
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนังสือแจ้งสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 

ของ 
 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 
 

โดย 
 

ระยะเวลารับจองซือ้และช าระเงนิค่าหุ้น 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 

 
 



 



หน้า 1 
 

 

วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 

เร่ือง  แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
  2.  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ที่ออกโดยบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
  4. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
  5.  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีบริษัทผู้

ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้ 
  6. ใบน าฝากช าระเงินคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment Slip) 
  7.  สถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 ตามที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 ตามล าดบั ได้มีมติอนมุตัิให้ออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) (จองซือ้เกินสทิธิได้) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท  โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ และได้ก าหนดราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท   

 ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ 
จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลอือยูด่งักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกิน
สิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรให้  
ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นและการ
จองซือ้เกินสทิธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

 โดยก าหนดให้ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว (Record Date) (XR) ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ได้ก าหนด
วันจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  
ในระหว่างวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ตามที่ระบุในหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและได้รับการจดัสรรในครัง้นี ้และถือครองหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนถึงวนัก าหนด



หน้า 2 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 (“PPPM-W4”) ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 
จะได้รับการจดัสรร PPPM-W4 ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิด้วย โดยไมค่ิดมลูคา่ (หมาย
เหต:ุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่วจะเกิดขึน้ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ซึง่มีก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระคา่หุ้นในวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ าให้ผู้ ถือหุ้นที่
จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

ในการนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้ พิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่จ าเป็น
และสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องฯ 

 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) โดย
รายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ส่งมา
ด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
  
(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 

ประธานกรรมการ 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 
 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 

 
  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-2- 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 
1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 
 ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PPPM”) 
 ทะเบียนบริษัทเลขท่ี : 0107537000670 
 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 Homepage : http://www.ppprime.co.th 
 โทรศพัท์ : 0-3477-1444 
 โทรสาร : 0-3477-1025 
 
2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่ มีมติให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้

ที่  4/2562 เมื่ อวันที่  26 กุมภาพันธ์  
2562 

วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ: การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติก าหนดระยะเวลาจองซือ้ใหม่: การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ 
และรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่ 9/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัเพิ่มทนุ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว : ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออก

และช าระแล้ว จ านวน 563,050,687 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 563,050,687 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วที่ : ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
 ต้องช าระเพิ่มจากการเสนอขายหุ้นสามญั  ได้หมด ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วที่จะต้องช าระเพิ่ม 
 เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้  จะเป็นจ านวน  281,525,344  บาท  ประกอบด้วย  หุ้นสามญั 
 (ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  จ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ครบทัง้จ านวน) 
 ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วภาย : ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
 หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่  ได้หมด ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วภายหลงัการเสนอ 
 ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้(ในกรณีที่มีการจอง  ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  จะเป็นจ านวน  844,576,031  
 ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน)  บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั จ านวน 844,576,031 หุ้น มลูคา่ 
   ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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 วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ : ในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามรายช่ือ ณ วนัท่ี 
14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (Record Date) 
(XR) ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ โดย
ปัดเศษของหุ้นทิง้ โดยจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้ท าการ
จองซือ้ตามสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย 

   อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเกินกว่า
สิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Over-
subscription) โดยผู้ ถือหุ้ นเดิมที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิจะ
ได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลอื
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 

 วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอื : ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 จากการจองซือ้  เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

รอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ
ดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้ นที่ได้รับ
จดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้
1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิม
จองซือ้เกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้
ที่จองซือ้เกินสิทธิและช าระคา่จองซือ้ดงักลา่วทัง้หมดทกุ
รายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน
รอบแรก มีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ที่จองซือ้
เกินสทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูด้วย
จ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร 
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ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
ทัง้นี  ้จ านวนหุ้ นที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่เ กิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตาม
ข้อ (ก) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูด้วย
จ านวนหุ้นท่ีเหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
โดยจ านวนหุ้ นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่
ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุที่ต้องท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ และ/หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้ นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่ได้
ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบ
ตามจ านวนที่ตนจองซือ้เกินสิทธิและช าระราคาไว้ บริษัทฯ จะ
คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับสว่นท่ีไมไ่ด้รับจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วตามวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ 5.6 การ
คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้ 
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 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม : ไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
 อตัราสว่นการจองซือ้ : 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(เศษของหุ้นปัดทิง้) 
 ราคาเสนอขาย : 2.00 บาทตอ่หุ้น 
 ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่ : ระหวา่งวนัท่ี 1 – 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 เง่ือนไขการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญั : ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิจองซือ้หุ้นได้ 3 กรณี คือ 

เพิ่มทนุ  1) จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
2) จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินจากสทิธิที่ได้รับการจดัสรร  
3) จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจัดสรร 
โดยทีผู่้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
สิทธิ หรือต ่ากว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรรทัง้
จ านวน สว่นผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อวิธีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เหลอืจากการจองซือ้ 

 
4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ได้มีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 
 
5. ระยะเวลาจองซือ้และรับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 5.1 ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท า
การ) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ที่ท าการของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 
5.2 
 

5.2 สถานที่รับจองซือ้ และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน  
ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้ติดตอ่ยื่น
ใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.3) ได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (“ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ”) ตามที่อยูท่ี่ระบดุ้านลา่งนี ้
 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
คุณวิมลรัตน์ โห้ถนอม  
ฝ่ายปฏิบัติการ 
เลขที่ 888/200 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 3 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (66) 0-2659-3456 ต่อ 120  
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 และ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารทุกกรณี 

 

5.3 ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และการช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ผู้ ถือหุ้นสามญัที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการ
จองซือ้ตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจ านวนหุ้นที่ต้องการ
จองซือ้เกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียงใบเดียวตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้
ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้นในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็ม
ตามจ านวนที่จองซือ้ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับการจดัสรร และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิ (ถ้ามี) โดยแนบใบน าฝากของการช าระเงินคา่จองซือ้แบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ 
การจองซือ้ โดยน าสง่เอกสารดงักลา่วทัง้หมดมายงัที่ท าการของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ตามที่ระบใุนข้อ 5.2 
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านง
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 
5.3.1  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

5.3.2 ใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้นยื่นใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั เทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.ppprime.co.th) 

5.3.3 หลกัฐานการช าระเงินตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้เลอืกช าระ โดย
พิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบตุามด้านลา่งนี ้

 กรณีช าระด้วยการโอนเงนิสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชีธนาคาร 
การโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้
หุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ”  ห รื อ  “ AEC SECURITIES PUBLIC CO. , LTD.  FOR 
SUBSCRIPTION” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: AECS โดย
สามารถช าระเงินคา่จองซือ้ได้ตัง้แตว่นัที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 
น. (หรือเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพแต่ละสาขา) และวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ภายในเวลา 15.30 น. 
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 กรณีช าระ Bill Payment ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิง้ (Internet Banking / Mobile 
Application) 
การโอนเงินด้วย Internet Banking โดยเลือกช าระค่าสินค้าบริการ หรือจ่ายบิล โดย
เลือก ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: AECS ช่ือบัญชี “บมจ.
หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หรือ “AEC SECURITIES PUBLIC 
CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” พร้อมระบ ุRef. 1: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั 
และ Ref. 2 ให้ระบเุลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั / เลขที่หนงัสือเดินทาง / เลขที่ใบ
ต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
** ส ำหรับกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงระบบ Internet Banking จะไม่มีค่ำธรรมเนียม
กำรโอนเงิน หรืออำจมีค่ำธรรมเนียม ซ่ึงจะเป็นไปตำมที่แต่ละธนำคำรก ำหนด โดยผู้
จองซ้ือจะเป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว (ถำ้มี)** 

 กรณีช าระด้วยการน าเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ฝากเข้าบัญชีผ่านใบน า
ฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Slip) 
การน าฝาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บมจ.
หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หรือ “AEC SECURITIES PUBLIC 
CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” สามารถน าฝากได้ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2562 
2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพแต่ละสาขา) ถึง 
เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562  โดย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  3 กรกฎาคม 2562 และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการโอนเงินช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้
แนบใบน าฝากช าระเงินค่าจองซือ้ (Bill Payment Slip) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ผู้จองซือ้
หุ้ นโปรดระบุช่ือนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ Ref. 1 ให้ระบุเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที่ปรากฎในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ สว่น 
Ref. 2 ให้ระบเุลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั / เลขที่หนงัสือเดินทาง / เลขที่ใบต่าง
ด้าว (แล้วแตก่รณี) 
หมำยเหต:ุ  ผู้จองซ้ือเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือผ่ำน Bill 

Payment ตำมอตัรำทีธ่นำคำรก ำหนด   
 

5.4 เอกสารประกอบการแสดงตน  
5.4.1 ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง   ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตร
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถื อหุ้ นที่ปรากฎในวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล
ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถูกต้องนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

 5.4.2 ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถกูต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

5.4.3 ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) โดยลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถกูต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือ
ช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั   

5.4.4 ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล าเนา ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ โดย
หนงัสือรับรองดงักล่าวจะต้องแสดงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบคุคล 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ทกุฉบบั 
ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าที่โนตารี พบัลคิ (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑตูไทย หรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 1 ปี
ก่อนวนัจองซือ้ 

5.4.5 ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินสทิธิ และมีความประสงค์ให้คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสว่น
ที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิโดยโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ต้องแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออม
ทรัพย์ หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง ซึง่ต้องไมเ่ป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็น
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ช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาใน
ประเทศไทยทกุธนาคาร) มิฉะนัน้ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ
ตามจ านวนที่จองซือ้เกินสทิธิดงักลา่ว โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซือ้
หุ้น และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฎในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 แทน 

5.4.6 หนงัสือมอบอ านาจ ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมาท าการแทน) พร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มอบอ านาจ (ผู้จองซือ้หุ้น) และผู้ รับมอบอ านาจ 
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

5.5 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ 
5.5.1 ผู้ ถือหุ้นที่ได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าจองซือ้แล้วจะไม่มีสิทธิยกเลกิการ

จองซือ้และขอเงินคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากผู้ ถือหุ้นมิได้ใช้
สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด
ไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้ได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นมิได้น าสง่ใบ
จองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดไว้  

5.5.2 กรณีช าระค่าจองซือ้ด้วยการน าฝาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เข้าบัญชีผ่านระบบ Bill 
Payment การช าระค่าจองซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วภายในก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้เทา่นัน้ 

5.5.3 หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่า
จองซือ้และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินคา่
จองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วย
เหตทุี่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) ไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ตามที่ก าหนดหรือจองซือ้ด้วย
วิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบบันี ้หรือ
น าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ
บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.5.4 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นกรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่
สมัพนัธ์กนั บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และบริษัทฯ และ/
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หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.5.5 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ าให้
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพ่ิมขึน้
จนถึงหรือข้ามผา่นจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

5.5.6 ในกรณี หากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทัง้ในรอบแรก หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้
เกินสิทธิ ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจ านวนร้อยละ 40 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่ว หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่า
ฝืนข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

5.5.7 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 
5.5.8 บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ งดรับการยื่นเอกสารจองซือ้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณี และห้ามฝากเอกสารการจองซือ้
และหลกัฐานการช าระเงินไว้กบัธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงน าเงินของ
ทา่นฝากเข้าบญัชีจองซือ้หุ้นเทา่นัน้ 

5.5.9 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
ได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุตอ่ 
1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว
โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้า
ด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบขุ้อมลูดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั 
ผู้จองซือ้หุ้นอาจได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบตามสทิธิทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้
หุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นรายดงักลา่ว 

5.5.10 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน มีจ านวนมากกว่าจ านวนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็น
หลกั 

5.5.11 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

5.5.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค 
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หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ 

5.5.13 บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับช าระเงิน
ค่าจองซือ้เป็นเงนิสด 

 

5.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี)  
5.6.1  การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ได้รับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือในกรณีที่
ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ส าหรับสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ไม่มี
คา่เสยีหายใดๆ โดยช าระตามวิธีที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี  ้
ก) โอนเงินคืนคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น (ธนาคารพาณิชย์ 

