำร
คอนโด เนื่องจำกสนิคำ้เป็นตวับ้ำนที่
มขีนำดฐำนทีเ่ลก็กว่ำ  

2. ขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย ที่ดินอยู่ ในผังเมืองที่สำมำรถสร้ำง
คอนโดได ้

ที่ดินอยู่ในผังเมืองที่สำมำรถสร้ำง
โครงกำรแนวรำบได ้

3. กำรจรำจร ต้องสำมำรถเชื่อมต่อกบัรถสำธำรณะ
ได้ในระยะทำงที่ไม่ไกลจนเกินไป 
เพรำะพฤตกิรรมของลูกคำ้ส่วนใหญ่ใช้
รถสำธำรณะในกำรเดนิทำง 

ต้องสำมำรถเชื่อมต่อกับทำงด่วน 
โทลเวย์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเดนิทำงโดยรถยนตส่์วนตวั 

4. บรบิทโดยรอบทีด่นิ ท ำเลติดรถไฟฟ้ำ , ในเมือง CBD , 
ห รื อ  ใ ก ล้ แ ห ล่ ง ง ำ น อ ย่ ำ ง นิ ค ม
อุตสำหกรรมหรอืปัจจยัอื่นๆ ทีส่่งเสรมิ
ให้เกิน Demand ควำมต้องกำรที่อยู่
อำศยัแบบคอนโดมเินียม 

ท ำเลไม่ต้องติดรถไฟฟ้ำหรืออยู่ใน
เมอืงมำกนัก แต่ตอ้งสำมำรถเดนิทำง
ด้วยรถยนต์ได้สะดวก เพื่อเข้ำสู่ตัว
เมอืงหรอืแหล่งงำน 

5. รำคำทีด่นิ ต้นทุนของที่ดินก็จะเป็นปัจจยัหนึ่งที่
ประกอบกำรตัดสินใจเลือกว่ำควร
พัฒน ำที่ ดิ น แ ป ล ง ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น
โครงกำรแนวสงูหรอืแนวรำบ  

โดยกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ทำง
กำรเงินประกอบกำรพิจำรณำสรรหำ 
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำในกำรลงทุน 

ต้นทุนของที่ดนิก็จะเป็นปัจจยัหนึ่งที่
ประกอบกำรตัดสินใจเลือกว่ำควร
พัฒนำที่ ดิน แปลงดัง ก ล่ ำ ว เ ป็น
โครงกำรแนวสงูหรอืแนวรำบ  

โดยกำรศกึษำถงึควำมเป็นไปไดท้ำง
กำรเงนิประกอบกำรพจิำรณำสรรหำ 
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำในกำรลงทุน 

ทัง้นี้ในกำรสรรหำทีด่นิ นอกจำกกรอบในกำรพจิำรณำคดัสรรขำ้งต้นแล้ว ควำมพรอ้มทำงกำรเงนิในแต่
ละช่วงเวลำกถ็อืว่ำเป็นเรื่องส ำคญัอย่ำงยิง่ เนื่องจำกกำรซื้อทีด่นิเพื่อพฒันำโครงกำรมกีำรแขง่ขนัสูงมำกประกอบ
กบัรำคำทีด่นิสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ในบำงช่วงเวลำทัง้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำร อำจตอ้งมกีำรบรหิำรจดักำร
กำรซื้อทีด่นิเพื่อรกัษำโอกำสทำงธุรกจิและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของแต่ละฝ่ำยไว ้แต่อย่ำงไรกด็ทีัง้สองฝ่ำยจะ
ยงัคงมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครดั 
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ส ำหรบัทีด่นิรอกำรพฒันำทีย่งัไม่ไดเ้ริม่กำรพฒันำนัน้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกิจกำรจะยงัคงด ำเนินกำรตำม
แผนพฒันำโครงกำรของแต่ละบรษิทัจนหมดทีด่นิรอกำรพฒันำเดมิซึ่งปัจจุบนัไม่มพีืน้ทีท่บัซ้อนกนั โดยเมื่อทีด่นิ
รอกำรพฒันำตำมรปูแบเดมิไดถู้กพฒันำจนหมดสิน้ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและกจิกำรจะไม่มลีกัษณะโครงกำรในรูปแบบ
เดียวกัน โดยในอนำคตผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัยในแนวสูง ได้แก่ 
คอนโดมเินียม ในขณะทีก่จิกำรจะพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่ออยู่อำศยัในแนวรำบ ไดแ้ก่ บ้ำนเดีย่ว บ้ำน
แฝด ทำวน์โฮม อำคำรพำณิชย์ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบกำรพฒันำดงักล่ำวมคีวำมแตกต่ำงกนัของขนำดพื้นที่ และ 
ประโยชน์ใชส้อย ซึง่จะเป็นกำรแยกกลุ่มลูกคำ้ของทัง้สองบรษิทัทีม่คีวำมตอ้งกำรทีแ่ตกต่ำงกนั 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรของแต่ละบรษิทั จะท ำหน้ำทีข่องตนในกำรบรหิำรกจิกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิัทและผู้ถือหุ้นของแต่ละบรษิัท ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บรหิำรของกิจกำร ที่เป็นตวัแทนของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ 
ตระหนักถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของตน เพื่อประโยชน์สงูสุดของกจิกำร และผูถ้อืหุน้ของกจิกำร และจะตอ้ง
ปฏบิตัติำมขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

  ทัง้นี้ ในระหว่ำงกำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจเพื่อขจัดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของทัง้ 2 บริษัท 
เพื่อให้เป็นตำมโครงสร้ำงธุรกิจขำ้งต้น ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ และ กิจกำร อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัใดๆ ที่เกิดขึ้นใน
อนำคต ซึง่บรษิทัฯ จะพจิำรณำถงึ 1) ควำมจ ำเป็นทำงธุรกจิและสมเหตุสมผล 2) รำคำและเงือ่นไขทียุ่ตธิรรม ทัง้นี้ 
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะพจิำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ ตดิตำม 
ก ำกบัดูแล และตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ำไม่มกีำรถ่ำยเททำงผลประโยชน์ และด ำเนินกำรใดๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของทัง้สองบริษัทฯ รวมถึงกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป และ/หรอื กฎเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

 2.3 รายการระหว่างกนั 

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและ/หรอื บรษิทัย่อยของผูท้ ำค ำเสนอซื้อ อำจมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบักจิกำรและ/หรือ
บรษิัทย่อยของกจิกำร และอำจจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงในอนำคตตำมควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นของธุรกจิ  รวมถงึที่
เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยเบื้องต้นผู้ท ำค ำเสนอซื้อมแีผนในกำร
ให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อด ำเนินกำรอยู่แล้ว เพื่อให้บริกำรแก่โครงกำรพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ต่ำงๆ ของกจิกำร เช่น กำรรบัจำ้งบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ กำรใหบ้รกิำรบรหิำรนิตบิุคคล กำร
ใหบ้รกิำรงำนตลำดและงำนขำย กำรใหบ้รกิำรท ำสื่อโฆษณำ กำรใหบ้รกิำรตดิตัง้แผงโซลำร์ และกำรบรกิำรหลงักำรขำย
เป็นตน้  รวมถงึอำจมกีำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่กจิกำรตำมควำมเหมำะสม 

 อย่ำงไรก็ตำมผู้ท ำค ำเสนอซื้อและกิจกำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจกำรเป็นหลกั และจะมกีำรพจิำรณำ
อย่ำงระมดัระวงัว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงผูท้ ำค ำเสนอซื้อ รวมถงึบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผูท้ ำค ำ
เสนอซื้อและกจิกำรและกจิกำรย่อยของกจิกำร เป็นรำยกำรทีด่ ำเนินกำรทำงธุรกจิตำมปกต ิและมเีงื่อนไขทำงกำรค้ำที่
เสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลจะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัของกจิกำร และกฎหมำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำร และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีเพื่อเป็นกำร
เสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสและประสทิธภิำยในกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
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ส่วนท่ี 4 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 
1. วิธีตอบรบัค าเสนอซื้อ 

ในกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อ ให้ผู้ถอืหุ้นของกิจกำรที่ต้องกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของกิจกำร ปฏิบตัติำมขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 

1.1. อ่ำน “ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์” ตำมเอกสารแนบ 1.1 ส ำหรบัหุน้สำมญั และ 
เอกสารแนบ 2.1 ส ำหรบั NVDR อย่ำงละเอียด พร้อมกรอกขอ้ควำมใน “แบบตอบรบัค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์” ตำมเอกสารแนบ 1.2 หรอื “แบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ส าหรบั NVDR” 
ตำมเอกสารแนบ 2.2 แลว้แต่กรณี ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มกบัลงลำยมอืชื่อผูแ้สดงเจตนำ
ขำย 

