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เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ซีเฟรชอนิดัสตร ีจ ากัด (มหาชน) (CFRESH)  

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

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

บริษัท ซีเฟรชอนิดัสตร ีจ ากัด (มหาชน) 
 SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

  CFRESH 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     15/03/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    17/03/2021 

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

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    1.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     05/05/2021 - 11/05/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

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

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          05/05/2021  
 
***กรุณาจองซื้อผ่านระบบออนไลน ์
(Online) เว็บไซต์ 
http://www.nomuradirect.com โดย
สามารถช าระเงินผ่าน ATS ได้*** 
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หนังสือแจ้งการจดัสรร  

และ 

เอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ของ 

 

บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
Seafresh Industry Public Company Limited 

 

ระหว่างวนัท่ี 5 – 11 พฤษภาคม 2564 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

บริษัท:   บริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
ที่ตัง้โรงงำน:  402 หมู ่8 ถนนชมุพร-ปำกน ำ้ ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชมุพร 86120  

หมำยเลขโทรศพัท์: 0-7752-1321-3 

หมำยเลขโทรสำร: 0-7752-1007 

ที่ตัง้ส ำนกังำน:  152/25 อำคำรชำร์เตอร์สแควร์ ชัน้ 31 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ  
   10500 

หมำยเลขโทรศพัท์: 0-2637-8888 

หมำยเลขโทรสำร: 0-2637-8801 

โฮมเพจ:   www.seafresh.com 
 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  : กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564  

    เมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 

กำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้น : กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

    เมื่อวนัท่ี 16 เมษำยน 2564  
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2564 และที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ได้
พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยมี
รำยละเอียดในกำรจดัสรรตำมหวัข้อด้ำนลำ่ง 
 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วก่อนกำรเพิ่ม
ทนุ  

 

: 463,549,600 บำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

ทนุท่ีจะช ำระเพิ่ม 

 

: 463,549,600 บำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  

ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วหลงักำรเพิ่ม
ทุน (กรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญ
เพิ่มทนุครบทัง้จ ำนวน) 
 

: 927,099,200 บำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  
 

จ ำนวนหุ้นท่ีจะจดัสรร : 463,549,600 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
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อตัรำสว่นกำรจองซือ้ : 1 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม ่

 

รำคำที่เสนอขำย 

 

: 

 

1.00 บำทตอ่หุ้น 

 

วิธีกำรจดัสรร 
 

: 

 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขำยครัง้เดียวเต็มจ ำนวน
หรือบำงส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขำยในครำวเดียวกันทัง้จ ำนวน
หรือเป็นครำวๆ ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัรำสว่น 1 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม ่
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ
จองซือ้หุ้นในจ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนได้ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 
1.00 บำท 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำม
สดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุส่วนที่เหลือ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมสดัส่วน
กำรถือหุ้นจนกวำ่จะหมด หรือไม่สำมำรถจดัสรรได้เนื่องจำกเป็นเศษหุ้น 
หรือจนกวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

 

ในกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้ น 
(Rights Offering) นัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำ
สิทธิของตนตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ (Oversubscription) 

โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิของตนจะได้รับกำรจดัสรรหุ้นที่
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสำมญัเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่ำนัน้โดย
รำยละเอียดจะเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.3 ของเอกสำรฉบบันี ้

   

 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ได้ก ำหนดให้วนัท่ี 16 มีนำคม 2564 เป็นวนัก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

 

5.  ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

กำรจองซือ้แบบปกต ิ

- ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 (เฉพำะวนัท ำกำร) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

4 

 

กำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ (Online) 

- ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2564 ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
 

5.2  สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

  

 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 

 25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้ 

 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศพัท์ 0-2638-5500 หรือ 0-2287-6500 

เว็บไซต์ http://www.nomuradirect.com 

  

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณำติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ฝำกไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและยื่น
เร่ืองให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  ณ 
สถำนท่ีรับจองซือ้ตำมที่แสดงข้ำงต้น 

 

5.3  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

5.3.1  กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิหรือน้อยกวำ่สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว
จะได้รับกำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