ที่มีสาขาในประเทศไทยทุกธนาคาร) ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนด้วย
วิธีการโอนเงินเข้าบญัชี ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้ต้องแนบ
ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือส าเนา Statement ของ
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ
ช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็นบญัชีเงิน
ฝากร่วม 

ข) กรณีที่ไม่ได้รับส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือส าเนา 
Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุช่ือเจ้าของบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความ
ประสงค์ต้องการรับเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชี บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ โดยจดัท าเป็นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ จองซือ้หุ้ น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ปรากฎในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัที่ 14 มิถนุายน 
2562 ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชี หรือเช็ค
ตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่
สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นได้ตามที่
ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากช่ือบญัชีเงินฝากไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น หรือไม่
ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
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ของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้น และสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 (Record Date) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการ
จดัสรร นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 10 วนัท าการดงักลา่วจนถึงวนัที่ได้มีการช าระคืนตาม
วิธีดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับ
การจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ เข้าบญัชีธนาคารของ
ผู้ จองซือ้หุ้ นตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้หุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฎในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ณ วนัที่  14 มิถนุายน 2562 ให้ถือว่าผู้จองซือ้
ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ อีกตอ่ไป 

5.6.2  การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนไมได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 
บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะด าเนินการคืนเช็คคา่จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้แตไ่มไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมาจาก
การปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุรายดงักลา่วต้องตดิตอ่ขอรับ
เช็คจากตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

 

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
5.7.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และบริษัท
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้หุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซือ้หุ้นภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้หุ้น
จะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัที ภายหลงัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 5.7.1 ช่ือของผู้จองซือ้หุ้นในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ช่ือผู้จองซือ้หุ้นไม่ตรงกบัช่ือ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือระบุช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกูต้อง หรือไม่
สมัพนัธ์กนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นใบหุ้น โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในนามของผู้จองซือ้หุ้น และ
จัดส่งใบหุ้นให้ตามช่ือและที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 (Record Date) 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทนัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรร 

5.7.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้น
เข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท า
การนบัแต่วนัปิดการจองซือ้ ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้จองซือ้หุ้นโอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้
จองซือ้ต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด (ทัง้นี ้ผู้จองซือ้
ต้องกรอกเอกสารเพิ่ มเติม ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้
ครบถ้วน และยื่นพร้อมใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

5.7.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 
ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จอง
ซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู ่ที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 (Record 
Date) ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะไม่สามารถ
ขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้ น ซึ่ง อาจจะได้รับ
ภายหลังจากที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น
แทน โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวนัก าหนด
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 (Record Date) ภายใน 15 
วนัท าการ นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน
เงินทนุ โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ  (1)  ช าระคืนหนีส้นิของบริษัทฯ เชน่ 
หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจ (ถ้ามี) ท่ีสามารถสร้างเสริม
สภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ให้กบับริษัทฯ 

 
7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) ในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ซึง่จะสง่ผลให้
บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการ
รายอื่นในอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทฯ โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจตอ่ไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้นทกุราย 

 
8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสดัสว่นการถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่าย
ปันผล โดยบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตอ่เมื่อบริษัทฯ มีก าไรและไมม่ีขาดทนุสะสมตามหลกัเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล 
โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความจ าเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวยีนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้น เพื่อใช้ในการประกอบตดัสนิใจในการลงทุน 

9.1  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Dilution Effect) 
 ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 2.00 บาท ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบดงันี ้
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 ก)  ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
Control Dilution = จ านวนหุ้ นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว  + 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 
โดยที ่
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 563,050,687 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอ = จ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  (Rights Offering) 
 = 281,525,344 หุ้น 
ดงันัน้ 
Control Dilution = 281,525,344 / (563,050,687 + 281,525,344) 
 = ร้อยละ 33.33 
ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) หากผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายใช้สทิธิตามสทิธิของตนจนครบทัง้จ านวน ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดราย
หนึ่งไม่ใช้สิทธิ แต่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะ
ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
33.33 

ข) ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาด

ก่อนเสนอขาย 
โดยที ่
ราคาตลาดก่อน = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั  ไมน้่อยกวา่  7  วนัท า 
เสนอขาย  การติดต่อกันแต่ไม่ เ กิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ท่ี  6/2562 เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2562 
(ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 – 13 มีนาคม 2562) (ข้อมูลจาก 
SETSMART) เทา่กบั 2.53 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงั = [(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้  
เสนอขาย  ถือหุ้น x จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม)] / (จ านวนหุ้นที่ช าระ

แล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น) 
 = [(2.53 x 563,050,687) + (2.00 x 281,525,344)] / (563,050,687 + 

281,525,344) 
 = 2.35 บาทตอ่หุ้น  
ดงันัน้ 
Price Dilution = (2.53 – 2.35) / 2.53 
 = ร้อยละ 6.94 
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ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) หากผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายใช้สทิธิตามสทิธิของตนจนครบทัง้จ านวน ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดราย
หนึ่งไม่ใช้สิทธิ แต่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะ
ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.94 

ค) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิม (Earning Per Share Dilution)  
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไมส่ามารถค านวณผลกระทบตอ่สว่นแบง่
ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิมได้ 

9.2  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อมีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ รุ่นที่  4 (“PPPM-W4” หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Warrant-RO) และมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว (Dilution Effect) 

 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 (“PPPM-W4” หรือ “ใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ”) จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่
คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้ปัดทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวมีอายุ 5 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และ
ก าหนดอตัราใช้สิทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และราคาใช้สทิธิ
เทา่กบั 1 บาทตอ่ 1 หุ้น โดยก าหนดวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (Record date) ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 (หมายเหต:ุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ดงักลา่วจะเกิดขึน้ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมสดัสว่นการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระค่าหุ้นในระหวา่งวนัที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ดงันัน้ ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และถือหุ้นจนถึงวนัก าหนด Record Date 
ดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ด้วย)  และมีมติให้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ดงักลา่ว 

 ด้วยเหตนุี ้หากน าผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะเกิดขึน้ภายหลงัจาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีม้ารวมค านวณ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบดงันี ้

 ก)  ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
  ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถแบง่ออกเป็น 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เฉพาะในสว่นที่ตนถืออยู่เดิม 

แตไ่มไ่ด้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง
สทิธิในสว่นท่ีจดัสรรส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยที่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และผู้ ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

 กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน รวมทัง้ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด ทัง้ในส่วนที่ตนถืออยู่เดิม และในส่วนที่จัดสรรส าหรับหุ้น
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สามญัเพิ่มทนุ โดยที่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และผู้
ถือหุ้นรายอื่นหรือบคุคลอื่นเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

Control Dilution = (จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม + จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม + จ านวนหุ้ นท่ีรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด) 

โดยที ่
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 563,050,687 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอ = จ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น  
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  (Rights Offering)  
 = 281,525,344 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับ = จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในสว่นท่ีจดั 
การใช้สทิธิตามใบ  สรรส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ส าคญัแสดงสทิธิฯ  = 281,525,344 / 3    
ในกรณีที่ 1 =  93,841,782 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับ = จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้ในสว่นท่ีถือ  
การใช้สทิธิตามใบ  อยูเ่ดิมและในสว่นท่ีจดัสรรส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ส าคญัแสดงสทิธิฯ  = (563,050,687 + 281,525,344) / 3    
ในกรณีที่ 2 =  281,525,344 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับ = จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่ออกและ 
การใช้สทิธิตามใบ  เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) 
ส าคญัแสดงสทิธิฯ  = 281,525,344 หุ้น 
ทัง้หมด 
ดงันัน้ 
Control Dilution = (281,525,344 + 93,841,782) / (563,050,687 + 281,525,344 +  
(กรณีที่ 1)  281,525,344) 
 = ร้อยละ 33.33 
Control Dilution = (281,525,344 + 281,525,344) / (563,050,687 + 281,525,344 +  
(กรณีที่ 2)  281,525,344) 
 = ร้อยละ 50.00 
ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้ น (Rights Offering) และใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Warrant-RO) หากผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้สิทธิตามสิทธิของตนจนครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะ
ไม่ได้รับผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่งใช้
สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เฉพาะในสว่นท่ีตนถืออยูเ่ดิม แต่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุน และไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่จัดสรรส าหรับหุ้น
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สามญัเพิ่มทนุ โดยที่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้นราย
อื่นหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว  ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะ
ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
33.33 (กรณีที่ 1) แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นเดิมรายนัน้ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน
สว่นท่ีตนถืออยูเ่ดิมด้วย (กรณีที่ 2) ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการ
ออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 50.00 

ข) ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาด

ก่อนเสนอขาย 
โดยที ่
ราคาตลาดก่อน = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั  ไมน้่อยกวา่  7  วนัท า 
เสนอขาย  การติดต่อกันแต่ไม่ เ กิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ท่ี  6/2562 เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2562 
(ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 – 13 มีนาคม 2562) (ข้อมูลจาก 
SETSMART) เทา่กบั 2.53 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงั = [(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้  
เสนอขาย  ถือหุ้น x จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) + (ราคาใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ x จ านวนหุ้นท่ีออกรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ] / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น + จ านวนหุ้นท่ีออกรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ) 

 = [ ( 2. 53 x 563,050,687)  +  ( 2. 00 x 281,525,344)  +  ( 1. 00 x 
281,525,344)] / (563,050,687 + 281,525,344 + 281,525,344) 

 = 2.01 บาทตอ่หุ้น  
ดงันัน้ 
Price Dilution = (2.53 – 2.01) / 2.53 
 = ร้อยละ 20.30 
ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้ น (Rights Offering) และใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Warrant-RO) หากผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้สิทธิตามสิทธิของตนจนครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะ
ไม่ได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งไม่ใช้
สิทธิ แต่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.30 

ค) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิม (Earning Per Share Dilution)  
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไมส่ามารถค านวณผลกระทบตอ่สว่นแบ่ง
ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิมได้ 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-19- 
 

9.3 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ดังต่อไปนี ้
ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุ หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย 
และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน (แล้วแตก่รณี) 

ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น 
สามญัเพิ่มทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้
ถือหุ้น 

ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ 
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ 
และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ การจดทะเบียนเพิ่มทนุและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ 
สญัญาที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และแจ้ง
รายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเสนอ
ขายและจดัสรร 

จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานก ากับดูแลที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
บคุคลหรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ฉ)  กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
ของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท พพีี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัท : บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่ : PPPM 
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0-1075-37000-67-0 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์น า้และสตัว์เลีย้ง รวมทัง้ผลิต

และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ทนุจดทะเบียน : 1,126,101,375 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 มิ.ย. 2562) 
ทนุเรียกช าระแล้ว : 563,050,687 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 มิ.ย. 2562) 
ชนิดและจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว : หุ้นสามญั จ านวน 563,050,687 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุ้น 
เว็บไซต์ :  http://www.ppprime.co.th 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถนนพระราม 2  
      ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 
      โทรศพัท์: 034-771-444  โทรสาร: 034-771-025 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่และพฒันาธุรกิจตามแนวยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร  FOOD-FARM-
FUTURE กล่าวคือ ด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น า้และสัตว์เลีย้ง  (FOOD) โดย
แบ่งเป็น 2 สายงานหลกั คือ 1) สายการผลิตอาหารกุ้ ง (Shrimp Feed) และ 2) สายการผลิตอาหารปลา (Fish 
Feed) และอาหารสตัว์เลีย้ง (PET Food) และบริษัทฯ บริหารจดัการฟาร์มเพื่อเป็นศนูย์วิจยัส าหรับการทดสอบ
และพฒันาอาหารสตัว์น า้ (FARM) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจใหม่ๆ  ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง
เพื่อความยัง่ยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE)  

ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุม่ธุรกิจ ส าหรับปี 2559 – 2561 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 
2562 สรุปได้ดงันี ้