1.2. แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี้ 

1.2.1. กรณีทีเ่ป็นใบหุน้  

ให้ลงลำยมอืชื่อสลกัหลงัใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมอืชื่อผู้โอน” ในด้ำนหลงัของใบ
หุน้ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูโ้อนจ ำนวน 2 ชุด ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี โดยลำยมอื
ชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสำรประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องเป็นลำยมือชื่อ
เดยีวกนั 

ทัง้นี้ ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ขอควำมร่วมมอืให้ผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือใบหุ้นมำยื่น
แบบตอบรบัตำมขอ้ 1.1 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อ เวน้แต่จะ
มกีำรขยำยระยะเวลำรบัซื้อออกไป ซึง่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะแจง้ใหท้รำบภำยหลงั เนื่องจำกตวัแทนในกำร
รบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะตอ้งน ำใบหุน้นัน้ไปตรวจสอบและฝำกไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ซึ่งเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์ หำกใบหุ้นได้รบักำรปฏิเสธ
กำรรบัฝำกจำกศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ตัวแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดง
เจตนำขำยมำรบัใบหุน้นัน้คนื 

− ในกรณีที่ค ำน ำหน้ำชื่อ หรอืชื่อ หรอืนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้น แตกต่ำง
จำกที่ปรำกฏบนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำน
รฐัวสิำหกจิ หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรอืหนังสอืเดนิทำง ใหก้รอก “แบบค า
ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์” ของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ตำมเอกสารแนบ 5) 
พรอ้มเอกสำรประกอบกำรแก้ไขของทำงรำชกำร โดยขอ้มูลใหม่ต้องระบุใหต้รงกบับตัร
ประจ ำตัวประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรอืใบส ำคญั
ประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรอืหนังสอืเดนิทำง 

− ในกรณีทีเ่ป็นผูจ้ดักำรมรดก ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสัง่ศำลทีแ่ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดกทีอ่อก
ให้ไม่เกิน 12 เดอืน นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ส ำเนำใบมรณ
บตัร ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้จดักำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผูจ้ดักำรมรดก ทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดักำรมรดก 
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− ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว์ บดิำและมำรดำต้องลงลำยมอืชื่อสลกัหลงัใบหุ้น 
และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผูเ้ยำว ์พรอ้มบดิำ และมำรดำ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

− ในกรณีใบหุ้นสูญหำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อกบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เพื่อให้
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ด ำเนินกำรออกใบหุ้นใหม่ เพื่อน ำใบหุ้นที่ออกใหม่มำเสนอขำย
ผ่ำนตัวแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ แต่เนื่อง จำกขัน้ตอนกำรออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้
ระยะเวลำประมำณสองสปัดำห์ ดงันัน้ ผู้แสดงเจตนำขำยดงักล่ำวจงึควรติดต่อศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้ำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำรบัซื้อประมำณสอง
สปัดำห ์

หมำยเหตุ:  กรณีทีเ่ป็นใบหุน้ แบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์จะสมบูรณ์กต็่อเมื่อใบหุน้ไดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบและรบัฝำกโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏเิสธ
กำรรบัฝำกจำกศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ตัวแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดง
เจตนำขำยมำตดิต่อรบัใบหุน้คนื  

1.2.2. กรณีทีฝ่ำกหุน้ไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ใหต้ดิต่อกบับรษิทัหลกัทรพัยท์ีผู่แ้สดงเจตนำขำยฝำกหุน้ไวใ้นบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยข์องตน
พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2.4 จ ำนวน 1 ชุด เพื่อท ำกำรโอน
หลกัทรพัยเ์ขำ้บญัช ีดงันี้ 

− ส ำหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตไิทย (Local Securities) 

 ช่ือบญัชี : “บรษิัทหลกัทรพัย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเทนเดอร์
ออฟเฟอร”์ 

 เลขท่ีบญัชี : 005-000000013-9 

− ส ำหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตติ่ำงดำ้ว (Foreign Securities) 

 ช่ือบญัชี : “LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 
TENDER OFFER” 

 เลขท่ีบญัชี : 005-000000013-9 

 ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อพร้อมเอกสำรประกอบได้ที่บริษัท
หลกัทรพัยท์ีผู่แ้สดงเจตนำขำยมบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยบรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้จะเป็นผู้ใหบ้รกิำร
รวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยต์่อไป 

กรณีที่ได้ฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัย์ ( Issuer Account) 
สมำชกิเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องกรอก “แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย์ ระหว่ำงบญัชี
บรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์กบัสมำชกิผูฝ้ำกหลกัทรพัย์” (“แบบศรท-403”) ตำมเอกสารแนบ 6 ที่กรอก
รำยละเอยีด พรอ้มลงลำยมอืชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน พรอ้มทัง้แนบเอกสำรแสดงตนของผู้
ถอืหลกัทรพัย์ ตำมประเภทบุคคลทีร่ะบุไวใ้นหน้ำที ่2 ของแบบฟอร์ม จ ำนวน 1 ชุด เพิม่เตมิจำกแบบ
ตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ และเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย เพื่อท ำกำรโอน
หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยเขำ้บญัชขีองตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย ์ดงันี้ 
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− ส ำหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตไิทย (Local Securities) 

 ช่ือบญัชี : “บรษิัทหลกัทรพัย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเทนเดอร์
ออฟเฟอร”์ 

 เลขท่ีบญัชี : 005-000000013-9 

− ส ำหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตติ่ำงดำ้ว (Foreign Securities) 

 ช่ือบญัชี : “LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 
TENDER OFFER” 

 เลขท่ีบญัชี : 005-000000013-9 
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ และเอกสำรประกอบกำร

เสนอขำยจ ำนวน 1 ชุด พรอ้มทัง้แนบแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบส ำหรบักำรโอนหลกัทรพัย์
ระหว่ำงบญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ กับสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย์ที่ระบุไว้ในหน้ำ 2 ของแบบฟอร์ม
จ ำนวน 1 ชุด ไดท้ีต่วัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ 

โดยตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบไปยงั
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลกัทรพัย์ของผูแ้สดงเจตนำขำยทีฝ่ำกไวก้บั
บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์มำยงับญัชขีองตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ของผู้
แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุน้ไดภ้ำยในระยะเวลำกำรรบัซื้อ ขอควำมร่วมมอืผูแ้สดงเจตนำที่ฝำก
หุน้ไวก้บัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) สมำชกิเลขที ่600 ยื่น
แบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลักทรพัย์และเอกสำรประกอบอื่นๆ ภำยในวนัที่ 11 เมษำยน 2565 หรือ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำกำรรบัซื้อ เพื่อให้มเีวลำเพยีงพอในกำร
ด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลกัทรพัย ์หำกแบบศรท-403 ดงักล่ำว ไดร้บักำรปฏเิสธจำกศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์ผูท้ ำค ำเสนอซื้อและ/หรอืตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินกำรปฏเิสธกำร
ตอบรบัค ำเสนอซื้อของผูแ้สดงเจตนำขำย 

 

1.2.3. กรณีถอืหุน้ในรปูแบบ NVDR 

ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อกบับรษิัทหลกัทรพัย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยฝำก NVDR ไวใ้นบญัชี
ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของตน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในขอ้ 1.2.4 
จ ำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และให้บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้โอน NVDR 
เขำ้บญัชดีงันี้ 

ชื่อบญัช ี : “LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 
TENDER OFFER” 

เลขทีบ่ญัช ี : 005-000000013-9 
ทัง้นี้ ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ขอควำมร่วมมอืใหผู้้แสดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญัแสดง

กำรโอน NVDR ทีแ่สดงเจตนำขำยดงักล่ำว มำยื่นหลกัฐำนกำรโอน NVDR พรอ้มแบบตอบรบัตำมขอ้ 
1.1 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อ เวน้แต่จะมกีำรขยำยระยะเวลำ
รบัซื้อออกไป ซึ่งผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั เนื่องจำกมีขัน้ตอนที่ตวัแทนในกำรรบัซื้อ
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หลกัทรพัย์ต้องด ำเนินกำรโอนหุน้สำมญัและ NVDR กบับรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนของกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อต่อไป 

1.2.4. เอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำย 

(ก) บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิทีย่งัไม่
หมดอำยุ (ในกรณีทีเ่ป็นบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืบตัรประจ ำตวั
ประชำชนตลอดชพี ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำนและ
หน้ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้อง) โดยลำยมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลำยมอืชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบบั (กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว์ ต้องแนบ
ค ำยนิยอมของผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอื
เอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ปกครอง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง และ
ผูเ้ยำว ์พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูป้กครอง) 