 

5.3.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรร (Oversubscription) ผู้ ถือหุ้นรำย
ดงักลำ่วจะต้องแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสำมญัในครำว
เดียวกบักำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิและต้องช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้
จ ำนวน  

 

ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ และ/หรือ กำรจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิม 
ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและ   
ดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่คงเหลือดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะ
จองซือ้หุ้นในจ ำนวนที่เกินกวำ่สทิธิของตนได้ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นได้อีกในรำคำเสนอขำยเดียวกนั ทัง้นี  ้
หลกัเกณฑ์ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

 

กรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืมำกกวำ่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจ ำนงใน
กำรจองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิของตนและช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำม
จ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน  (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เกิด
จำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
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กรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวำ่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวำ่สทิธิของตนแตล่ะรำย จะได้รับกำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น
เดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำร
ค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรำยได้จองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แล้ว 
 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลือจำกกำรจดัสรรตำมข้อ (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสทิธิแตล่ะรำยและยงัได้รับกำรจดัสรรไมค่รบ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิม
ของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิของตนแตล่ะรำยนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับกำรจดัสรรจะไม่เกิน
จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แล้ว  

  

ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมรำยใดใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืเพิ่มเตมิอีก บริษัทฯ จะท ำกำรลด
ทนุจดทะเบียนส ำหรับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป 
 

กำรจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ต้องท ำ
ค ำเสนอซือ้ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร หรือในลกัษณะที่เป็น
กำรฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุำตให้
คนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นที่ได้ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว เช่น (1) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นครำว  ๆ ระยะเวลำ
กำรเสนอขำย กำรช ำระค่ำหุ้น เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น  ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักลำ่ว (2) กำรเข้ำเจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง  ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ 
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว และ (3) ลงนำมในเอกสำร     
ค ำขออนญุำต ค ำขอผอ่นผนัตำ่ง ๆ และหลกัฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ดงักลำ่ว ซึง่รวมถึงกำรติดตอ่ และกำรยื่นค ำขออนญุำตหรือขอผอ่นผนั เอกสำรและหลกัฐำนดงักลำ่วต่อ
หนว่ยงำนรำชกำรหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง และกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวกับ
กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว 

 

5.4 การสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือไม่ได้ช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนได้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นได้สละสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 
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5.5  เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 

ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้
 

5.5.1 ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน โดยจะต้อง
ระบจุ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิ ตำมที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และต้องระบุจ ำนวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้ต้องกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนอย่ำงชัดเจน 
พร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ และในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี)  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ) จ ำนวน 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

 

5.5.2 หลกัฐำนกำรช ำระเงินแบบ Bill Payment (แล้วแตก่รณี) 
- กำรใช้เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บได้จำกธนำคำรในกรุงเทพมหำนครได้

ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้) หรือกำรโอนเงิน ต้องช ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่
มำด้วย 3) ให้ระบุช่ือ-นำมสกุล (REF:1) เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (REF:2)  เลขที่บตัรประจ ำตวั
ประชำชน (เลขที่หนงัสอืเดินทำงส ำหรับชำวตำ่งชำติ) เบอร์โทรศพัท์ของผู้จองซือ้ที่สำมำรถติดตอ่ได้
ไว้ด้ำนหลงัของเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์  

- ผู้จองซือ้แจ้งบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้จองมีบญัชีอยูใ่ห้ด ำเนินกำรหกัเงินบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิในบญัชี
ธนำคำรของลกูค้ำ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) และบริษัท
หลกัทรัพย์รวบรวมยอดเงินค่ำจองซือ้ของลกูค้ำทกุรำย สำมำรถด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ของ
ลกูค้ำทกุรำย สำมำรถด ำเนินกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้รวมผำ่นระบบ Bill Payment (บริษัทหลกัทรัพย์
ต้องน ำสง่รำยช่ือของผู้จองซือ้พร้อมรำยละเอียดให้ตวัแทน) 
 

5.5.3 ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืฉบบันี ้

 