 2559 2560 2561 Q1/2562 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายอาหารสตัว์ 1,501.29 67.02 1,790.73 95.48 1,984.35 93.54 484.96 91.51 
รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแชแ่ข็ง - - - - - - - - 
รายได้จากฟาร์มเพาะเลีย้ง - - - - - - - - 
รายได้จากการขายไฟฟา้ 10.00 0.45 31.60 1.68 76.63 3.61 27.13 5.12 
รวมรายได้จากการขาย 1,511.29 67.46 1,822.33 97.16 2,060.98 97.15 512.08 96.63 
รายได้อ่ืนๆ* 728.89 32.54 53.19 2.84 60.47 2.85 17.88 3.37 
รวมรายได้ 2,240.18 100.00 1,875.52 100.00 2,121.45 100.00 529.96 100.00 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ ก าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ รายการโอนกลบัคา่เผ่ือด้อยค่าทรัพย์สิน ก าไร
จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 FOOD 
 ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ 

ธุรกิจผลิตอาหารสตัว์แบ่งออกเป็น 2 สว่นงานหลกั คือ สว่นงานสายผลิตอาหารกุ้ ง และสว่นงานสาย
ผลิตอาหารปลาและอาหารสตัว์เลีย้ง ปัจจุบนัโรงงานผลิตตัง้อยู่ที่จงัหวดัเพชรบุรี โดยเป็นโรงงานที่มีการผลิต
แบบครบวงจรเร่ิมตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบ การผลิตและการจ าหน่าย โดยมีก าลงัการผลติอาหารกุ้ ง 80,400 ตนั
ต่อปี และก าลงัผลิตอาหารปลาและอาหารสตัว์เลีย้ง 61,000 ตนัต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย 
ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสตัว์เลีย้ง บริษัทฯ แยกสายการผลิตตามผลิตภณัฑ์ของ
ตนเอง รวมถึงการเก็บวตัถดุิบแยกจากกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการผลิตและการจดัเก็บวตัถดุิบของ
แต่ละผลิตภณัฑ์ ส่วนการบริหารงานอื่นๆ มีส่วนกลางสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายธุรการ
การตลาด ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายประกนัคณุภาพ เป็นต้น 

อาหารสตัว์จะถกูผลติในรูปแบบอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด โดยน าเอาผลติผลทางการเกษตร ได้แก่ ปลา
ป่น แป้งสาลี และกากถั่วเหลือง เป็นต้น มาผลิต โดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขัน้ตอนด้วย
เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั เพื่อให้ได้อาหารสตัว์ที่มีคณุภาพสม ่าเสมอและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์น า้ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์น า้ในการตอบรับกบัเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา พร้อมพฒันาสตูร
อาหารให้สตัว์น า้มีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั (ADG) สงู และมีอตัราการแลกเนือ้ (FCR) ต ่า (FCR คือ อตัรา
ของประสทิธิภาพในการใช้อาหารในปริมาณต ่า เพื่อเปลีย่นให้เป็นน า้หนกัตวัของสตัว์น า้ได้ดียิ่งขึน้)  

บริษัทฯ ได้ตัง้โรงงานผลติอาหารสตัว์แหง่ใหมท่ี่จงัหวดัสงขลา และเร่ิมเปิดด าเนินการผลติและจ าหนา่ย
อาหารสตัว์ ตัง้แตช่่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยมีก าลงัการผลติอาหารกุ้งที่ 60,000 ตนัตอ่ปี และก าลงัการผลติ
อาหารปลาที่ 72,000 ตนัตอ่ปี ซึง่เร่ิมด าเนินการผลติอาหารเพื่อรองรับการขยายตวัของตลาดในเขตภาคใต้ และ
ประเทศมาเลเซีย 

การบริหารก าลังการผลิต 
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ 2 แห่ง ที่จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัสงขลา โดยวางแผนการผลติให้

สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพก าลงั
การผลติที่เกิน หรือ ต ่ากวา่ก าลงัการผลติที่มีอยู่ และบริหารการรับค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัก าลงัการผลติที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 

ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์ แบง่เป็น 
1)  ผลติภณัฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. อาหารกุ้งกลุาด า ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์โกลด์ ไทยลกัซ์ ลคักี ้สปีด 
2. อาหารกุ้งขาว แวนนาไม ภายใต้ตราสนิค้า แวนนา่ ไทยลกัซ์ เวิร์ค 
3. อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ โปรช้อยส ์

2)  ผลติภณัฑ์อาหารปลามี 6 ประเภท และรวมถึงผลติภณัฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้แก่ 
1. อาหารปลาดกุ ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ ลคักี ้เวิร์ค สปีด และโปรช้อยส์ 
2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสนิค้า สปีด ไทยลกัซ์ และสปีด พลสั 
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3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ และ เวิร์ค 
4. อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ 
5. อาหารปลาสลดิ ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ 
6. อาหารกบ ภายใต้ตราสนิค้า ไทยลกัซ์ 

3)  ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง ท่ีรับจ้างผลติ ได้แก่ อาหารสนุขั อาหารแมว อาหารปลาสวยงาม 

ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนปรับ
โครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหาร
สตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) ทรัพย์สินและ
หนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว สญัญาใบอนญุาตและบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ให้แก่บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยได้ด าเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 

 

 FARM 
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
แนวคิดในการด าเนินการเพาะเลีย้งสตัว์น า้นัน้ มุ่งเน้นด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ดี โดยการ

น าวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึน้ในสตัว์น า้  เน้นการเลีย้งแบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี เพื่อการเลีย้งสตัว์น า้ที่ยัง่ยืน 
รวมทัง้การวางระบบป้องกนั การปนเปือ้นของเชือ้โรคชนิดตา่งๆ และสตัว์พาหะที่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นของเชือ้
โรคที่จะท าให้เกิดผลเสยีหายตอ่การผลติ (Bio-security) เพื่อเป็นฟาร์มตวัอยา่งให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 

ปัจจบุนั มีพืน้ท่ีในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยปรับปรุงฟาร์มเลีย้งสตัว์น า้ของบริษัทฯ ณ ต าบลคลองโคน 
จงัหวดัสมทุรสงคราม บนเนือ้ที่กว่า 240 ไร่ โดยใช้พืน้ที่ส าหรับเลีย้งสตัว์น า้ เพื่อการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ โดยรวมประมาณ 72 ไร่ เพื่อพฒันาระบบการเลีย้งและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความ
ต้องการบริโภคเนือ้ปลาเพื่อสขุภาพท่ีดีเพิ่มขึน้ ในปัจจบุนั ภายใต้การบริหารจดัการฟาร์มที่ดีและมีประสทิธิภาพ 

การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุตามบตัรสง่เสริมดงัมีรายละเอียดดงันี ้
บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2554 ส าหรับการผลิตและจ าหนา่ย

อาหารสตัว์น า้ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน้(วนัท่ี 1 มิถนุายน 2555) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกิน
มูลค่าเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากก าไร
ของกิจการท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีโดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุส าหรับ
บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2556 และบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 1131 
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(2)/2558 เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558 ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์น า้ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  (ส าหรับบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 ยงัไม่มีรายได้ และส าหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 
เร่ิมมีรายได้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2558) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมลูค่าเงิน
ลงทนุซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียน และได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ซึ่งจ่ายจากก าไรของกิจการท่ี
ได้รับสง่เสริมการลงทนุตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลและได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุใน
การติดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทนุนอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ 

 

 FUTURE 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทนุในธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น มีโครงสร้างการลงทนุ

โดยสามารถรับสิทธิประโยชน์ตามอนสุญัญาภาษีซ้อน ซึ่งการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ 
(FUTURE) ท าให้บริษัทฯ จดัตัง้ TLUXE POWER ขึน้ในประเทศไทย เพื่อด าเนินธุรกิจพลงังาน และจดัโครงสร้าง
ให้ TLUXE POWER ถือหุ้นใน บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติ
บคุคลสญัชาติเมอร์ริเชียส) และ TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้นในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ที่ประเทศฮ่องกง จ านวน 3 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บริษัท Geothermal Power A 
Company Limited (บริษัทยอ่ย) “GEO A” และ บริษัท Geothermal Power B Company Limited (บริษัทยอ่ย) 
“GEO B” (นิติบคุคลสญัชาติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ที่เมืองเบปป ุจงัหวดัโออิตะ 

หลงัจากด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่วม
พฒันาที่ดินเปล่าที่เมืองเบบปุ จังหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเสนอขายให้กับผู้สนใจท าโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพ จึงได้ร่วมทุนกบับริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (Setouchi) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
บริเวณดงักลา่ว จดัตัง้นิติบคุคลใหม่ช่ือ M-LUXE ENERGY Co, Ltd. (“M-LUXE”) โดยให้บริษัทย่อยที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ นช่ือ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN) ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท Setouchi ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทนุจด
ทะเบียน 10 ล้านเยน และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินลงทนุเพื่อพฒันาที่ดินประมาณ 8 แปลง จ านวน 200 ล้านเยน ใน
รูปแบบเงินให้กู้ยืม และคิดดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ซึง่ก าหนดจากต้นทนุของเงินลงทนุของบริษัท
ฯ ในขณะนัน้ และเปรียบเทียบกบัดอกเบีย้เงินกู้ของสถาบนัการเงินในประเทศญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ตามปัจจบุนัได้จดั
โครงสร้างการถือหุ้นใหมโ่ดยให้บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั (Tluxe Power Company Limited หรือ “TLP”) ถือ
หุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN) ในอตัราสว่นเทา่เดิม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด หรือ Rich 

Partners Co., Ltd. (“ริช พาร์ท เนอร์ส”) บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น (หรือบริษัทยอ่ยของ
ริช พาร์ทเนอร์ส) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ อาคารริเวอร์
ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดงักลา่ว
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พัฒนาภายใต้ บริษัทเจ้าของโครงการช่ือ บริษัท ซันฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier 
Investment Co., Ltd. (“ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
เวียดนาม และเพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี เมื่อวนัท่ี 21 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยของบริษัท
ฯ ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ช่ือ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดังกล่าว เพื่อเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ กับบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส ในประเทศ
สงิคโปร์ 

 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะลกูค้าและช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธุรกิจอาหารสตัว์น า้ การเพาะสตัว์น า้ และธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ธุรกิจอาหารสัตว์น า้ 
1)  ลกัษณะลกูค้า 

ปัจจุบนักลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ จะเป็นลกูค้าภายในประเทศเป็นหลกัโดยเน้นที่กลุม่เกษตรกรผู้
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ และตวัแทนจ าหนา่ยของบริษัทฯ ในแตล่ะจงัหวดั โดยมีสดัสว่นดงันี ้

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ 
1. ตวัแทนขายในแตล่ะจงัหวดั ร้อยละ 70 
2. กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์น า้ ร้อยละ 30 

2)  ช่องทางการจดัจาหนา่ย 
บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายรวมกับอาหารสตัว์น า้ของบริษัทอื่นๆ  ซึ่ง

กระจายอยูท่กุเขตทัว่ประเทศ (ดีลเลอร์) และจ าหนา่ยโดยตรงให้กบัเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่
รวมกลุ่มเป็นชมรม หรือสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจ าหน่ายทัง้หมดจะด าเนินการโดยผ่านส านกังานและ
ตวัแทนกระจายสนิค้าของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ มีส านักงานทัง้หมดรวม 3 แห่ง และมีตัวแทนกระจายสินค้าอาหารสตัว์น า้ 2 แห่ง ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.  ส านกังานใหญ่ 
เลขที่  69/5 หมู่ที่  5 ถนนพระราม  2 (กม .71) ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสงคราม 75000 

2.  ส านกังานเพชรบรีุ และโรงงานผลติ 
เลขที่ 62 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 

3.  ส านกังานสงขลา และโรงงานผลติ 
เลขที่ 98 หมูท่ี่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.1232 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
90220 