(ข) บุคคลธรรมดำทีม่ใิช่สญัชำตไิทย 

ส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้ม
ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อทีล่งนำมใน
เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบบั 

(ค) นิตบิุคคลสญัชำตไิทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทีก่ระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสุดทำ้ย
ของระยะเวลำรบัซื้อ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิติบุคคลที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรอืบัตรพนักงำน
รฐัวสิำหกิจ หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่
แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) ทัง้นี้ ในกรณีกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำทีม่ใิช่สญัญำตไิทย ให้ใชส้ ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 
หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล 
ที่ได้ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำหนังสือรบัรองขำ้งต้น พร้อมลงลำยมือชื่อรบัรองควำม
ถูกตอ้ง ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2.4 (ก) หรอื (ข) แลว้แต่กรณี 

หมำยเหตุ:  ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำตไิทยมหีน้ำที่หกัภำษี ณ ทีจ่่ำยใน
อตัรำรอ้ยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละออกหนังสอืรบัรอง
กำรหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำยใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ 

(ง) นิตบิุคคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย 

ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้นิติบุคคล หนังสอืบรคิณห์สนธ ิและหนังสอืรบัรองที่ออก
โดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรอืหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนัน้มีภูมิล ำเนำ  ซึ่ง
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รบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนันิติบุคคล  ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 
และอ ำนำจหรอืเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล  ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดอืน
ก่อนวนัสุดท้ำยของระยะเวลำรบัซื้อ พร้อมลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำน
รฐัวสิำหกจิของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลทีย่งัไม่หมดอำยุ (ในกรณีทีเ่ป็น
บตัรขำ้รำชกำร หรอืบัตรพนักงำนรฐัวสิำหกิจ หรอืบตัรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ  
ใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำทีแ่สดงทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบ้ำนและหน้ำทีแ่สดงชื่อผูแ้สดง
เจตนำขำยทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง)  ทัง้นี้ 
ในกรณีกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลเป็นบุคคลธรรมดำทีม่ใิช่สญัญำตไิทย ให้
ใชส้ ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุของ
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอื
ชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงเจตนำขำยทุก
ฉบบั 

ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรอง
ลำยมอืชื่อของผูจ้ดัท ำ หรอืผูใ้หค้ ำรบัรองควำมถูกต้องของเอกสำรโดยเจำ้หน้ำที ่Notary 
Public พร้อมตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทตูไทย หรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำม
ถูกต้อง ทัง้นี้  กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรบัซื้อ 

(จ) นิติบุคคลที่มใิช่สญัชำติไทยและมไิดป้ระกอบกิจกำรในประเทศไทย อีกทัง้มถีิ่นที่อยู่ใน
ประเทศทีไ่ม่มอีนุสญัญำภำษซีอ้นกบัประเทศไทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสญัญำ
ภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญำภำษีซ้อนนัน้ไม่ได้มกีำรยกเว้นในเรื่องกำรหกั
ภำษ ีณ ทีจ่่ำยทีจ่ดัเกบ็จำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนำขำย ต้องกรอกรำยละเอียดของรำคำต้นทุนของหลกัทรพัย์ที่แสดงเจตนำ
ขำยใน “แบบแจ้งต้นทุนหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขาย” ตำมเอกสารแนบ 4 แล้วแต่
กรณี และแนบหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทุนดงักล่ำว เพื่อใชใ้นกำรหกัภำษี ณ ทีจ่่ำย หำกผู้
แสดงเจตนำขำยมไิดร้ะบุรำคำต้นทุนของหลกัทรพัย์ ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยท์ ำ
กำรหกัภำษี ณ ทีจ่่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกรำคำเสนอซื้อคูณดว้ยจ ำนวนหุน้ของกจิกำร
หรอื NVDR ทีผู่แ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทัง้หมด 

1.2.5. กรณีทีผู่เ้สนอขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหุน้สำมญัดว้ยตนเอง 

ใหเ้ตรยีมหนังสอืมอบอ ำนำจตำมเอกสารแนบ 1.3 ส ำหรบัหุน้สำมญั หรอืเอกสารแนบ 2.3 
ส ำหรบั NVDR พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอื 30 บำท  (10 บำทส ำหรบักำรมอบอ ำนำจรำยกำร
เดยีว หรอื 30 บำทส ำหรบักำรมอบอ ำนำจหลำยรำยกำร) และแนบหลกัฐำนแสดงตนของผูม้อบอ ำนำจ
และผูร้บัมอบอ ำนำจตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2.4 ตำมแต่กรณี พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง 

1.2.6. เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผูท้ ำค ำเสนอซื้อ และ/หรอื ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะรอ้งขอ/แจง้
เพิม่เตมิ 
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หำกมขี้อสงสยัประกำรใดเกี่ยวกบัวธิตีอบรบัค ำเสนอซื้อ กรุณำติดต่อตัวแทนในกำรรบัซื้อ
หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั(มหำชน) 
ชื่อผูต้ดิต่อ : คุณวฒันำ ทวนมะลวิลัย ์หรอืคุณจนัทรจ์ริำ กรรเกศ  
ทีอ่ยู่  : เลขที1่1 อำคำรควิเฮำ้ส ์สำทร ชัน้ M ถนนสำทรใต ้ 
   แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์ : 02-055-5100 ต่อ 5107 หรอื 02-055-5100 ต่อ 5108 
อเีมล  : OperationGroup@lhsec.co.th 

 

1.3. กำรยื่นแบบตอบรบัซึง่กรอกขอ้ควำมตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้อย่ำงครบถว้นพรอ้มเอกสำรประกอบดงันี้ 

1.3.1 กรณีเป็นใบหุน้ 

ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ซึ่งกรอกขอ้ควำมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบ
เอกสำรตำมที่ระบุในขอ้ 1.2 ณ สถำนทีท่ ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ ระหว่ำงเวลำ 9.00 
น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัที่ 9 มนีำคม ถงึวนัที่ 18 เมษำยน 2565 ทัง้นี้ ตวัแทนใน
กำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ขอให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรบัและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสุดท้ำยของระยะเวลำรบัซื้อ ซึ่งคือวนัที่ 11 เมษำยน 2565   
เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบัซื้อออกไป ซึ่งผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั เนื่องจำก
ตัวแทนในกำรรบัซื้อหลักทรพัย์ต้องน ำใบหลักทรพัย์นัน้ ไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์ หำกใบหลกัทรพัยไ์ดร้บักำรปฏเิสธกำรรบัฝำกจำกศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย์ ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำตดิต่อรบัใบ
หลกัทรพัยน์ัน้คนื ณ สถำนทีท่ ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย ์ตำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำงนี้ 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด์ แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั(มหำชน) 
ชื่อผูต้ดิต่อ : คุณวฒันำ ทวนมะลวิลัย ์หรอืคุณจนัทรจ์ริำ กรรเกศ  
ทีอ่ยู่  : เลขที1่1 อำคำรควิเฮำ้ส ์สำทร ชัน้ M ถนนสำทรใต ้ 
   แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์ : 02-055-5100 ต่อ 5107 หรอื 02-055-5100 ต่อ 5108 
อเีมล  : OperationGroup@lhsec.co.th 
  
ทัง้น้ี  ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์างไปรษณีย ์

กรณีผู้แสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์ที่ถือเป็นใบหุ้น แบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์จะ
สมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัฝำกโดยศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว
เท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้รบักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อและ/หรอื
ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ ขอสงวนสทิธใินกำรปฏเิสธกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนำ
ขำย และตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ผูแ้สดงเจตนำขำยเพื่อตดิต่อรบัใบหุน้คนื 

1.3.2 กรณีระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 
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ผูแ้สดงเจตนำขำยทีม่หีุน้ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (Scripless) ผ่ำนบรษิทัหลกัทรพัย์
ทีเ่ป็นนำยหน้ำซื้อขำยหุ้นทีผู่้แสดงเจตนำขำยเปิดบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ไว้ ให้บรษิทัหลกัทรพัย์นัน้
เป็นผูใ้หบ้รกิำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์พรอ้มเอกสำรประกอบไดท้ีบ่รษิทั
หลกัทรพัย์ ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในขอ้ 1.3.1 ภำยในวนัที่บรษิัทหลกัทรพัย์แต่ละบรษิัทก ำหนด เพื่อให้
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ไดน้ ำส่งใหก้บัตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยใ์หท้นัภำยในระยะเวลำรบัซื้อ 