5.5.4 หนังสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่
มอบหมำยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พร้อมเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้จองซือ้และ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง หำกผู้จองซือ้จองผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ไม่ต้อง
จดัเตรียมเอกสำรดงักลำ่ว 
 

5.5.5 ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ และมีควำมประสงค์ที่จะรับเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเฉพำะธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพำณิชย์        
ธ.กรุงไทย ธ.เกียรตินำคิน ธ.ทิสโก้ ธ.ทหำรไทย ธ.ธนชำต ธ.ยโูอบี ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
และธ.กรุงศรี ให้ผู้จองซือ้แนบส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวนัของ
ธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่ง เปิดไว้ในนำมของผู้ จองซื อ้   พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้ว ย   
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นอกเหนือจำกธนำคำรที่ระบุไว้ ผู้ จองซือ้จะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค หำกจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Online) ให้สง่เอกสำรมำที่ email : cns.operation@th.nomura.com    

 

5.5.6 เอกสำรประกอบกำรแสดงตนเฉพำะผู้ไมจ่องซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ (Online) 
 

(ก) ผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบบตัรประจ ำตวั
ที่หนว่ยงำนรำชกำรออกให้  พร้อมแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน  พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง ในกรณีมีบตัรประชำชนตลอดชีพให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มี
เลขประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ 
จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ / มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู ่พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง)  
 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงช่ือ/นำมสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/นำมสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏ
ในบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 16 มีนำคม 2564 (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หยำ่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/นำมสกลุ เป็นต้น พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  
 

(ข) ผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดำซึ่งไม่มีสญัชำติไทย ต้องแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  

 

(ค) ผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ฉบบัลำ่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี ) พร้อมแนบ
ตัวอย่ำงลำยมือช่ือของผู้ มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
ซึง่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  

 

(ง) ผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ จะต้องแนบส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้
บริษัท ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ ส ำเนำข้อบงัคบั และส ำเนำหนงัสือรับรองฉบบัลำ่สดุ (หรือ
เอกสำรอื่นในท ำนองเดียวกนัซึ่งออกภำยใต้บงัคบัของประเทศที่นิติบคุคลดงักลำ่วจดัตัง้ขึน้) ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลและ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบตวัอย่ำงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
นิติบคุคลและส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำมซึ่งลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  

นอกจำกนีห้นงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัทจะต้องแสดงช่ือของนิติบคุคล ผู้มีอ ำนำจลงนำม ที่อยู่
ของส ำนกังำนใหญ่ และเง่ือนไขในกำรลงนำมของผู้มีอ ำนำจลงนำม  
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หมำยเหตุ:  ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นของนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศซึ่งลง
นำมรับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และต้อง
ได้รับกำรรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้
จดัท ำขึน้ หรือรับรองควำมถกูต้อง ที่มีอำยไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

 

ทัง้นี ้ลำยมือช่ือในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
 

5.6  ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

5.6.1 การจองซือ้แบบปกต ิ

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องกรอกรำยละเอียดในใบจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2) พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้ทัง้ในสว่นที่
จองซือ้ตำมสทิธิและเกินกว่ำสิทธิ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ ผู้จอง
ซือ้ (หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ) จะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ (ตำมรำยละเอียดที่ระบใุนข้อ 5.5) ณ 
สถำนท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ พร้อมทัง้ช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเต็มจ ำนวนที่จอง ทัง้สว่นที่
จองซือ้ตำมสิทธิและเกินกว่ำสิทธิให้ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระค่ำจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีก ำหนด  

 ในกำรช ำระคำ่จองซือ้ ให้ช ำระด้วยวธีิกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

กำรช ำระเงินด้วยวิธีกำรใช้เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บได้จำกธนำคำรใน
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้) หรือกำรโอนเงินในกำรช ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ Bill 

Payment  โดยกำรฝำกเงินเข้ำบญัชีของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

 สำขำ : ถนนวิทย ุ

 ช่ือบญัชี : "บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” 

ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 

 เลขที่บญัชี : 049-3-143718 

ทัง้นีก้ำรโอนเงินดงักล่ำว สำมำรถท ำได้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2564 
ระหวำ่งเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยกรุณำระบ ุช่ือ-นำมสกลุ (REF:1) เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น   (REF:2) 
เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน (เลขที่หนงัสือเดินทำง ส ำหรับชำวต่ำงชำติ) เบอร์โทรศพัท์ของผู้จองซือ้ที่
สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัของเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ 
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5.6.2 การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) เฉพาะลูกค้าที่มีบญัชีหุ้นกับบริษัทหลกัทรัพย์  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯท่ีประสงค์จะจองซือ้ผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของตวัแทนในกำรรับจองซือ้ฯ สำมำรถ
จองซือ้ที่ www.nomuradirect.com โดยผู้จองซือ้ จะต้องกรอกข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้อง และครบถ้วน
ตรงตำมฐำนข้อมลูของนำยทะเบียน โดยระบขุ้อมลูตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ช่ือ นำมสกลุ; 

2) เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทำง
ส ำหรับบคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว;  

3)  จ ำนวนหุ้นเดิมที่ถืออยู;่ 
4) เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น; และ 

5) รหสั RT ซึง่ระบใุนใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (ให้ระบแุตห่มำยเลข 9 หลกั)  
 

ในกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับฐำนข้อมูลที่ปรำกฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 16 มีนำคม 2564 (Record Date) และข้อมลูสว่นอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจอง
ซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน นอกจำกนีผู้้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลจ ำนวนหุ้นที่จะจองซือ้ตำมสิทธิ
หรือเกินกวำ่สทิธิพร้อมระบรุำยละเอียดกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยืนยนักำรจอง
ซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ โดยหลงัจำกที่ได้ท ำกำรยืนยนักำรจองซือ้แล้ว ให้ผู้จองซือ้พิมพ์แบบ Bill Payment 

เพื่อด ำเนินกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้โดยกำรโอนเงิน แบบ Bill Payment เทำ่นัน้ หลงัจำกที่ผู้จองซือ้ช ำระเงิน
เป็นท่ีเรียบร้อย ให้ผู้จองซือ้จดัสง่เอกสำรตำมที่ระบไุว้ด้ำนลำ่ง มำยงัตวัแทนในกำรรับจองซือ้ฯที่  

 โทรสำรหมำยเลข 0-2285-0593, 0-2285-0594  และ 0-2285-0597  

 หรืออีเมล์ที่ cns.operation@th.nomura.com  

โดยเอกสำรที่ต้องจดัสง่ส ำหรับกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

1) หลกัฐำนใบน ำฝำกเงิน/คำ่จองซือ้แบบ Bill Payment โดยระบช่ืุอ-นำมสกลุ เลขที่บตัรประจ ำตวั
ประชำชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ จองซือ้ที่สำมำรถ
ติดตอ่ได้ ไว้บนเอกสำร; และ 

2) หน้ำแรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวนั (ในกรณีที่จองเกินสทิธิ)  

 หมำยเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ ไม่ต้องแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือน ำสง่เอกสำร
ด้วยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุมำกกวำ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
จะต้องเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิ
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เทำ่นัน้ หำกผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ ของทกุหมำยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้ำด้วยกนัเป็นรำยกำรเดียวกนั หรือระบขุ้อมลูดงักลำ่ว
ในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ชุดเดียวกัน ผู้จองซือ้อำจได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไม่ครบตำม

mailto:cns.operation@th.nomura.com
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สทิธิทัง้หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมำยเลขรวมกนั และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน  ให้แก่ผู้ จองซือ้ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ จองซือ้รำย
ดงักลำ่ว 

 

5.7 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน  
 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัหรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุไมค่รบเต็มตำมจ ำนวนที่จอง
ซือ้หรือไมไ่ด้รับหรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัในสว่นท่ีจองซือ้เกินสทิธิไมค่รบเต็มจ ำนวนตำมที่จองซือ้ บริษัทฯ จะ
คืนคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุส ำหรับสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรดังกลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มี
คำ่เสยีหำยใด ๆ ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้ ตำมวิธีกำรใด
วิธีกำรหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 