4.  ศนูย์สาขากระจายสนิค้า 2 แหง่ และตวัแทนกระจายสนิค้าอาหารสตัว์น า้ 1 แหง่ 
ภาคตะวนัออก ศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัทฯ จงัหวดัจนัทบรีุ 
ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัทฯ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ตวัแทนกระจายสนิค้าอ าเภอตะกัว่ป่า (พงังา) 
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3)  กลยทุธ์การตลาดสนิค้าอาหารสตัว์น า้ 
กลยทุธ์การตลาดสนิค้าอาหารกุ้ง 
ผู้น าตลาดของสนิค้าอาหารกุ้ง มีจ านวนประมาณ 2 - 3 บริษัท โดยมีสว่นแบ่งในตลาดในแตล่ะปี

ประมาณร้อยละ 35 – 40 (คิดจากข้อมูล MD และข้อมูล FMD กรมประมง, 2561) รองลงมาเป็นบริษัทขนาด
กลางมีจ านวน 5 – 6 บริษัท มีสว่นแบง่ตลาดระหวา่งร้อยละ 4 - 8 โดยมีสว่นแบง่รวมกนัประมาณร้อยละ 30 - 35 
ของยอดขายอาหารกุ้งโดยรวม 

บริษัทฯ จดัอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนัน้ จะเป็นบริษัทรายยอ่ยตา่งๆ เนื่องจากผู้น าตลาด
ท าการตลาดแบบผูกขาดโดยใช้กลยทุธ์ลกูพนัธ์ุคณุภาพน า ตามด้วยการใช้อาหารบริษัทฯ แบบผูกขาด ท าให้
เกษตรกรไม่มีทางเลือกเพราะต้องการสายพนัธ์ุโตเร็ว ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก สง่ผลให้
การตลาดในธุรกิจประเภทนีม้ีการแขง่ขนัสงู ดงันัน้ ฝ่ายขายอาหารกุ้งจึงก าหนดกลยทุธ์ในการท าการตลาดแบบ
ครบวงจรโดยให้ลกูค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ คือ ลกูพนัธุ์กุ้ งขาวและกุ้ งกุลาด าคุณภาพ อาหารคุณภาพ และ
ตลาดสง่ออก 

กลยทุธ์การตลาดสนิค้าอาหารปลา 
ผู้น าตลาดของสินค้าอาหารปลา มีจ านวน 4 บริษัท โดยมีสว่นแบง่ทางการตลาดรวมกนัในแตล่ะ

ปีประมาณร้อยละ 45 – 50 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลาง มีจ านวน 6 – 7 
บริษัท มีสว่นแบ่งทางการตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม และมีบริษัท
ขนาดเล็กหรือบริษัทจ้างผลิต (OEM) มีสว่นแบ่งทางตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหาร
ปลาโดยรวม (ข้อมลูจากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมลูด้านการเกษตร ณ กนัยายน 2561)  

โดยบริษัทฯ จดัอยู่ในบริษัทขนาดกลาง เนื่องจากผู้น าตลาดท าการตลาดแบบโครงการประกนั
ราคาเพื่อประกันราคาปลาปากบ่อของเกษตรกร จึงได้รับความนิยมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากลดความเสีย่งในเร่ืองราคาปลาตกต ่า ดงันัน้ ฝ่ายขายอาหารปลาจึงก าหนดกลยทุธ์ในการท าการตลาด
แบบครบวงจรโดยให้ลกูค้ามาเป็นคู่ค้ากบับริษัทฯ คือ ลกูพนัธุ์ปลาคณุภาพ อาหารคณุภาพ และตลาดรับซือ้ที่
แนน่อน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงเน้นเร่ืองคณุภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลกัส าคญั ลกูค้าสามารถมัน่ใจ
ได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีสว่นประกอบ คณุสมบตัิ และโภชนาการตรงตามฉลากสินค้า ถึงแม้ว่าในบางคราวที่
วตัถุดิบมีการปรับตวัสงูขึน้ แต่บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการผลิตสินค้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคณุภาพ
เหมาะสมต่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แม้จะไม่สามารถปรับราคาอาหารสตัว์ขึน้ตามราคาวตัถุดิบได้ เนื่องจาก
อาหารสตัว์เป็นสินค้าที่ต้องถกูควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน ทัง้นี ้การบริการด้านการจดัส่งสินค้าให้กบั
ลกูค้า บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีความสดและใหม่ของสนิค้า โดยเพิ่มการจดัสง่สนิค้าตรงจากโรงงานผลติถึงลกูค้าโดยตรง
และยงัมีตวัแทน/ศนูย์กระจายสินค้ารองรับอีก 3 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อรองรับลกูค้าได้อยา่งทัว่ถึงและสะดวกมาก
ขึน้ 

นอกจากนี ้ยงัเน้นทางด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริษัทฯ 
ผลิตด้วยเคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทนัสมยั ประกอบกบัการตรวจสอบคณุภาพ
สนิค้าทกุขัน้ตอน จึงท าให้สนิค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัสากล 
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุเป็นธุรกิจด้านพลงังานอนัเป็นปัจจยัพืน้ 

ฐานของโลกยคุปัจจบุนั เมื่อด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทฯ จะได้รับสญัญาขายไฟฟา้กบัผู้ รับ
ซือ้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในราคา 40 เยนต่อกิโลวตัต์ (ราคายงัไมร่วมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 
ปี (นับจากวนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลงัจากครบอายุสญัญา ราคาจะปรับลดลงตาม
ประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry 
(METI) ณ เวลานัน้ต่อไป บริษัทฯ จึงไม่จ าต้องท าการตลาดหรือกงัวลเร่ืองการแข่งขนัเพราะเป็นสญัญาผกูขาด
การขายไฟฟา้ตามนโยบายของ METI 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลกัที่ท าอยู่  จึงเข้า
ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนดงักลา่ว 

สว่นการพฒันาที่ดินให้มีสาธารณปูโภคพร้อมขายให้กบัผู้สนใจท าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้
พิภพ หรือโครงการ M-LUXE เป็นการร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Setouchi) ซึ่งบริษัท 
เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั เป็นผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจนี ้ได้จดัตัง้นิติบคุคลช่ือ บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) “M-LUXE” โดยปัจจบุนั บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท 
เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด จึงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทัง้นี ้โครงการมีกลุ่มลกูค้าเฉพาะ คือ ผู้สนใจท าธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ดงักลา่ว รวมจ านวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟา้”) โดย
มีราคาซือ้ขายประมาณ 320 ล้านเยนตอ่ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท ตอ่ 1 โครงการ คิดเป็นมลูคา่
รวมทัง้สิน้ ไมต่ ่ากวา่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ประเทศเวียดนาม) 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในประเทศเวียดนาม ปี 2561 อยู่ที่ 7.1% จากการขยายตวัของภาค

บริการท่ีได้รับแรงหนนุจากการบริโภคภาคเอกชนและจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่เพิ่มขึน้เฉลีย่ 20% ตอ่ปี การ
เติบโตการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (เอฟดีไอ) เพิ่มขึน้ 9% มลูคา่มากกวา่ 19 พนัล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ทัง้นี ้จากผลการวิจยัเปิดเผยว่า ในปี 2561 ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเมืองเลียบชายฝ่ังของเวียดนาม 
อยา่งเมืองดานงั ที่มีสภาพภมูิทศัน์ที่หลากหลาย มีการพฒันาให้เจริญเติบโตและมีราคาที่เพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว 
จากแรงหนนุของการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 1.07 ล้านคน และ
คาดวา่จะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านคนภายในปี 2563 ด้านการทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้เฉลีย่ 20% ตอ่ปี เปา้หมายนกัทอ่งเทีย่ว
ในปี 2563 ของเมืองดานงั ประมาณ 8 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้ 14% ต่อปี การเติบโตของจ านวนประชากร ส่งผล
โดยตรงต่อการเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ต้องการด้านที่พักอาศัยที่สูงขึน้  และการท่องเที่ยวจึงเป็น
แรงผลกัดนัให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของเมืองดานงัมีความโดดเดน่เพิ่มขึน้ 

เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม จึงกลายเป็นเมืองส าคญัด้านการลงทนุของอสงัหาริมทรัพย์ จะเห็นได้
จากในช่วงคร่ึงปีหลงั ปี 2561 ตวัเลขที่เพิ่มขึน้ของที่พกัอาศยัประมาณ 2,400 ยนูิต จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ในเมืองดานงั จ านวน 8 โครงการ จากการสง่เสริมของภาครัฐ ในด้านโยบายโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีของเมืองดานงั 
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เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศให้เพิ่มขึน้  ดงันัน้ ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเมืองดานงั ประเทศ
เวียดนาม มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นช่องทางการลงทนุท่ีนา่สนใจในระยะยาวของนกัลงทนุ 

การเติบโตของประชากร จากปี 2556 ถึงปี 2560 การเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 1.9% ตอ่ปี จ านวนประชากร
ในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1.07 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านคนภายในปี 2563 การเติบโตของ
ประชากรรองรับความต้องการท่ีพกัอาศยัที่สงูขึน้ 

ความต้องการของผู้ซือ้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เดิม ที่มีอตัราการขายสงูในเมืองดานงั ประเภทที่ผู้
ซือ้ต้องการ เป็นห้องชุด 1 และ 2 ห้องนอน พร้อมการออกแบบที่ทันสมยั และราคาไม่สูงมากนัก รวมถึงการ
สนบัสนนุจากธนาคาร และมีสิง่อ านวยความสะดวก ซึง่เป็นประเด็นส าคญั เช่น บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม, สระ
วา่ยน า้, ยิม, เทนนิส, ร้านค้าปลกี, ที่จอดรถ, พืน้ท่ีส าหรับเด็ก ฯลฯ 
 
3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
3.1  ทรัพย์สนิถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงั
หกัค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากบั 697.09 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดิน
อาคาร และ อปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ล้านบาท) 
ที่ดิน เจ้าของ 111.35 
สว่นปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ 23.05 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 277.79 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 198.69 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน เจ้าของ 11.17 
ยานพาหนะ เจ้าของ 7.07 
งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 67.97 

รวม 697.09 
 
3.1.1 ที่ดนิ 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.

พระราม 2 (กม.71) ต.บาง
ขนัแตก อ.เมือง 
จ.สมทุรสงคราม 

31 ไร่ 2 งาน 
29.4 ตร.ว. 

6.43 เจ้าของ โรงงานผลิต
อาหารสตัว์เดิม 
ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้

งาน 

จ าองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
จนัทบรีุ 

เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.
รักศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.

เมือง จ.จนัทบรีุ 

81.8 ตร.ว. 0.29 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
เพชรบรีุ 

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 3 งาน 49 
ตร.ว. 

0.75 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

รวม 7.47 
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เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศให้เพิ่มขึน้  ดงันัน้ ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเมืองดานงั ประเทศ
เวียดนาม มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นช่องทางการลงทนุท่ีนา่สนใจในระยะยาวของนกัลงทนุ 

การเติบโตของประชากร จากปี 2556 ถึงปี 2560 การเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 1.9% ตอ่ปี จ านวนประชากร
ในปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 1.07 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านคนภายในปี 2563 การเติบโตของ
ประชากรรองรับความต้องการท่ีพกัอาศยัที่สงูขึน้ 

ความต้องการของผู้ซือ้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เดิม ที่มีอตัราการขายสงูในเมืองดานงั ประเภทที่ผู้
ซือ้ต้องการ เป็นห้องชุด 1 และ 2 ห้องนอน พร้อมการออกแบบที่ทันสมยั และราคาไม่สูงมากนัก รวมถึงการ
สนบัสนนุจากธนาคาร และมีสิง่อ านวยความสะดวก ซึง่เป็นประเด็นส าคญั เช่น บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม, สระ
วา่ยน า้, ยิม, เทนนิส, ร้านค้าปลกี, ที่จอดรถ, พืน้ท่ีส าหรับเด็ก ฯลฯ 
 
3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
3.1  ทรัพย์สนิถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงั
หกัค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากบั 697.09 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดิน
อาคาร และ อปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ล้านบาท) 
ที่ดิน เจ้าของ 111.35 
สว่นปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ 23.05 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 277.79 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 198.69 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน เจ้าของ 11.17 
ยานพาหนะ เจ้าของ 7.07 
งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 67.97 

รวม 697.09 
 
3.1.1 ที่ดนิ 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.