1.3.3 กรณี NVDR 

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ส ำหรบั 
NVDR ตำมเอกสารแนบ 2.1 ทัง้นี้ ในทำงปฏบิตักิำรเสนอขำยในกรณีทีเ่ป็น NVDR จะต้องมขี ัน้ตอน
กำรเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสำมัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อน ำมำเสนอขำยแก่ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรพัย์จะไม่สำมำรถรับซื้อ NVDR ได้ หำกผู้ถือ NVDR ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเปลี่ยน NVDR เป็นหุน้สำมญัในระบบไรใ้บหุน้ไดท้นัภำยในระยะเวลำรบัซื้อ ดงันัน้ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื NVDR ทีจ่ะสำมำรถเสนอขำย NVDR ไดภ้ำยในระยะเวลำรบัซื้อ ผูถ้ือ NVDR 
จงึควรทีจ่ะยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสุดทำ้ยของ
ระยะเวลำรบัซื้อ ซึง่คอืวนัที ่11 เมษำยน 2565 

1.4. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมหีุ้นสำมญั หรอื NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำยติดจ ำน ำหรอืภำระผูกพนั ผู้
แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรเพกิถอนจ ำน ำหรอืภำระผูกพนัก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรตอบรบัค ำเสนอ
ซื้อตำมขอ้ 1.1 ถงึ 1.3 

1.5. ในกรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ปฏบิตัติำมวธิกีำรตอบรบัค ำเสนอซื้อ หรอืพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบ
รบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยไ์ม่ครบถ้วน ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอยีดวธิกีำรตอบรบัค ำเสนอซื้อตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทีเ่กิด
ปัญหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย
อย่ำงเป็นธรรม 

2. วิธีการรบัซื้อหลกัทรพัย ์

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะรบัซื้อหุน้ทัง้หมดของกจิกำรที่มผีู้เสนอขำยภำยใต้ค ำเสนอซื้อครัง้นี้ ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
ส่วนที ่4 นี้ ยกเวน้ในกรณีทีผู่ท้ ำค ำเสนอซื้อยกเลกิค ำเสนอซื้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลกิค ำเสนอซื้อตำมทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่
1 ขอ้ 9 

 

3. วิธีการช าระราคา 

เมื่อตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ไดร้บัแบบตอบรบั และเอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซื้อตำมทีร่ะบุใน
ขอ้ 1.1 และ 1.2 ขำ้งตน้ ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรช ำระรำคำค่ำหุน้ โดยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

3.1 รบัช ำระเงนิค่ำหลกัทรพัยโ์ดยวธิกีำรโอนเงนิเขำ้บญัชโีดยผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์อง  

(1) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BBL)  

(2) ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ (KRUNGSRI) 

(3) ธนำคำรไทยพำณิชย ์(SCB)  

(4) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (KTB) 
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(5) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) (KBANK)  

(6) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (TTB)  

(7) ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (LHBANK) 

ต้องเป็นบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรำยวนัที่เปิดไว้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งใดแห่ งหนึ่งใน
ประเทศไทย โดยทีช่ื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำย ทีร่ะบุในแบบตอบรบัค ำเสนอ
ซื้อหลกัทรพัย์ โดยจะต้องแนบส ำเนำสมุดบญัชอีอมทรพัย์หน้ำแรก หรอืส ำเนำรำยงำนบญัชกีระแส
รำยวนั ทีร่ะบุชื่อบญัชแีละเลขทีบ่ญัชพีรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอื 

บรษิัทหลกัทรพัย์ของผู้แสดงเจตนำขำยยนืยนัรำยละเอียดบญัชีธนำคำร ATS ให้กับตัวแทนรบัซื้อ
หลกัทรพัยเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรโอนเงนิเขำ้บญัชภีำยในเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่20 เมษำยน 2565 ซึ่ง
เป็นวนัท ำกำรที่ 2 ถดัจำกวนัสุดท้ำยของระยะเวลำรบัซื้อหรอืภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัสุดท้ำย
ของระยะเวลำรบัซื้อ ทีอ่ำจขยำยออกไปตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในส่วนที ่1 ขอ้ 8 ของเอกสำรฉบบันี้ ใน
กรณีทีต่วัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ไม่สำมำรถโอนเงนิเขำ้บญัชดีงักล่ำวไดไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ ตวัแทน
ในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลกัทรพัยจ์ะแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนำขำย และด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.2 ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ใน
กำรรบัเงนิของผูแ้สดงเจตนำขำย ขอแนะน ำใหผู้แ้สดงเจตนำขำยเลอืกรบัเงนิโดยกำรโอนเงนิเขำ้บญัชทีี่
มกีบัธนำคำรดงักล่ำวขำ้งตน้โดยอตัโนมตั ิซึง่ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

4. สิทธิของผู้ถือหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผูแ้สดงเจตนำขำยทีไ่ดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยไ์วแ้ลว้ (และยงัไม่ไดย้กเลกิ) จะไดร้บักำรช ำระรำคำ
ตำมวธิกีำรช ำระรำคำทีผู่แ้สดงเจตนำขำยระบุไวต้ำมขอ้ 3 ในวนัท ำกำรที ่2 ถดัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อ ซึง่ตรง
กบั วนัที ่20 เมษำยน 2565 

หำกมเีหตุกำรณ์เกดิขึน้ซึ่งส่งผลใหม้กีำรเปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซื้อตำมทีก่ ำหนดไวใ้นส่วนที ่1 ขอ้ 8 ผูท้ ำค ำ
เสนอซื้อจะด ำเนินกำรดงันี้ 

4.1 ในกรณีทีม่กีำรปรบัรำคำเสนอซื้อลดลง ตำมที่ก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขส่วนที ่1 ขอ้ 8  ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะ
ช ำระรำคำหลกัทรพัย ์ในรำคำทีล่ดลงนัน้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยทุกรำยตำมรำคำเสนอซื้อทีล่ดลง เวน้แต่
หลกัทรพัย์จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยได้แสดงเจตนำขำยก่อนวนัที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อประกำศแก้ไข
ขอ้เสนอโดยเจตนำทีแ่สดงไวแ้ล้วนัน้ เป็นเจตนำขำยทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ผูท้ ำค ำเสนอซื้อต้องช ำระ
รำคำหลกัทรพัยจ์ ำนวนดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซื้อเดมิก่อนกำรแกไ้ข 

4.2 ในกรณีทีม่กีำรปรบัรำคำเสนอซื้อสงูขึน้ ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำทีส่งูขึน้นัน้แก่
ผูแ้สดงเจตนำขำยทุกรำย 

5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยทีต่อ้งกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยใ์หด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

5.1 วนัสุดทำ้ยทีผู่แ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยได ้
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ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์ได้ตลอดระยะเวลำในกำรรบัซื้อ
หลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที่ 9 มีนำคม  ถึงวนัที่ 5 เมษำยน 2565 รวมทัง้สิ้น 20 วนัท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 
9.00 น. จนถงึเวลำ 16.00 น. 

5.2 วธิกีำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

ผู้แสดงเจตนำขำยที่มีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ให้ปฏิบัติตำม ขัน้ตอนในการ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์ตำมเอกสารแนบ 3.1 ดงันี้  

5.2.1 กรอกขอ้ควำมในแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ ตำมเอกสารแนบ 
3.2 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี้ 

5.2.2.1 หลกัฐำนกำรรบัใบหุ้น หรือใบโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ หรอืใบส ำคัญ
แสดงกำรโอน NVDR และแบบตอบรบั 

5.2.2.2 กรณีผูท้ีจ่ะยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยเป็น 

(ก) บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิที่
ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกิจ หรอื
บตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชพี ใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำทีแ่สดงทีอ่ยู่ตำม
ทะเบยีนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 
หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

(ข) บุคคลธรรมดำทีม่ใิช่สญัชำตไิทย 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอืชื่อที่รบัรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรทัง้หมดนี้ต้องตรง
กบัลำยมอืชื่อทีป่รำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรบัค ำเสนอซื้ออื่น ๆ 

(ค) นิตบิุคคลสญัชำตไิทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิัททีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที่มขีอ้มูลล่ำสุด และมี
อำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซื้อ พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้  และประทับตรำ
ส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน บัตร
ขำ้รำชกำร บตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (ในกรณีทีเ่ป็น
บตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอด
ชพี ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำทีแ่สดงที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำนและหน้ำทีแ่สดง
ชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำที่มใิช่สญัชำติ
ไทย ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมทีไ่ดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำหนังสอืรบัรองขำ้งต้น พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง ตำมทีร่ะบุในขอ้ 5.2.2.2 (ข) 
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(ง) นิตบิุคคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย 

ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสอืรบัรองที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภู มิล ำเนำ ซึ่ง
รบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนักงำน
ใหญ่ และอ ำนำจหรอืเงื่อนไขในกำรลงลำยมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคล โดยต้องมอีำยุไม่
เกนิ 12 เดอืน นับจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลกิ พร้อมลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำ
ถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล 
(ถ้ำม)ี พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้มอี ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ส ำเนำหนังสอืรบัรองขำ้งต้น พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกต้อง ตำมทีร่ะบุใน
ขอ้ 5.2.2.2 (ก) หรอื (ข) แลว้แต่กรณี 

ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำร
รบัรองลำยมอืชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจใน
ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง และได้รบักำรรบัรอง
จำกเจ้ำหน้ำทีข่องสถำนทูตไทย หรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรดังกล่ำว
ได้จดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง ทัง้นี้ กำรรบัรองเอกสำรข้ำงต้นต้องไม่เกิน 12 
เดอืน ก่อนวนัสุดท้ำยของระยะเวลำรบัซื้อ ทัง้นี้ ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัจะต้องมี
ควำมชัดเจน อ่ำนออก โดยลำยมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมใน
เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเสนอขำยทุกฉบบัดว้ย 

กรณีทีผู่แ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำดว้ยตนเอง 

ยื่น “หนังสือมอบอ านาจส าหรบัยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย”์ ตำมเอกสาร
แนบ 3.3 พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บั
มอบอ ำนำจตำมทีร่ะบุในขอ้ 5.2.2.2 แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง 

5.3 ยื่น “แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย”์ ซึ่งกรอกขอ้ควำมใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในกำรรบัซื้อ
หลกัทรพัย ์ตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ทัง้น้ี ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารการยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลกัทรพัยท์างไปรษณีย ์

5.4 เมื่อตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ไดร้บัแบบค ำขอยกเลกิ และเอกสำรประกอบตำมขอ้ 5.2 ครบถ้วน
ถูกตอ้ง ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

5.4.1 ในกรณีขอรบัคนืเป็นใบหุน้ ตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะน ำใบหุน้คนืแก่ผูย้กเลกิกำร
แสดงเจตนำขำยหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีผู่ย้กเลกิกำรแสดงเจตนำขำย
หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูย้กเลกิกำรแสดงเจตนำ
ขำยหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถมำตดิต่อรบัใบหุน้คนืได ้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนในกำร
รบัซื้อหลกัทรพัย ์ตำมทีอ่ยูใ่นขอ้ 1.3.1 

5.4.2 ในกรณีขอรบัคนืผ่ำนศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บรษิทัหลกัทรพัยท์ีผู่ย้กเลกิกำร
แสดงเจตนำขำยมบีญัชอียู่) ผูย้กเลกิกำรแสดงเจตนำขำยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้
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รำยกำรละ 100 บำท โดยตวัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์จะโอนหลกัทรพัย์คนืผ่ำนศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย์ เข้ำบัญชีฝำกหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีผู่ย้กเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำร
ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหตุ: กำรรบัหลกัทรพัย์คนืเป็นใบหุน้ หรอืกำรรบัหลกัทรพัย์คนืผ่ำนศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ดว้ย
ระบบ Scripless จะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรพัย์ (ใบหุ้นหรอื Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนำขำย
น ำมำเสนอขำย ผูย้กเลกิกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรรบัหลกัทรพัยค์นืได ้

5.4.3 ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซื้อทีแ่สดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคนืหลกัทรพัย ์NVDR ทีแ่สดง
เจตนำขำยไว ้ผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยบรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 

6. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัยคื์นกรณีท่ีมีการยกเลิกค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีม่กีำรยกเลกิค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่1 ขอ้ 9 ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะแจง้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และส่งหนังสอืแจ้งกำรยกเลกิค ำเสนอซื้อพรอ้มเหตุผลไปยงัตลำดหลกัทรพัย์ฯ กิจกำร และผู้ถือหลกัทรพัย์ของ
กจิกำรทุกรำยตำมรำยชื่อทีป่รำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ล่ำสุดในวนัท ำกำรหลงัจำกพน้วนัสุดทำ้ยทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 
อำจแจ้งกำรทกัท้วงกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อ (ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัแจ้งกำรยกเลิก
ดงักล่ำว) และผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

6.1 กรณีทีเ่ป็นใบหลกัทรพัย ์(Scrip) 

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ผู้ท ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรให้ตัวแทนในกำรรบัซื้อ
หลกัทรพัย์คนืใบหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย โดยผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถตดิต่อรบัใบหลกัทรพัย์คนื
ไดต้ำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำงนี้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร นับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ผู้ท ำค ำเสนอซื้อแจ้งกำรยกเลิก โดยผู้แสดงเจตนำขำยต้องปฏิบัติตำมขัน้ตอนที่ตัวแทนรับซื้อ
หลกัทรพัย์ก ำหนด และต้องรบัภำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึ้นจำกกำรคนืใบหุน้ทัง้หมด ทัง้นี้ ข ัน้ตอนในกำร
ออกใบหุน้ใชเ้วลำอย่ำงน้อย 14 วนั 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั(มหำชน) 
ชื่อผูต้ดิต่อ : คุณวฒันำ ทวนมะลวิลัย ์หรอืคุณจนัทรจ์ริำ กรรเกศ  
ทีอ่ยู่  : เลขที1่1 อำคำรควิเฮำ้ส ์สำทร ชัน้ M ถนนสำทรใต ้ 
   แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์ : 02-055-5100 ต่อ 5107 หรอื 02-055-5100 ต่อ 5108 
อเีมล  : OperationGroup@lhsec.co.th 

 

6.2 กรณีไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) และ NVDR 

ผูท้ ำค ำเสนอซื้อจะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซื้อหลกัทรพัย์ด ำเนินกำรคนืหลกัทรพัย์ผ่ำนศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย์ เพื่อฝำกเข้ำบรษิัทหลกัทรพัย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบตอบรบัค ำเสนอซื้อ
หลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีผู่ท้ ำค ำเสนอซื้อแจง้กำรยกเลกิค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 

หมำยเหตุ: กำรรบัคนืหลกัทรพัย์เป็นใบหลกัทรพัย์หรอืไรใ้บหลกัทรพัย์ จะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรพัย์ที่
น ำมำเสนอขำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะเปลี่ยนแปลงลกัษณะของหลักทรพัยไ์ม่ได ้ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซื้อทีไ่ด้
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แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รบัคนืหลกัทรพัย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ผ่ำนศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ โดย
บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 

 

7. การก าหนดราคาเสนอซื้อ 

7.1 ท่ีมาของราคาเสนอซื้อ 

รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมญัของกิจกำรในครัง้นี้ เท่ำกบัหุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งเป็นรำคำเดยีวกนักบัที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ
ได้มำซึ่งหุ้นสำมญัของกิจกำรเมื่อวนัที่ 1 มนีำคม 2565 ตำมสญัญำซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้
จ ำกดั (มหำชน) ระหว่ำง นำยลขิติ ลอืสกุลกจิไพศำล และผูท้ ำค ำเสนอซื้อ ซึง่เป็นผลท ำใหผู้ท้ ำค ำเสนอซื้อตอ้งท ำค ำเสนอ
ซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำร โดยรำคำเสนอซื้อดงักล่ำว เป็นรำคำทีไ่ม่ต ่ำกว่ำรำคำสงูสุดทีผู่ท้ ำค ำเสนอซื้อ หรอืบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้หุ้นของกจิกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน
ก.ล.ต. 

7.2 ราคาสูงสุดท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วนั ก่อนยื่นค าเสนอซื้อ
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมญัของกิจกำร ในรำคำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นรำคำสูงสุดที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อหรอืบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อ ได้มำซึ่งหุ้นของกิจกำรภำยในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอซื้อต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. โดยรำคำดงักล่ำว คือรำคำหุ้นที่ผู้ท ำค ำเสนอซื้อได้มำซึ่งกรรมสทิธิใ์นหุ้นสำมญัของกิจกำร ในวนัที่ 1 มีนำคม 
2565 

8. การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ี ทจ. 12/2554) 

 ไม่ไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีนี้ เน่ืองจำกผูท้ ำค ำเสนอซื้อท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำร 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้ และแบบฟอรม์ส าหรับผู้ถือหุน้ 
 

เอกสารแนบ 1.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท  

เอกสารแนบ 1.3 หนงัสือมอบอ านาจในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 
 
 



เอกสารแนบ 1.1 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

ข้ันตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์- หุ้นสามัญ 

ผู้ถือหลักทรัพยข์องบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 
 
 

กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)  กรณีโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 
   

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

 
1.  กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
     (เอกสารแนบ 1.2) 

 
 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้เพื่อโอนลอยและน ามาแสดง และส่งมอบใหแ้ก่
ตวัแทนการรบัซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสารประกอบ 