พระราม 2 (กม.71) ต.บาง
ขนัแตก อ.เมือง 
จ.สมทุรสงคราม 

31 ไร่ 2 งาน 
29.4 ตร.ว. 

6.43 เจ้าของ โรงงานผลิต
อาหารสตัว์เดิม 
ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้

งาน 

จ าองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
จนัทบรีุ 

เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.
รักศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.

เมือง จ.จนัทบรีุ 

81.8 ตร.ว. 0.29 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
เพชรบรีุ 

อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 3 งาน 49 
ตร.ว. 

0.75 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

รวม 7.47 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน ) 
ที่ดินให้เชา่ เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถ.

พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 3 งาน 
18.30 ตร.ว. 

7.01 เจ้าของ บริษัท นิปอน ฟูด้ 
โปรดกัส์ จ ากดั 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
ที่ดินเปลา่ เป็น
สวนมะพร้าว 

เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถ.
พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 16.70 
ตร.ว. 

2.72 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
ที่ดินเปลา่จงัหวดั

พทัลงุ 
ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.

พทัลงุ 
4 งาน 24 
ตร.ว. 

0.43 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
พทัลงุ 

ต.แมข่รี อ.ตะโหมด จ.
พทัลงุ 

2 งาน 88.30 
ตร.ว. 

0.22 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินจงัหวดัชมุพร เลขที่ 119/11-12 หมูท่ี่3 
ต.วงัไผ่ อ.เมือง จ.ชมุพร 

4 ไร่ 61.70 
ตร.ว. 

4.50 เจ้าของ ให้เชา่ - 

ที่ดินสรุาษฎร์ธานี เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.
เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

1 ไร่ 3 งาน 
105.8 ตร.ว. 

12.85 เจ้าของ เดิมใช้เป็นศนูย์
กระจายสินค้า 

ปัจจบุนัให้ บ.ทริป
เปิล้ที บรอดแบนด์ 
จ ากดั (มหาชน) 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 27.73 
 
 
3.1.2 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.

พระราม 2 (กม.71) ต.บาง
ขนัแตก อ.เมือง จ. 
สมทุรสงคราม 

- 4.98 เจ้าของ - - 

ศนูย์สรุาษฎร์
ธานี 

เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง 

จ.สรุาษฎร์ธานี 

- 0.24 เจ้าของ - - 

ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.รัก
ศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.เมือง 

จ.จนัทบรีุ 

- 0.07 เจ้าของ - - 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน ) 
ที่ดินให้เชา่ เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถ.

พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 3 งาน 
18.30 ตร.ว. 

7.01 เจ้าของ บริษัท นิปอน ฟูด้ 
โปรดกัส์ จ ากดั 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
ที่ดินเปลา่ เป็น
สวนมะพร้าว 

เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถ.
พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 16.70 
ตร.ว. 

2.72 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
ที่ดินเปลา่จงัหวดั

พทัลงุ 
ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.

พทัลงุ 
4 งาน 24 
ตร.ว. 

0.43 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินเปลา่จงัหวดั
พทัลงุ 

ต.แมข่รี อ.ตะโหมด จ.
พทัลงุ 

2 งาน 88.30 
ตร.ว. 

0.22 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 

ที่ดินจงัหวดัชมุพร เลขที่ 119/11-12 หมูท่ี่3 
ต.วงัไผ่ อ.เมือง จ.ชมุพร 

4 ไร่ 61.70 
ตร.ว. 

4.50 เจ้าของ ให้เชา่ - 

ที่ดินสรุาษฎร์ธานี เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.
เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

1 ไร่ 3 งาน 
105.8 ตร.ว. 

12.85 เจ้าของ เดิมใช้เป็นศนูย์
กระจายสินค้า 

ปัจจบุนัให้ บ.ทริป
เปิล้ที บรอดแบนด์ 
จ ากดั (มหาชน) 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 27.73 
 
 
3.1.2 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.

พระราม 2 (กม.71) ต.บาง
ขนัแตก อ.เมือง จ. 
สมทุรสงคราม 

- 4.98 เจ้าของ - - 

ศนูย์สรุาษฎร์
ธานี 

เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง 

จ.สรุาษฎร์ธานี 

- 0.24 เจ้าของ - - 

ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.รัก
ศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.เมือง 

จ.จนัทบรีุ 

- 0.07 เจ้าของ - - 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ศนูย์ชมุพร 124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.
ตากแดด อ.เมือง จ.ชมุพร 

- 0.41 เจ้าของ - - 

รวม 5.70 
 
 
3.1.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

อาคาร (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ) 
ศนูย์สรุาษฎร์

ธานี 
เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.
เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

- 4.75 เจ้าของ เดิมใช้เป็นศนูย์
กระจายสินค้า 

ปัจจบุนัให้ บ.ทริป
เปิล้ที บรอดแบนด์ 
จ ากดั (มหาชน) 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ศนูย์ชมุพร 124-124/1-3 หมูท่ี่ 7 อ.
ตากแดด อ.เมือง จ.

ชมุพร 

- 5.96 เจ้าของ ให้เชา่ - 

สมทุรสงคราม 
(ห้องเย็น) 

เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ.

สมทุรสงคราม 

- - เจ้าของ บริษัท นิปอน ฟูด้ 
โปรดกัส์ จ ากดั 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

รวม 10.71 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

อาคาร 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ.

สมทุรสงคราม 

- 7.50 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.
รักศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.

เมือง จ.จนัทบรีุ 

- 0.13 เจ้าของ - - 

รวม 7.63 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ศนูย์ชมุพร 124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.
ตากแดด อ.เมือง จ.ชมุพร 

- 0.41 เจ้าของ - - 

รวม 5.70 
 
 
3.1.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

อาคาร (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ) 
ศนูย์สรุาษฎร์

ธานี 
เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถ.
เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.
เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

- 4.75 เจ้าของ เดิมใช้เป็นศนูย์
กระจายสินค้า 

ปัจจบุนัให้ บ.ทริป
เปิล้ที บรอดแบนด์ 
จ ากดั (มหาชน) 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ศนูย์ชมุพร 124-124/1-3 หมูท่ี่ 7 อ.
ตากแดด อ.เมือง จ.

ชมุพร 

- 5.96 เจ้าของ ให้เชา่ - 

สมทุรสงคราม 
(ห้องเย็น) 

เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ.

สมทุรสงคราม 

- - เจ้าของ บริษัท นิปอน ฟูด้ 
โปรดกัส์ จ ากดั 

เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

รวม 10.71 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

อาคาร 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ.

สมทุรสงคราม 

- 7.50 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถ.
รักศกัดิ์ชมลู ต.ทา่ช้าง อ.

เมือง จ.จนัทบรีุ 

- 0.13 เจ้าของ - - 

รวม 7.63 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ. 

สมทุรสงคราม 

- 1.87 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 1.87 
 
3.1.4 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ. 

สมทุรสงคราม 

- 0.45 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

รวม 0.45 
 
3.1.5 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
โรงงานเพชรบรีุ/

สงขลา/
สมทุรสงคราม 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 0.42 เจ้าของ - - 

รวม 0.42 
 
3.1.6 ยานพาหนะ 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 
โรงงานเพชรบรีุ/

สงขลา/
สมทุรสงคราม 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 7.07 เจ้าของ - - 

รวม 7.07 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ. 

สมทุรสงคราม 

- 1.87 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 1.87 
 
3.1.4 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
โรงงาน

สมทุรสงคราม 
เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถ.
พระราม 2 (กม.71) ต.
บางขนัแตก อ.เมือง จ. 

สมทุรสงคราม 

- 0.45 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

รวม 0.45 
 
3.1.5 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
โรงงานเพชรบรีุ/

สงขลา/
สมทุรสงคราม 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 0.42 เจ้าของ - - 

รวม 0.42 
 
3.1.6 ยานพาหนะ 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 
โรงงานเพชรบรีุ/

สงขลา/
สมทุรสงคราม 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 7.07 เจ้าของ - - 

รวม 7.07 
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3.1.7 งานระหว่างก่อสร้าง 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ส านกังาน

กรุงเทพ(ใหม)่ 
อาคารโฮมออฟฟิศ 3 ชัน้ 
ห้องเลขที่ เอส 01 ถึง เอส 
08 (S01-S08) รวม 8 ยู
นิต ถ.ออ่นนชุ ซ.สขุมุวิท 

77 แขวงบางจาก เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ 

- 1.26 เจ้าของ เชา่พืน้ที่เพ่ือ
ประกอบธุรกิจ
อาหารสตัว์เลีย้ง 
(PET CENTER) 
หรือ ศนูย์บริการ
ด้านสตัว์เลีย้งครบ

วงจร 

- 

รวม 1.26 
 
3.1.8 รายการทรัพย์สนิบริษัทย่อย 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 
ฟาร์ม

สมทุรสงคราม 
ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.

สมทุรสงคราม 
243 ไร่ 3 
งาน 15.15 
ตร.ว. 

7.01 เจ้าของ ฟาร์มทดลอง จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

58 ไร่ 2 
งาน 93 
ตร.ว. 

27.04 เจ้าของ ใช้เป็นโรงงานผลิต
อาหารสตัว์ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา เลขที่ 98 หมู ่13 ต.บาง   

เหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 

49 ไร่ 3 
งาน 96 
ตร.ว. 

29.09 เจ้าของ โรงงานผลิตอาหาร
สตัว์ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
ที่ดินบอ่บ าบดั

โรงงาน จ.เพชรบรีุ 
เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่2 ถ.
รพช. อูต่ะเภา ต.หนอง
ชมุพล อ.เขาย้อย จ.

เพชรบรีุ 

5 ไร่ 3 งาน 
15.40 
ตร.ว. 

1.52 เจ้าของ ท าบอ่บ าบดัน า้เสีย
และรองรับน า้ฝน 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซโูม ่พาว
เวอร์ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น 1,113 
ตรม. 

11.49 เจ้าของ ผลิตพลงังานไฟฟา้
ใต้พิภพ 

- 

รวม 76.15 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
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3.1.7 งานระหว่างก่อสร้าง 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

งานระหว่างก่อสร้าง 
ส านกังาน

กรุงเทพ(ใหม)่ 
อาคารโฮมออฟฟิศ 3 ชัน้ 
ห้องเลขที่ เอส 01 ถึง เอส 
08 (S01-S08) รวม 8 ยู
นิต ถ.ออ่นนชุ ซ.สขุมุวิท 

77 แขวงบางจาก เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ 

- 1.26 เจ้าของ เชา่พืน้ที่เพ่ือ
ประกอบธุรกิจ
อาหารสตัว์เลีย้ง 
(PET CENTER) 
หรือ ศนูย์บริการ
ด้านสตัว์เลีย้งครบ

วงจร 

- 

รวม 1.26 
 
3.1.8 รายการทรัพย์สนิบริษัทย่อย 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 
ฟาร์ม

สมทุรสงคราม 
ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.

สมทุรสงคราม 
243 ไร่ 3 
งาน 15.15 
ตร.ว. 

7.01 เจ้าของ ฟาร์มทดลอง จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

58 ไร่ 2 
งาน 93 
ตร.ว. 

27.04 เจ้าของ ใช้เป็นโรงงานผลิต
อาหารสตัว์ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา เลขที่ 98 หมู ่13 ต.บาง   

เหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 

49 ไร่ 3 
งาน 96 
ตร.ว. 

29.09 เจ้าของ โรงงานผลิตอาหาร
สตัว์ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
ที่ดินบอ่บ าบดั

โรงงาน จ.เพชรบรีุ 
เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่2 ถ.
รพช. อูต่ะเภา ต.หนอง
ชมุพล อ.เขาย้อย จ.

เพชรบรีุ 

5 ไร่ 3 งาน 
15.40 
ตร.ว. 

1.52 เจ้าของ ท าบอ่บ าบดัน า้เสีย
และรองรับน า้ฝน 

จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซโูม ่พาว
เวอร์ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น 1,113 
ตรม. 

11.49 เจ้าของ ผลิตพลงังานไฟฟา้
ใต้พิภพ 

- 

รวม 76.15 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 7.87 เจ้าของ - - 

โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

- 8.13 เจ้าของ - - 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 1.35 เจ้าของ -  

รวม 17.35 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 12.19 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
- 25.37 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ

การสง่ออกและ 
น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 7.17 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 0.41 เจ้าของ ให้ค าปรึกษา 
จดัการ วางแผน 
เก่ียวกบัธุรกิจ 

- 

รวม 45.14 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 44.63 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
- 167.81 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ

การสง่ออกและ 
น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 212.44 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 
รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 7.87 เจ้าของ - - 

โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

- 8.13 เจ้าของ - - 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 1.35 เจ้าของ -  

รวม 17.35 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 12.19 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
- 25.37 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ

การสง่ออกและ 
น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 7.17 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) 
บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 0.41 เจ้าของ ให้ค าปรึกษา 
จดัการ วางแผน 
เก่ียวกบัธุรกิจ 

- 

รวม 45.14 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 44.63 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและ 

น าเข้าแหง่ประเทศไทย 
โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
- 167.81 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อ

การสง่ออกและ 
น าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รวม 212.44 
 
 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-33- 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 61.75 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

- 136.31 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 0.18 เจ้าของ ฟาร์มเลีย้ง
เพาะเลีย้ง 

- 

รวม 198.24 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 10.68 จ้าของ - - 

บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 0.07 เจ้าของ ให้ค าปรึกษา 
จดัการ วางแผน 
เก่ียวกบัธุรกิจ 

- 

รวม 10.75 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

งานระหว่างก่อสร้าง 
บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 66.71 เจ้าของ ผลิตพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพ และ
พลงังานลม 

- 

รวม 66.71 
 
3.2   เคร่ืองหมายการค้า 
         บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “THAILUXE” ส าหรับสินค้า อาหารสตัว์ โดยได้จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้ากบัส านกังานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ตัง้แต ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 
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ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 61.75 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

- 136.31 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

ฟาร์ม
สมทุรสงคราม 

ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 0.18 เจ้าของ ฟาร์มเลีย้ง
เพาะเลีย้ง 

- 

รวม 198.24 
 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถ. 

รพช.อูต่ะเภา ต.หนองชมุ
พล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

- 10.68 จ้าของ - - 

บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 0.07 เจ้าของ ให้ค าปรึกษา 
จดัการ วางแผน 
เก่ียวกบัธุรกิจ 

- 

รวม 10.75 
 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้ พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรม
สิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง ภาระผูกพัน 

งานระหว่างก่อสร้าง 
บริษัท พีกรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 66.71 เจ้าของ ผลิตพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพ และ
พลงังานลม 

- 

รวม 66.71 
 
3.2   เคร่ืองหมายการค้า 
         บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “THAILUXE” ส าหรับสินค้า อาหารสตัว์ โดยได้จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้ากบัส านกังานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ตัง้แต ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 
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3.3   สัญญาเช่า 
        ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ดงันี ้
 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลาเช่า รายละเอียด 
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อพาร์ทเม้นท์ อยูด่ี เพลส 
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน) 

อพาร์ทเม้นท์ อยูด่ี เพลส 
(คณุสณีุ ศานติคณาวงค์) ทกุ 3 เดือน สญัญา ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2562- วนัที่ 31 มี.ค. 2562 

นางสมมาต อารมณ์ฤทธ์ิ 
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน จ.สงขลา) นางสมมาต อารมณ์ฤทธ์ิ 1 ปี สญัญา ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2562- วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 

นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากลุ 
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน จ.สงขลา) นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากลุ 1 ปี สญัญา ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2562- วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 

 
4.   ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดบัญชีในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดงันี ้

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. รวมครอบครัวจินดาสมบตัเิจริญ 70,048,514 12.44 
 1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัเิจริญ 42,388,504 7.53 
 1.2 นายพงศภคั จินดาสมบตัเิจริญ (1) 14,941,040 2.65 
 1.3 นายนพรุจ จินดาสมบตัิเจริญ (1) 12,718,970 2.26 

2. นางสาวปวชิญา กานนท์รังษี 43,356,811 7.70 
3. นายปริน ชนนัทรานนท์ 29,710,984 5.28 
4. นางอนญัญา เรืองศกัดิว์ิชิต 28,431,200 5.05 
5. นายธีระ กิตจิารุรัตน์ 25,524,235 4.53 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั(1) 25,195,196 4.47 
7. นางสาวยวุดี วชิรปภา 22,655,200 4.02 
8. นายธานิน สจัจะบริบรูณ์ 18,075,100 3.21 
9. นางลนีา วนวิทย์ 14,351,700 2.55 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)(2) 12,883,700 2.29 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 อนัดบัแรก 290,232,640 51.55 
11. รวมผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 272,818,047 48.45 

 รวมทัง้หมด 563,050,687 100.00 
หมายเหต:ุ  
(1)  เป็นบตุรที่บรรลนิุติภาวะแล้วของนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 
(2)  รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562 
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ล าดับที่ ช่ือ – สกุล จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายประพล มิลินทจินดา 288,400,000 23.56 
2. นางสาวยวุดี วชิรปภา 98,944,500 8.08 
3. นางก่ิงกาญจน์ สมิตานนท์ 79,000,000 6.45 

4. นางอนญัญา เรืองศกัดิ์วิชิต 65,327,600 5.34 

5. นางสาวพิมพ์สดุา สทุธิสงค์ 43,000,000 3.51 

6. นายธเนศ พานิชชีวะ 41,800,000 3.41 

7. นางสาวนฤมล แมงทบั 27,700,400 2.26 

8. นายอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 25,000,000 2.04 

9. นายสชุยัชาญ วงศ์ปิยะบวร 22,381,400 1.83 

10. นายกสิน หวงัสวา่งกลุ 21,209,900 1.73 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 712,763,800 58.21 

 
 
5.  คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ดงันี ้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 

 
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.   พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2      พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
ลงทนุ / ประธานกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3.    ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4.    นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
5.    นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6.    พนัตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7.    นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8.    นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
 กรรมการท่ีมอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นางกนกวลัย์ วรรณบตุร หรือ นางสาวภทัชรดา จฑุา
ประทีป หรือ พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ หรือ ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
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5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.    พนัตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2      นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบ 
3.    นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบ 

 
5.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริหาร มจี านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.     พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ประธานกรรมการบริหาร 
2.    ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการบริหาร 
3.    นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการบริหาร 
4.    นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการบริหาร 
5.    นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร 

 
5.4 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน มีจ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ประธานกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2.  นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3.    นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4.    นายชาญชยั นชุเรือน กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
5.    นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 
5.5 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.   พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ผู้อ านวยการสายการตลาดและการค้าและผู้อ านวยการ

สายปฏบิตัิการ 
2.    นายประวีณ ดีขจรเดช รักษาการผู้อ านวยการสายบญัชแีละการเงิน 
3.    นางกนกวลัย์ วรรณบตุร ผู้อ านวยการส านกัยทุธศาสตร์และนโยบาย 

4.    นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป ผู้อ านวยการส านกัเลขานกุารบริษัท 
 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-37- 
 

 
6.  ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี ทุนจดทะเบียนก่อน

การเปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียนหลัง

การเปลี่ยนแปลง 
ทุนช าระแล้วก่อน
การเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง ทุนช าระแล้วหลัง
การเปลี่ยนแปลง 

2559 568.45 - 568.45 563.05 - 563.05 
2560 568.45 - 568.45 563.05 - 563.05 
2561 568.45 275.361/ 843.81 563.05 - 563.05 
2562 843.81 281.292/ 1,126.10 563.05 -3/ 563.05 

หมายเหต:ุ  
1/ ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติที่ส าคญัดงันี ้

ก) มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 5,400,833 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 568,451,520 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
5,400,833 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 
บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
(1) เพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 140,762,672 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(2) เพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
2/ ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติที่ส าคญัดงันี ้

ก) มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 843,813,359 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 
บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 844,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

 ตอ่มา ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 ได้มีมติที่ส าคญัดงันี ้
ก) มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 844,576,031 

บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 
บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 563,050,688 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
(1) เพิ่มทนุ จ านวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
(2) เพิ่มทนุ จ านวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (PPPM-W4) 
3/ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ตามรายชื่อ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
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สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่(เศษของหุ้นปัดทิง้) (จองเกินสิทธิได้) 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในระหว่างวนัที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ทัง้นี ้หากบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้ครบทัง้จ านวน จะมีผลท าให้ทนุช าระแล้วหลงัการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เป็น 
844,576,031 บาท  

 นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติก าหนดวนัที่ใช้ก าหนดรายชื่อ
ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  (PPPM-W4) (Record Date) ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยจะจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 
ด้วย) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่า  ทัง้นี  ้หากบริษัทฯ 
สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้ครบทัง้จ านวน และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
มาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ครบทัง้จ านวน จะมีผลท าให้ทนุช าระแล้วหลงัการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึน้เป็น 1,126,101,375 บาท 

 
7. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นหรืองด
จ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่ อประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
  

ปี 2559 2560 2561 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)* 0.40 (0.19) 0.46 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) - - - 

หมายเหต:ุ * ก าไรสทุธิตอ่หุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
8. ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
8.1 บริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 
ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว (ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ตามราคาทุน) 
(ล้านบาท) 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
บริษัท ทีลกัซ์ โกลบอล บิส
ซเินส จ ากดั 

จ าหน่ายวตัถดุบิอาหารสตัว์ ไทย 3.00 100 3.00 

บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน ไทย 100.00 100 100.00 

บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ 
ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายอาหารสตัว์น า้
และสตัว์เลีย้ง 

ไทย 629.70 100 789.39 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-39- 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว (ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ตามราคาทุน) 
(ล้านบาท) 

P PRIME SINGAPORE 
PTE. LTD. 

ลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สงิคโปร์ 0.03 100 0.03 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 
Tluxe Investments Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน สาธารณรัฐมอริเชียส 10.* 100 - 
Origin Power Investment 
Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน สาธารณรัฐมอริเชียส 0.1* 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited 
Tluxe Holdings Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง 
10* 100 - 

Geothermal Power A 
Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

10* 100 - 

Geothermal Power B 
Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

10* 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd. 
Wind Power A Co., Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานลม เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง 
0.1* 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited 
Sumo Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 1,000** 100 - 
Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power 
Station No.1 Liaison 
Company 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 10** 100 - 

P Green Energy Co., 
Ltd. 