 
2. แจง้ความประสงคก์บับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมี
หลกัทรพัยอ์ยูเ่พื่อโอนหุน้ของกิจการท่ีจะขายเขา้บญัชี ดงันี ้

 โอนเขา้บญัชี:  “บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์
ออฟเฟอร”์ 

    เลขท่ีบญัชี:   005-000000013-9 
 ส าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  (Local Securities) และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 
(Foreign Securities) รวม NDVR 

  

ผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นใบหลกัทรพัย ์ ยื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้ม
เอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนัท าการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลา
รบัซือ้ 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้(กรณีตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ป็นใบหุน้ โปรดแนบเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชดุ)  
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ ในกรณีท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรใหแ้นบ
ส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีที่ชือ่หรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุน้ ใหก้รอกแบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการแกไ้ขของทางราชการ 
เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ลงนามรับรองโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
4.1 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบคุคลและหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมูิล าเนา ซึ่งรบัรอง

ถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพันนิติบคุคล ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล (มีอายไุม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 
กรณีนิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีมี
อนุสญัญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นนั้นไม่ไดม้ีการยกเวน้เรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุน้ในประเทศไทย ผูแ้สดง
เจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขายในแบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลกัฐาน
แสดงราคาตน้ทนุเพื่อใชใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย พรอ้มทัง้เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน ค่าภาษีส าหรบัก าไรส่วนเกินดงักล่าว 
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์
จะท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพยท้ั์งจ านวน (ราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการ คูณด้วยจ านวนหุ้นของกิจการท่ีแสดงเจตนา
ขายท้ังจ านวน)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 1.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้  

  

4. ส่งเอกสารทัง้หมดท่ี คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อเีมล ์OperationGroup@lhsec.co.th  

หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัท่ีจะขายฝากอยู่และบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก่  
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

“กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารท้ังหมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้”  
“บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารในการตอบรับค าเสนอซือ้ทางไปรษณีย”์

mailto:OperationGroup@lhsec.co.th


   เอกสารแนบ 1.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“JSP”) 

เรียน   บริษัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ                                                                วนัท่ี                                                    
          บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)            เลขท่ีใบรบั               
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                         สญัชาติ                        เพศ                             วนั/เดือน/ปีเกิด                                            .      

ทีอ่ยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิช่สญัชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                          ซอย/อาคาร                                                    .                                                                                         
ถนน                                แขวง/ต าบล                                      เขต/อ าเภอ                                   .จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์                                                    โทรศพัทท์ี่
ติดต่อได ้                      โทรสาร                        Email                                         เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                                                   อาชีพ                                                 .                                  
ทีอ่ยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน   ที่อยู่เดียวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์    ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                                                     .                                                      
                                                                                                                                                                                                   รหสัไปรษณีย ์                                                       .                                       
โปรดระบุประเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญัของกิจการ (“ผูแ้สดงเจตนาขาย”)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   บตัรประจ าตวัประชาชน/บัตรขา้ราชการ/บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ เลขที ่                                                                                                                          . 

 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี                                                                                  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที ่                                                                                                                                                       ประเภทกิจการ                                                                         . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                           . 
 นิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษัท เลขท่ี                                                                                                           ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                           .    
 นิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยและมิไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี                                                                             ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ขอเสนอขายหุน้สามญัของกิจการ จ านวน                                                             หุน้ (                                                                   ) ในราคาหุน้ละ 0.5  บาท โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้รอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้
และภาษีมลูค่าเพิ่มอีกรอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็นราคาสทุธิที่ผูเ้สนอขายจะไดร้บัหุน้ละ 0.4986625 บาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้                                                                           บาท (                                                      ) 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูล เง่ือนไข และขอ้ก าหนดอย่างครบถว้นและตกลงที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ และขา้พเจา้ไดย้อมรบัว่าการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ไม่สามารถอนการ
ตอบรบัไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนค าเสนอซื ้อตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสุดทา้ยที่ขา้พเจา้สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดคื้อวันท าการที่ 20  ของระยะเวลารบั
ซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลักทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัยข์องขา้พเจา้ ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้รวมทั้งการรบัช าระค่าหลักทรพัย์
ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาแทนขา้พเจา้ 

 กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”  กรณีโอนหุน้ผ่าน ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จ านวนหลกัทรพัย ์

ชื่อผูถ้ือหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขที่ โอนจากบริษัทสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน 

      

      

    รวม  
วิธีรับเงิน 
 โอนเงินเขา้บญัชี   1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6. TTB 7. LHBANK 

      สาขา……………………………………… ประเภทบญัชี……………………………………… เลขท่ีบญัชี……………………………………………………….. 
(ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืส าเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนัท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย) 
ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหมายถึงบุคคลธรรมดาผูเ้ป็น
เจา้ของที่แทจ้ริง หรือมอี  านาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือบุคคลที่ลกูค้าท าธุรกรรมแทน หรือบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิติบุคคล 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย    เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.......................................................................................... 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล          เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย   เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.......................................................................................... 
 
พรอ้มกนันีไ้ดม้อบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดังนี ้ใบหุน้ที่สลกัหลงัแลว้ และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลักฐานการโอนหุน้สามญัผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชี “บริษัท
หลักทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอรอ์อฟเฟอร”์ เลขที่บัญชี 005-000000013-9 และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้ีชื่อในหลักทรพัย/์ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือ หลักฐานรบัรอง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคล เช่น ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน / หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ตามที่ระบุในขั้นตอนการตอบรบัค าเสนอซือ้มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้
เป็นผูม้ีกรรมสิทธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมายในบรรดาหุน้สามญัของหลักทรพัยท่ี์ขายโดยปราศจากการจ าน าหรือภาระติดพนัใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และขา้พเจา้ไดข้ายหุน้ในฐานะผูม้ีกรรมสิทธิ์ในใบหุน้
ดงักล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ …………………………………………. ผูร้บัมอบอ านาจ  ลงชื่อ   ……………………………………… ผูแ้สดงเจตนาขาย 
 (………………………………..………)    (………………………………..………)   

หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

วนัท่ี                                                                                                                                                            เลขท่ีใบจอง                                                          .  
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน) และใบหุน้ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุน้
สามญัผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
  ใบหุน้สามญั  จ านวนรวมทัง้สิน้                                                 หุน้        การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ านวนรวมทัง้สิน้                                                        หุน้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                                                    ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคใ์หด้ าเนินการดงันี  ้  

        โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6. TTB  7. LHBANK (ตามที่ระบุขา้งตน้)  
                                                                                                                                                                              ลงชื่อ                                                                    ผูร้บั          

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัยฯ์ บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อีเมล ์OperationGroup@lhsec.co.th 



 เอกสารแนบ 1.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

 
หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
ของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“JSP”) 

   
  เขียนท่ี                                                       . 
  วนัท่ี           เดือน                    พ.ศ………….              

          
โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                   อาย ุ                                            ปี  
สญัชาติ                                           วนั/เดือน/ปีเกิด                                                   บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                     
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                 .                                                                                  
                                                                                                                                                                     รหสัไปรษณีย ์                                     . 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้สามญัจ านวน                                                                             หุน้ ของ บริษัท เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                       อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                              
วนั/เดือน/ปีเกิด                                                              บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย หรือ ท่ีอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศ
ไทย)                                                                                                                            . 
                                                                                                                                                                    รหสัไปรษณีย ์               .                      

เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของ บรษิัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน) ของขา้พเจา้ 

โดยด าเนินการผ่าน บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการเพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 

 (                                           )                                                 
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (                                           )                                                 
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                           )                                                 
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                           )                                                 

 

หมายเหต:ุ   
1) อากรแสตมป์ 

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี ้
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะ เบียนล่าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์* 
10 บาท หรือ 

30 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพยแ์ละแบบฟอรม์ ส าหรับ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) 
 

เอกสารแนบ 2.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 

เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR  

เอกสารแนบ 2.3 หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 

 
 
 
  



เอกสารแนบ 2.1 
ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

ข้ันตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์- NVDR 

ผู้ถือหลักทรัพยข์อง บริษัท เจ. เอส. พ.ี พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน) (“กจิการ”) 

 
1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR (เอกสารแนบ 2.2) 

 
2. แจง้ความประสงคก์บับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหลกัทรพัยอ์ยูเ่พื่อโอน NVDR ท่ีจะขายเขา้บญัช ี

“LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER” เลขท่ีบญัชี  005-000000013-9 
 

3. แนบหลกัฐานการโอน NVDR ตามท่ีระบใุนเอกสารแนบ 2.2 
 
4. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ / ส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ ในกรณีท่ีไม่มีเลข

ประจ าตวัประชาชนบนบตัรใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีทีชื่อ่หรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุน้ ใหก้รอกแบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
แกไ้ขของทางราชการ เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ ลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของ

นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติ

บคุคลมีภมูิล าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลง
ลายมือช่ือผกูพันนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้ับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 
กรณีนิติบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นท่ี
อยู่ในประเทศท่ีมีอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นนัน้ไม่ไดม้ีการยกเวน้เรื่องการหกัภาษี ณ ที่จ่ายท่ีจดัเก็บจากผลก าไรจาก
การขายหุน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขายในแบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัย์
ท่ีแสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลักฐานแสดงราคาตน้ทุนเพื่อใชใ้นการหักภาษี  ณ ท่ีจ่าย พรอ้มทั้งเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์หรือ
หลกัฐานการโอนเงิน ค่าภาษีส าหรบัก าไรส่วนเกินดงักล่าว 
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย ตัวแทนใน
การรับซือ้หลักทรัพยจ์ะท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพยท้ั์งจ านวน (ราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการคูณ
ด้วยจ านวนหุ้นของกิจการท่ีแสดงเจตนาขายท้ังจ านวน)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 2.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ 

 
5. ส่งเอกสารทัง้หมดที่ คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัยฯ์ บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อีเมล ์OperationGroup@lhsec.co.th  

หรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้ริการรวบรวมเอกสาร 
เพื่อยื่นใหแ้ก่ บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

“กรณีส่งมอบหลักทรัพย ์NVDR ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารท้ังหมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้” 

“บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์างไปรษณีย”์ 

  

 



   เอกสารแนบ 2.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยส์ าหรับ NVDR 

เรียน  บริษัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ                     วนัท่ี                                                    
         บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)            เลขท่ีใบรบั               
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                     สญัชาติ                         เพศ                             วนั/เดือน/ปีเกิด                                    .     ทีอ่ยู ่(ที่ติดต่อไดท้าง
ไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญัชาติไทยและไมม่ีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนัในต่างประเทศ                                                                                          ซอย/อาคาร                                           .                                                                                                   
ถนน                                          แขวง/ต าบล                                          เขต/อ าเภอ                                           .จงัหวดั                                                           รหสัไปรษณีย ์                       .                    
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้                                 โทรสาร                        Email                                         เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                                 อาชีพ                                               .                                  
ทีอ่ยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน     ที่อยู่เดียวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์     ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                                                   .            
                                                                                                                                                                                                                            รหสัไปรษณีย ์                               .                                       
 
โปรดระบุประเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญัของกิจการ (“ผูแ้สดงเจตนาขาย”)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   บตัรประจ าตวัประชาชน/บัตรขา้ราชการ/บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ เลขที่                                                                                                                             . 

 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัญาชาติไทย  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง เลขท่ี                                                                                   
 นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที ่                                                                                                                                                        ประเภทกิจการ                                                                         . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                            . 
 นิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษัท เลขท่ี                                                                                                            ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                            .    
 นิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยและมิไดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี                                                                              ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชือ่-สกุล ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ขอเสนอขาย NVDR ของกิจการ จ านวน                                                    หน่วย (                                                                   ) ในราคาหน่วยละ 0.5 บาท โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้รอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้และ
ภาษีมลูค่าเพิ่มอีกรอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็นราคาสุทธิที่ผูเ้สนอขายจะไดร้บัหุน้ละ 0.4986625 บาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้                                                                           บาท (                                                                                                        ) 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลู เง่ือนไข และขอ้ก าหนดอย่างครบถว้นและตกลงที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ และขา้พเจา้ไดย้อมรบัว่าการตอบรบัค าเสนอซือ้หลักทรพัยส์ าหรบั NVDR ไม่
สามารถอนการตอบรบัไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนค าเสนอซือ้ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสดุทา้ยที่ขา้พเจา้สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดคื้อวนัท าการที่20 ของ
ระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 5 เมษายน  2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลักทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้รวมทัง้การรบัช าระค่ าหลกัทรพัย์
ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาแทนขา้พเจา้ 

กรณีโอนใบแสดงสิทธิผลประโยชนผ์่านศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์
โอนจากบริษัทสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน จ านวนหลกัทรพัย ์

    

    

  รวม  
วิธีรับเงิน 
โอนเงินเขา้บญัชี   1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6. TTB   7. LHBANK    
      สาขา……………………………………… ประเภทบญัชี……………………………………… เลขท่ีบญัชี……………………………………………………….. 
(ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืส าเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนัท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย) 

ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหมายถึงบุคคลธรรมดาผูเ้ป็น

เจา้ของที่แทจ้ริง หรือมอี  านาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือบุคคลที่ลกูคา้ท าธุรกรรมแทน หรือบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย    เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.......................................................................................... 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล          เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย   เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.......................................................................................... 

 
พรอ้มกนันีไ้ดม้อบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดงันี ้ใบหุน้ที่สลักหลงัแลว้ และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุน้สามญัผ่านศนูยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ขา้บัญชี “LAND 
AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER”  เลขท่ีบญัชี 005-000000013-9  และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้ีชื่อในหลกัทรพัย/์ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือ หลกัฐานรบัรอง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคล เช่น ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน / หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ตามที่ระบุในขั้นตอนการตอบรบัค าเสนอซื ้อมาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า NVDR 
ทัง้หมดที่แสดงเจตนาขายนีป้ราศจากการจ าน าหรือภาระติดพนัใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพนั”) และขา้พเจา้ไดข้ายหุน้ในฐานะผูม้ีกรรมสิทธิ์ในใบหุน้ดงักล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ …………………………………………. ผูร้บัมอบอ านาจ  ลงชื่อ   ……………………………………… ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพยเ์พื่อแสดงสิทธิผลประโยชนข์อง NVDR และแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์ส าหรับ NVDR 
วนัท่ี                                                                                                                                             เลขท่ีใบจอง                                            .  
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลักทรพัยไ์ดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน) และใบหุน้ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุน้
สามญัผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
  ใบหุน้สามญั  จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้        การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                               ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคใ์หด้ าเนินการดังนี  ้  

        โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6. TTB  7. LHBANK (ตามที่ระบุขา้งตน้)  
       
                                                                                                                                                                              ลงชื่อ                                                      ผูร้บั          

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัยฯ์ บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อีเมล ์OperationGroup@lhsec.co.th 



 เอกสารแนบ 2.3 
ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

ส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 
 

 
  เขียนท่ี                                                       . 
  วนัท่ี           เดือน                    พ.ศ.             . 

          
โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                   อาย ุ                                            ปี  
สญัชาติ                                           วนั/เดือน/ปีเกิด                                                   บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                 .                              
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       รหสัไปรษณีย ์                               . 
ซึ่งเป็นผูถ้ือ NVDR จ านวน                                                                             หน่วย ของ บรษิัท เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                        อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                                 
วนั/เดือน/ปีเกิด                                                              บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีไม่มท่ีีอยู่ในประเทศไทย โปรดระบ ุที่อยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ    . 
                                                                                                                                                                          รหสัไปรษณีย ์           .                      

เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ในการ ขาย โอน และสง่มอบ NVDR ของ บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน)ของขา้พเจา้ 

โดยด าเนินการผ่าน  บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระท าใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ เพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 

  (                                          )                                               
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (                                          )                                               
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )                                               
   

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                          )                                               
 

หมายเหต:ุ   
1) อากรแสตมป์ 

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี ้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะ เบียนล่าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์* 
10 บาท หรือ 

30 บาท 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 3 

วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์และแบบฟอรม์ 
 

เอกสารแนบ 3.1 ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์ 

เอกสารแนบ 3.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 3.3 หนงัสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

  



  
เอกสารแนบ 3.1 

ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 
 

ขั้นตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

 

ผู้ถือหลักทรัพยข์องบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

 
 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์(เอกสารแนบ 3.2) และแนบหลกัฐานการรบัใบหุน้/ใบโอนหุน้ของ 
บริษัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) และแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บริษัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) พรอ้มทัง้แนบเงินสด ส าหรบัช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท 

 
2. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุในกรณีที่ไม่มี

เลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2) บุคคลธรรมดาทีมิ่ใช่สัญชาติไทย 

- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 

3.1 ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
ลงนามรบัรองโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 
4) นิติบุคคลทีมิ่ใช่สัญชาติไทย 

4.1 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรบัรองที่ออกโดยเจา้หน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และ
อ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ มีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลกัทรพัย ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายุไม่เกิน  12 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 3.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามที่ระบขุา้งตน้  

หมายเหต:ุ การรบัหลกัทรพัยค์ืนในรูปแบบใบหุน้หรือ การรบัคืนผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ยระบบ scripless จะเป็นไปตามลกัษณะของหุน้
ที่น  ามาแสดงเจตนาขาย ทัง้นีผู้ย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบัหลกัทรพัยไ์ด้ 

  

3.  ส่งเอกสารทัง้หมดที่ คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัยฯ์  
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อีเมล ์OperationGroup@lhsec.co.th  

“บริษัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยท์าไปรษณีย”์ 

 



เอกสารแนบ 3.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

 
เรียน  บริษัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ                                                                                                                วนัที่                                                                                             
.  บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)                                                                                     เลขที่แบบค าขอยกเลิก                                  . 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                            สญัชาต ิ                                               วนั/เดือน/ปีเกิด                                   .     