ให้ค าปรึกษา จดัการ วางแผน
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ญ่ีปุ่ น 1,000** 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd. 
Fino Binary Power Plant 
LLC. 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 10** 100 - 

NIS Binary Power Plant 
LLC. 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 10** 100 - 

Lena Power Station No.1 
LLC. 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 5,000** 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd. 
PPSN Co., Ltd. ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 12,000** 100 - 
SNS Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 500** 100 - 
Dual Energy Binary - 
Power Plant No.1 LLC. 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 100** 100 - 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว (ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ตามราคาทุน) 
(ล้านบาท) 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd. 
Otomeyama Energy Co., 
Ltd 

ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 500** 100 - 

S-Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ญ่ีปุ่ น 500** 100 - 
หมายเหต:ุ   * หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 

** หน่วย : พนัเยน 
 

8.2 บริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทร่วมของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 
ทุนท่ีเรียกช าระ
แล้ว (พันเยน) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

M – Luxe Energy Co., 
Ltd.* 

พฒันาท่ีดนิเปลา่ ญ่ีปุ่ น 10,000 25 

หมายเหต:ุ * ถือหุ้นโดยบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิ เปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 73.20 48.29 20.51 18.78 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,775.08 418.69 0.03 0.03 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 189.73 193.79 323.34 262.52 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ - - - 99.37 
สนิค้าคงเหลือ 222.53 217.86 261.87 216.14 
สนิหรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 21.42 29.66 6.10 5.66 
สนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - - 1,197.77 1,166.64 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,281.96 908.28 1,809.61 1,769.15 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.53 - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 5.45 858.93 323.61 377.95 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 61.59 72.45 169.11 64.62 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 10.38 10.38 38.69 38.44 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 908.69 1,494.46 675.30 658.66 
คา่ความนิยม 19.08 57.09 13.65 13.38 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 75.09 346.31 11.51 11.22 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 43.13 39.78 89.71 75.62 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 7.72 7.80 7.87 7.90 
เงินจ่ายลว่งหน้า 144.64 181.85 195.72 194.41 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 11.04 10.46 5.11 7.14 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,287.35 3,079.49 1,530.27 1,449.32 
รวมสินทรัพย์ 3,569.31 3,987.77 3,339.88 3,218.47 
หนีส้ิน     
หนีส้ินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จากสถาบนัการเงิน - 408.76 549.95 337.36 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 120.75 163.94 297.77 226.60 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้  1.54 - - 0.29 
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 40.18 611.23 585.75 
หุ้นกู้ -สว่นท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 496.72 983.83 707.22 705.34 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาว-สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.92 1.87 2.04 1.88 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.12 2.86 0.08 7.28 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 10.02 6.27 4.72 4.89 
หนีส้นิท่ีรวมในกลุม่สนิทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้
เพ่ือขาย 

- - 128.83 121.42 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 630.06 1,607.71 2,301.83 1,990.81 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิ เปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 73.20 48.29 20.51 18.78 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,775.08 418.69 0.03 0.03 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 189.73 193.79 323.34 262.52 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ - - - 99.37 
สนิค้าคงเหลือ 222.53 217.86 261.87 216.14 
สนิหรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 21.42 29.66 6.10 5.66 
สนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - - 1,197.77 1,166.64 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,281.96 908.28 1,809.61 1,769.15 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.53 - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 5.45 858.93 323.61 377.95 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 61.59 72.45 169.11 64.62 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 10.38 10.38 38.69 38.44 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 908.69 1,494.46 675.30 658.66 
คา่ความนิยม 19.08 57.09 13.65 13.38 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 75.09 346.31 11.51 11.22 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 43.13 39.78 89.71 75.62 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 7.72 7.80 7.87 7.90 
เงินจ่ายลว่งหน้า 144.64 181.85 195.72 194.41 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 11.04 10.46 5.11 7.14 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,287.35 3,079.49 1,530.27 1,449.32 
รวมสินทรัพย์ 3,569.31 3,987.77 3,339.88 3,218.47 
หนีส้ิน     
หนีส้ินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จากสถาบนัการเงิน - 408.76 549.95 337.36 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 120.75 163.94 297.77 226.60 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้  1.54 - - 0.29 
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 40.18 611.23 585.75 
หุ้นกู้ -สว่นท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 496.72 983.83 707.22 705.34 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาว-สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.92 1.87 2.04 1.88 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.12 2.86 0.08 7.28 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 10.02 6.27 4.72 4.89 
หนีส้นิท่ีรวมในกลุม่สนิทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้
เพ่ือขาย 

- - 128.83 121.42 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 630.06 1,607.71 2,301.83 1,990.81 
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งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 
 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 606.49 - - 
หุ้นกู้ -สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 979.06 258.98 199.45 403.17 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.49 3.06 1.91 1.49 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 127.68 120.97 4.25 5.79 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11.67 13.55 19.43 20.45 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,119.91 1,003.05 225.03 430.90 
รวมหนีส้ิน 1,749.96 2,610.75 2,526.87 2,421.72 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน 568.45 568.45 843.81 843.81 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 563.05 563.05 563.05 563.05 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 489.12 489.12 489.12 489.12 
สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 41.48 41.48 41.48 41.48 
ก าไรสะสม     
จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฏหมาย 56.85 56.85 56.85 56.85 
ยงัไม่ได้จดัสรร 673.82 421.42 308.15 257.63 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (4.98) (194.90) (645.64) (611.38) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819.35 1,377.02 813.01 796.75 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,569.31 3,987.77 3,339.88 3,218.47 

 ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการปรับปรุงใหม่และจดัประเภทรายการบญัชีใหม่บางรายการเพ่ือให้การเปิดเผย
สอดคล้องกนั 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561 Q1 2562 
รายได้     

รายได้จากการขาย 1,511.29 1,822.33 2,060.98 512.08 
ก าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 649.05 4.82 1.60 1.23 
ดอกเบีย้รับ 39.43 26.20 8.74 1.43 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม 32.11 - - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 13.04 
รายได้อ่ืน 8.31 22.17 50.14 2.18 

รวมรายได้ 2,240.18 1,875.52 2,121.45 529.96 
ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขาย 1,295.06 1,526.48 1,793.56 433.44 
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 47.52 73.88 95.43 21.57 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 161.29 218.67 211.58 61.07 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 71.10 15.10 - - 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการด้อยคา่คา่ความนิยม 201.00 25.58 - - 
ผล(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 19.12 61.56 (2.12) 18.87 
คา่ใช้จ่ายในการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อย - 98.05 - - 
ต้นทนุทางการเงิน 73.61 104.97 125.96 33.83 

รวมค่าใช้จ่าย 1,868.70 2,124.29 2,224.41 568.77 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

-42- 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 
 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 606.49 - - 
หุ้นกู้ -สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 979.06 258.98 199.45 403.17 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.49 3.06 1.91 1.49 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 127.68 120.97 4.25 5.79 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11.67 13.55 19.43 20.45 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,119.91 1,003.05 225.03 430.90 
รวมหนีส้ิน 1,749.96 2,610.75 2,526.87 2,421.72 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน 568.45 568.45 843.81 843.81 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 563.05 563.05 563.05 563.05 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 489.12 489.12 489.12 489.12 
สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 41.48 41.48 41.48 41.48 
ก าไรสะสม     
จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฏหมาย 56.85 56.85 56.85 56.85 
ยงัไม่ได้จดัสรร 673.82 421.42 308.15 257.63 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (4.98) (194.90) (645.64) (611.38) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819.35 1,377.02 813.01 796.75 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,569.31 3,987.77 3,339.88 3,218.47 

 ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการปรับปรุงใหม่และจดัประเภทรายการบญัชีใหม่บางรายการเพ่ือให้การเปิดเผย
สอดคล้องกนั 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561 Q1 2562 
รายได้     

รายได้จากการขาย 1,511.29 1,822.33 2,060.98 512.08 
ก าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 649.05 4.82 1.60 1.23 
ดอกเบีย้รับ 39.43 26.20 8.74 1.43 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม 32.11 - - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 13.04 
รายได้อ่ืน 8.31 22.17 50.14 2.18 

รวมรายได้ 2,240.18 1,875.52 2,121.45 529.96 
ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขาย 1,295.06 1,526.48 1,793.56 433.44 
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 47.52 73.88 95.43 21.57 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 161.29 218.67 211.58 61.07 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 71.10 15.10 - - 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการด้อยคา่คา่ความนิยม 201.00 25.58 - - 
ผล(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 19.12 61.56 (2.12) 18.87 
คา่ใช้จ่ายในการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อย - 98.05 - - 
ต้นทนุทางการเงิน 73.61 104.97 125.96 33.83 

รวมค่าใช้จ่าย 1,868.70 2,124.29 2,224.41 568.77 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561 Q1 2562 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (15.45) (0.61) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 356.04 (249.38) (102.96) (38.81) 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (116.32) 3.03 7.13 11.71 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 239.72 (252.41) (110.08) (50.52) 
การด าเนินงานท่ียกเลกิ     

ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ (7.40) - - - 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 232.31 (252.41) (110.08) (50.52) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั     
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

(5.91) (37.89) 6.97 (9.23) 

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ 

6.21 (152.04) (457.71) 43.49 

รำยกำรทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั     
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 0.42 - (3.18) - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.72 (189.92) (453.92) 34.27 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 233.03 (442.33) (564.01) (16.26) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.42 (0.45) (0.20) (0.09) 

 ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการปรับปรุงใหม่และจดัประเภทรายการบญัชีใหม่บางรายการเพ่ือให้การเปิดเผย
สอดคล้องกนั 

 
งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 125.33 9.65 (21.02) 13.89 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,115.95) (837.04) 272.16 1.38 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 989.20 803.25 (250.41) (28.48) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิก่อนผลกระทบของ
อตัราแลกเปล่ียน 

(1.42) (24.14) 0.73 (13.21) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (19.96) (0.77) (10.74) 18.70 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (21.39) (24.91) (10.01) 5.49 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 108.49 73.20 48.29 20.51 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิปลายงวด (13.90) - (17.77) (7.22) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 73.20 48.29 20.51 18.78 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ งบการเงนิรวม 
 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.62 0.56 0.79 0.89 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 9.65 10.31 8.23 7.39* 
ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 37.30 34.93 43.74 48.71* 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 13.45 18.31 11.03 8.84* 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561 Q1 2562 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (15.45) (0.61) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 356.04 (249.38) (102.96) (38.81) 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (116.32) 3.03 7.13 11.71 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 239.72 (252.41) (110.08) (50.52) 
การด าเนินงานท่ียกเลกิ     

ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ (7.40) - - - 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 232.31 (252.41) (110.08) (50.52) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั     
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

(5.91) (37.89) 6.97 (9.23) 

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ 

6.21 (152.04) (457.71) 43.49 

รำยกำรทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั     
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 0.42 - (3.18) - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.72 (189.92) (453.92) 34.27 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 233.03 (442.33) (564.01) (16.26) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.42 (0.45) (0.20) (0.09) 

 ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการปรับปรุงใหม่และจดัประเภทรายการบญัชีใหม่บางรายการเพ่ือให้การเปิดเผย
สอดคล้องกนั 

 
งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 125.33 9.65 (21.02) 13.89 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,115.95) (837.04) 272.16 1.38 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 989.20 803.25 (250.41) (28.48) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิก่อนผลกระทบของ
อตัราแลกเปล่ียน 

(1.42) (24.14) 0.73 (13.21) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (19.96) (0.77) (10.74) 18.70 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (21.39) (24.91) (10.01) 5.49 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 108.49 73.20 48.29 20.51 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิปลายงวด (13.90) - (17.77) (7.22) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 73.20 48.29 20.51 18.78 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ งบการเงนิรวม 
 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.62 0.56 0.79 0.89 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 9.65 10.31 8.23 7.39* 
ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 37.30 34.93 43.74 48.71* 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 13.45 18.31 11.03 8.84* 
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อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ งบการเงนิรวม 
 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 
ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า (วนั) 26.77 19.66 32.64 40.72* 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 4.42 6.93 7.48 7.25* 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 81.49 51.93 48.15 49.63* 
วงจรเงินสด (วนั) 92.02 67.20 59.25 57.62* 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 14.31 16.23 12.98 15.36 
อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 10.37 (13.46) (5.19) (9.53) 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (%) 13.61 (15.79) (10.05) (25.11)* 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 7.90 (6.68) (3.00) (6.16)* 
อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.96 1.90 3.11 3.04 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.41 (0.45) (0.20) (0.09) 

หมายเหต:ุ *  ปรับข้อมลูให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualization) เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 เลขทีใ่บจอง / Subscription No................................................ 
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)

Subscription Form for New Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 281,525,344 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 2 หุน้สามญัเดมิมสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมไ่ด ้1 หุน้ (อตัราสว่น 2:1) (จองซื้อเกนิสทิธไิด)้ ราคาจองซื้อหุน้ละ 2.00 บาท

Offering 281,525,344 New Ordinary Shares (“the Shares”) with a par value of Baht 1.00 per share to the existing shareholders at a ratio of 2 existing shares for 1 new shares (Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 2.00 per share
วนัทีจ่องซื้อ / Date  1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019  2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019  3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019  4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019  5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019 

ข้อมลูผูจ้องซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information 

ชือ่/Name     นาย/Mr.   นาง/Mrs.    นางสาว/Ms.   นิตบิคุคล/Corporate …………………………………………………….…………………………………………….. เลขทะบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่/ Shareholder’s Registrar No …………………………………………… 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน/Natural Person of Thai Nationality ID Card No . ........................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport No.. ............................... 
 นิตบิุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล/Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No . ............................  นิตบิุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล/Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No . ...................................... ............... 

ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฎในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Record Date) (วนัที ่14 มถิุนายน 2562) ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัจากบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานะ
ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ”) / Shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 14 June 2019 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders’ Database”)  
โทรศพัท์ทีต่ดิต่อได ้/ Telephone No. …………………………………………………… 
ขา้พเจา้มหีุน้เดมิของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่14 มถิุนายน 2562 จ านวน …………………………………….   หุน้   
According to the Share Register Book (Record Date) as of 14 June 2019, I/We own ........................................................................................... shares 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน / and have the rights to subscribe for the ordinary shares of the Company for ……………………………. หุน้ / shares  
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ ดงันี้ / Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows 

ประเภทการจองซ้ือ /  
Subscription Type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) /  
No. of shares subscribed (shares) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)/ 
Offering Price (Baht per share) 

รวมเป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน (บาท) /  
Amount (Baht) 

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right  2.00  

 จองซื้อตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full right  2.00  

 จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เกิน) / Subscription in excess of the right (only excess portion)  2.00  

รวม / Total    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รบัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ ............................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ......................... (โป รดระบุ ชื่อ และ
หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลงัใบจองซื้อหุ้นฉบบัน้ี) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่อบญัชีซื้อขายหลักทรพัย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั ้น บญัชีเลขที่ ................................ (ชื่อผู้จองซื้อต้อ งตรงกบัชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ 
มิฉะนัน้ จะด าเนินการส่งมอบเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน) 

 Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………………….. Participant No. …………………… (Please specify name and participant 
number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account no. ………………………… (The subscriber’s name must correspond with the 
trading account name, otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber’s name) 

  น าหุ้นเขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อตอ้งกรอกเอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้น และยื่นพรอ้มใบ
จองซื้อหุน้ฉบบันี้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 

 Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. The 
subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand 
Securities Depository Company Limited) 
 แบบรบัใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรบัหุ้นที่ได้รบัการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ าอาจได้รบัใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

 Issue a share certificate in my /our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail . I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the 
said new ordinary shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand . 

พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอน าส่งเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัดังกล่าว โดย I/We enclose herewith my /our payment by 
 การโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code : AECS   

 ชือ่บญัช ี“บมจ.หลกัทรพัย์ เออซี ีเพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” / Account Name “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription” 

 เช็ค/Cheque   แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque    ดร๊าฟท์/Draft  โดยน าฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS ภายในเวลา 12.00 น. 
ของวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 / within 12.00 p.m. of 3 July 2019 

 สัง่จ่าย “บมจ.หลกัทรพัย์ เออซี ีเพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” / payable to “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”  
 เลขทีเ่ชค็/Cheque No. …………………………………วนัที/่Date ……………………………….. ธนาคาร/Bank …………………………………………….สาขา/Branch …………………………………………….. 

ในกรณีทีข่า้พเจ้าไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงินสว่นต่างค่าจองซื้อ เขา้บญัชขีา้พเจา้ ธนาคาร ............................. สาขา ...................................... 
เลขบญัช ี....................................................... (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัย์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และชือ่บญัชตีอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซื้อหลกัทรพัย์เท่านัน้) 
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account off bank …………………………………. Branch ………………..………………. 
No. ………………………. (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book certified to be true copy and the name on the book must be the subscriber’s name) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจา้ไมน่ าสง่ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/
ดร๊าฟท์/ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทัฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอื หาก เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with 
Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, it may be deemed that my/our subscription rights have not exercised.  

การลงทุนในหุน้ย่อยมคีวามเสีย่ง ผูจ้องซื้อควรศกึษาขอ้มลูในสารสนเทศอย่างรอบคอบกอ่นตดัสนิใจจองซื้อหุน้ 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 

ลงชือ่  .................................................................................................................. ผูจ้องซื้อ / Subscriber 
         (................................................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ / Receipt for Subscription for Right Issued Shares (ผูจ้องซ้ือ โปรดกอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / This section must be filled by the Subscriber)  

วนัทีจ่องซื้อ / Date   1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019   2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019   3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019   4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019   5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019  เลขทีใ่บจอง / Subscription No.......................................... 
บรษิทั พพี ีไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) / PP Prime Public Company Limited received money from (name of subscriber) …………………………………………………………………… 
เพื่อจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท / For a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 2.00 per share 
จ านวน / No. of shares ……………………………………. หุน้ / shares รวมเป็นเงนิ / Amount …………………………………. บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by 
 เงนิโอน/Cash Transfer   เช็ค/Cheque   แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier Cheque    ดร๊าฟท์/Draft  เลขทีเ่ชค็/Cheque No. ……………………วนัที/่Date ………………….….. ธนาคาร/Bank …………...…………………….สาขา/Branch …………………………………………….. 

ผา่นระบบ Bill Payment ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) / through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code : AECS 
น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ในนามบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก / Issue a share certificate in the of TSD for Depositor 
 เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………… เลขที่บญัชีซื้อขายหลกัทรัพย์ / Securities Trading Account No. ……………………………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อข้าพเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the share with TSD in the issuer account no . 600 
 แบบรบัใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue the share certificate in the name of subscriber 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รบัจัดสรรหรือได้รบัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงนิค่าจองซื้อ หรือเงิ นส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเข้าบญัชีข้าพเจ้า  
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I /we agree to have the payment or excess payment returned to my /our account of 
ธนาคาร / Bank ............................. สาขา / Branch ...................................... เลขบญัช ี/ Account No. ....................................................... 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………………. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิ
แดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 



สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

Note: If the subscriber intents to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the 
Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel.. 0-2009-9000  

R 

   BROKER    
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

      

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั  032 บรษิทัหลกัทรพัย์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป (มหาชน) จ ากดั  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอสวคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษิทัหลกัทรพัย์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  048 บรษิทัหลกัทรพัย์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร (มหาชน) จ ากดั  050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั  
 PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED  

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  051 บรษิทัหลกัทรพัย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
 CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั  052 บรษิทัหลกัทรพัย์จเีอม็โอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงกก์มิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  211 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.  

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์เอเชยี เวลท์ จ ากดั  
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ ัน่พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)  224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  229 บรษิทัหลกัทรพัย์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิตี้ จ ากดั  230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั  
 TRINITY SECURITIES CO., LTD.    GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั  244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบเีคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ(ประเทศไทย) จ ากดั 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทซีมีโิก ้จ ากดั  
 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน)  924 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ วโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)     
 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

   SUB-BROKER   
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

      

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)   243 บรษิทัหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

   CUSTODIAN   
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

       

301 ธนาคารซติี้แบงกเ์อน็.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ  334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)   337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
 THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ) 
 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  343 ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

เขียนที่ ________________________________ 

วนัท่ี    ________________________________ 

 ข้าพเจ้า ___________________________________ (“ผู้ มอบอ านาจ”) สัญชาติ _______________________ 
เลขประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล _____________________________________________ 
อยู่ บ้ าน เลขที่  ____________ ถนน  ____________________________ ต าบล/แขวง  __________________________ 
อ าเภอ ________________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ____________ 

 ในฐานะผู้ ถือหุ้นสามญัของ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 14 มิถนุายน 2562 จ านวน ______________________ หุ้น เป็นผู้มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน ______________________ หุ้น รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสทิธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ 

 ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว _______________________________________ อายุ _____________ ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง ______________________ อยู่บ้านเลขที่ _________ ถนน __________________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ ________________________ จังหวัด _________________________ 
รหสัไปรษณีย์ ____________ (“ผู้ รับมอบอ านาจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ด าเนินการแทนข้าพเจ้าใน
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน ______________________ หุ้น รวมถึง มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวง ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปภายใต้การมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้ให้ถือเสมือนว่า 
ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ _________________________ ผู้มอบฉนัทะ 
  (                                          )  
    
 ลงช่ือ _________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (                                          )  
 

อากร
แสตมป์ 
30 บาท





สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เท่านัน้ 

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ 

ข้าพเจ้า _____________________________________________________________________________________________  

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที่_______________________________________________  

 

1. สถานท่ีเกิด ______________________________________________ ประเทศ __________________________________ 

2. สญัชาติที่ 2 ________________________________________________________________________________________ 

3. ที่อยูถ่าวร _________________________________________________________________________________________ 

 จงัหวดั/State/Region ____________________ ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์/Postal _____________ 

 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท _______________________________________________________________________  

2. สถานะของนิติบคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)  _____________________________________________________ 

 (* โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี ้เพื่อน าข้อมลูมากรอกในช่องนี)้ 

 - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ ถือหุ้นชาวสหรัฐ __________ 

 - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN ________________________ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลกัทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามที่ระบุไว้
ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสยีหายใดๆ ขึน้แก่บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่วา่ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จนครบถ้วน นอกจากนี  ้ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั อาจเปิดเผยข้อมลูที่ปรากฎในเอกสารนีใ้ห้แกก่รมสรรพากรหรือหนว่ยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้หนว่ยงานท่ี
มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้ 

 
 ลงช่ือ _________________________ ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
  (                                          ) โทรศพัท์ ________________ 
 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล





สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เท่านัน้ 

แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 

ส่วนที่หน่ึง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้ 

 ค ารับรองสถานะ สถานะของนิตบุิคคล
ตาม FATCA 

[   ] 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: ___________________________  

[   ] 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: ____________ 

 ในกรณีท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

 (หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลท่ีมิได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามใน
สว่นท่ีสอง นอกเหนือจากนัน้การให้ค ารับรองถือว่าเสร็จสิน้) 

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

 
ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 ค ารับรองสถานะ สถานะของนิตบุิคคล
ตาม FATCA 

[   ] 2.1 ข้าพเจ้าเป็นสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข 
GIIN ดงัตอ่ไปนี ้___________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[   ] 2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่เข้าร่วม FATCA NPFFI 

[   ] 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่ง
แสดงสถานะดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[   ] 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นัน้ 

 และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทใน
เครือของบริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปรากฎอยู่ในส าเนางบการเงินท่ีได้แนบมากบัเอกสาร
ค าขอชดุนี ้

Excepted NFFE 

[   ] 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ท่ีจะซือ้ขาย หรือ 
โอนย้ายนี ้และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ 
ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[   ] 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย  

Non-Profit 
Organization (NPO) 

 

  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เท่านัน้ 

แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ) 

 ค ารับรองสถานะ สถานะของนิตบุิคคล
ตาม FATCA 

[   ] 2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ซึง่มไิด้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลท่ีมิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน และมีเงิน
ได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุท่ีมาจากแหลง่ใดๆ ในสี่กลุม่ตอ่ไปนี ้และ 

 มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิปีล่าสุดไม่เกินกึ่งหน่ึงท่ีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุม่ตอ่ไปนี ้
กลุม่ท่ี 1 เงินปันผลและดอกเบีย้ 
กลุม่ท่ี 2  เงินคา่เช่าและคา่สทิธ์ิ 
กลุม่ท่ี 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 
 รายได้จากสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปล่ียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ท่ี 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 
 รายได้ท่ีได้จากเงินส ารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบ านาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[   ] 2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมิใช่สถาบนัการเงินซึง่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลท่ีมิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือนิติ
บุคคลใดๆ ดงักล่าวข้างต้น และมีเงินได้เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีล่าสดุท่ีมาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น 
หรือ 

 มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิปีล่าสุดเกินกึ่งหน่ึงท่ีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุม่ข้างต้นดงัที่ได้กล่าวไป
แล้ว 

 พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

 [   ] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

 [   ] ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้ น/เจ้าของ ท่ีเป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ช่ือ ท่ีอยู่  และเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ท่ีเป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละ
ราย ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ท่ีอยู่ เลข U.S. TIN 
   
   
   

 

 

Passive NFFE 

[   ] 2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามท่ีระบขุ้างต้น  Others 
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สถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

แผนที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 

กรุณาติดต่อ  บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

คณุวิมลรัตน์ โห้ถนอม  

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

เลขที่ 888/200 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 3 

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ (66) 0-2659-3456 ตอ่ 120  
 