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                             ที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สัญชาติไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน ในประเทศไทย หรือที่อยู่ปัจจุบันใน
ต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย)                                                              ซอย/อาคาร                                                     ถนน                                                  .                                    
แขวง/ต าบล                                          เขต/อ าเภอ                                               .จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                                            .                    
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้                                                โทรสาร                                                  Email                                                                                                  .                         
ที่อยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน   ที่อยู่เดยีวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์     ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                    .                                                                 
.                                                                                                                                                                            รหสัไปรษณีย ์                                              .                                       

มีความประสงคข์อยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

  หุน้สามญั                                                                                                                               จ านวน                                                                                                  หุน้ 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”)                                         จ านวน                                                                                                        หน่วย 

ซึ่งขา้พเจา้ไดย้ื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการ เมื่อวนัที่                                                                                                      .เลขที่ใบรบั                                                  . 

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้หรือ NVDR ของกิจการ คนื โดยขอรบัเป็น 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยโอนเขา้บัญชีสมาชิกผูฝ้าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้บัโอน)                                                 . 
ผูฝ้ากเลขที่ (หมายเลขผูร้บัโอน)                                                                                                                     .เพ่ือน าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่                                                                                    .          ชื่อบญัชี                       

  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)หนึ่งวนัท าการภายหลงัจากที่ขา้พเจา้ยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์                                                                    
(เฉพาะกรณีที่ผูเ้สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือส่งมอบใบหุน้คืนภายในวันท าการถัดจากวนัที่ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ
ผูร้บัมอบอ านาจยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 
ขา้พเจา้ยอมรบัเงื่อนไขการยกเลิกและการรบัหุน้คืนขา้งตน้ และตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบใุนเอกสารการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย  ์

วนัที่                                                                                                                                                     เลขที่ยื่นแบบค าขอยกเลิก                                                          .                                                                                                                                         
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องกิจการ ดงันี ้
 หุน้สามญั                                                                                                                       จ านวน                                                                               หุน้ 
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”)                                 จ านวน                                                                               หน่วย 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                                                                                                                                               ไวเ้รียบรอ้ยแลว้  
หลกัทรพัยท์ี่ท  าการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 
  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (เฉพาะกรณีที่ผูเ้สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 
 โอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เขา้บญัชีสมาชิกผูฝ้าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้บัโอน)                                                                                                                       . 

ผูฝ้ากเลขที่(หมายเลขผูร้บัโอน)                                                                                                    เพ่ือน าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อเขา้
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่                                                                                                                   ชื่อบัญชี                                                                      

 ลงชื่อ                                                              เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจลงนาม         

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คณุวฒันา ทวนมะลิวลัย ์ หรือ คณุจนัทรจ์ิรา กรรเกศ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัยฯ์ บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 อาคารคิวเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108   อีเมล ์OperationGroup@lhsec.co.th 

ลงชื่อ                                                                            ผูแ้สดงเจตนาขาย หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ 
                (                                                                        )   
        วนัที่                                                                               . 



เอกสารแนบ 3.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 

หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรบัยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

 
 
  เขียนท่ี                                                              . 

  วนัท่ี                เดือน                    พ.ศ.             . 
          

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                 อาย ุ                                               ปี  
สญัชาติ                                               วนั/เดือน/ปีเกิด                                                     บตัรประชาชนเลขท่ี                                                             .                                                                  
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                 .                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                                        รหสัไปรษณีย ์                                                  .                                                                                     
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้สามญั/ NVDR จ านวน                                                       หุน้ / หน่วย ของบรษิัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                       อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                              
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญัชาติไทย โปรดระบุท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย หรือ ที่อยู่ปัจจุบนัในต่างประเทศ (หากไม่มีท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย)                                                                                                                                                 รหสัไปรษณีย ์                                                  . 

 

รบัมอบอ านาจของขา้พเจา้ใหม้ีอ  านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั (มหาชน) ท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดง
เจตนาขาย ตลอดจนใหม้ีอ  านาจกระท าการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตอ านาจดงักล่าว ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ เพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทับตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 

 (                                           )                                               
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 

 (                                           )                                               
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                           )                                               
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                           )                                               

 
หมายเหต:ุ   

1) อากรแสตมป์ 
ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี ้
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผูร้ ับมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์*  
10 บาท   
หรือ  

30 บาท 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

แบบแจ้งต้นทนุหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนาขาย 

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ม่ได้รับยกเวน้การหกัภาษี ณ ทีจ่่าย) 



เอกสารแนบ 4 

 
แบบแจ้งต้นทนุหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนาขาย 

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ม่ได้รับยกเวน้การหกัภาษี ณ ทีจ่่าย) 
 

วนัท่ี                                                    . 
 
เรียน บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 
  
  ขา้พเจา้                                                                                                                       สญัชาติ                                   
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี)                                                                                                                                                                .                                                                                                      
ตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  าค าเสนอซือ้ โดยหนังสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทุนของหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้คือหุน้สามัญ 
หรือ NVDR ในบริษัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเจตนาขาย ดงันี ้
 

เลขท่ีใบหุน้/เลขท่ีใบโอน ชื่อผูถื้อหลกัทรพัยต์ามทะเบียน จ านวนหุน้ 
ตน้ทุนหุน้ละ (บาท) 

ตน้ทุน NVDR ละ (บาท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   
  
  ขา้พเจา้ไดแ้นบ                                                                                                               รวม                                          ฉบบั 
เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ  ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 (                                            )  
 

หมายเหต ุ หากผูแ้สดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยและมิไดป้ระกอบกิจการในไทย อีกทัง้มิไดมี้ถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้งัคบั
แห่งอนุสัญญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้ังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย แต่มิไดมี้
ขอ้ยกเวน้เรื่องการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลกัทรพัยท์ี่เกิดในประเทศไทย มิไดร้ะบุราคาตน้ทนุ หรือแนบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุมา
พรอ้มกับแบบแจง้ตน้ทนุของหุน้สามญัที่น  ามาขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงิน
ค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนที่ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย ์

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทั 
     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิัท ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                    
 

 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  

        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่    



                                                                                                                                                                                                                  

 

 
1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน 
    - บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง* และส ำเนำทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
      (บตัรไมห่มดอายุ)  *กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ 
      อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ 
3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์โปรดแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่ 
   รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
  เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง    
  และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอาย)ุ  

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของ 
    ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบั 
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์



 
 

เอกสารแนบ 6 

แบบค าขอโอน/รับโอนหลกัทรัพย ์
ระหว่างบัญชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพยก์ับสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย ์

 

 

 

 



 

 

แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 

                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 
 
        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 
 
        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 
 

        
 
 
 
 ลงช่ือ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                   
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                     
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                             
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหน่ึง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบคุคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                   ลงช่ือ          ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                     (      ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจา้ ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 
 
                   
                                                                                            ลงช่ือ       ผูมี้อ ำนำจ 
               (      )                                                                                                                                                                         
   
 

 

ศรท-403 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   
เลขท่ีรำยกำร   
ผูต้รวจรบั      
 

 

 

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   



 

 

 

 
 
 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง

ของแบบค าขอฯ  

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอาย)ุ 

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 7 
 

รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 

 

 

 



               เอกสารแนบ 7 
 
  
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 8 
 

แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 



               เอกสารแนบ 8 
 
 
 
 
    
 

แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 

ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย ์
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีอ่ยู่ : 11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ชั้น M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

โทรศัพท ์ : 02-055-5100 ต่อ  5107 และ 02-055-5100 ต่อ  5108    

โทรสาร : 0-2286-2681, 0-2286-2682 

อเีมล ์ : OperationGroup@lhsec.co.th   
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารแนบ 9 
 

หนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงนิในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

 

 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เอกสารแนบ 10 
 

หนังสือรับรองแหล่งเงนิทนุในการท าค าเสนอซือ้ 
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