ก) โอนเงินเข้ำบัญชีธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.เกียรตินำคิน ธ.ทิสโก้  ธ.ทหำรไทย        
ธ.ธนชำต ธ.ยโูอบี ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ และธ.กรุงศรี เทำ่นัน้ 

ส ำหรับผู้จองซือ้ที่มีควำมประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ คืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ไม่ได้รับจดัสรรคืนผ่ำนกำร
โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ให้ผู้จองซือ้แนบส ำเนำหน้ำแรกของสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวนัของ
ธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้นที่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ซึ่งเปิดไว้ในนำมของผู้ จองซือ้  พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องมำด้วย 
 

ข) เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ้เทำ่นัน้ 

ส ำหรับผู้จองซือ้ที่ไม่ได้แนบส ำเนำหน้ำแรกของสมดุบญัชีเงินฝำก หรือไม่มีบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือกระแส
รำยวนัในนำมของผู้จองซือ้กบัธนำคำรต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุว้ใน 4.5(ก) หรือมีควำมประสงค์ที่จะรับกำรคืนเงินค่ำ
จองซือ้ผำ่นทำงเช็คนัน้ บริษัทฯ จะจดัสง่เช็คคืนเงินทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้จองซือ้ตำมที่อยู่ของผู้จองซือ้
ระบใุนใบจองซือ้ หรือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 16 มีนำคม 2564 (Record Date) 
 

หมำยเหต:ุ   ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเช็คคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีไมไ่ด้
รับกำรจดัสรรด้วยตนเอง 
 

ไมว่ำ่กรณีใดๆ หำกบริษัทฯ ได้จดัสง่เช็คคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 16 มีนำคม 2564 (Record Date) แล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่
ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรคืนโดยชอบแล้ว และผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยใดๆ จำกบริษัทฯ 
อีก 

 

5.8  วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

ผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

5.8.1 กรณีรับเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุ้น ตำมจ ำนวน
ที่ได้รับกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในทะเบียน 
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ผู้ ถือหุ้น ภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันปิดกำรจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้จะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น  ซึ่งผู้จอง
ซือ้อำจได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ได้รับอนมุตัิให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์แล้ว  

 

5.8.2  กรณีฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชี
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และบริษัท
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุน ที่ผู้ จองซือ้ฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผู้จองซือ้ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำต
ให้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีข้อ 5.8.2 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้อง
ตรงกบัช่ือของเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไว้ในบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้น ให้แก่ผู้จองซือ้ตำม
ข้อ 5.8.1 แทน 

 

5.8.3 กรณีฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 
600 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั” โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำร
จองซือ้หลักทรัพย์เฉพำะผู้ ที่ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 

Account) เท่ำนัน้” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดงักลำ่วให้แก่ตวัแทนรับจองซือ้ด้วย โดยศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุน เข้ำบญัชีดงักล่ำวในนำมของผู้จองซือ้หุ้น 
และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
ซึ่งในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้จะสำมำรถขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน ที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ภำยหลงัจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯอนุญำตให้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ ได้ 
ต่อเมื่อ ผู้จองซือ้โอนหุ้นออกจำกบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 มำเข้ำสูบ่ญัชีซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของตนเองก่อน  และหำกผู้จองซือ้ต้องกำรถอนหลกัทรัพย์ดงักลำ่วสำมำรถติดตอ่ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคำ่ธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพย์ตำมอตัรำที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด  

 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รำยใดกรอกรำยละเอียดกำรสง่มอบหลกัทรัพย์ไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบวุิธีกำรที่จะให้บริษัทสง่
มอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้
ตำมข้อ 5.8.1 แทน 
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5.9  ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

5.9.1 กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่ได้ช ำระเงินคำ่จองซือ้แล้วไมส่ำมำรถยกเลกิ หรือเพิกถอนได้ 
 

5.9.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ลงช่ือรับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยกำรจองซือ้จะสมบรูณ์
ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

5.9.3 หำกจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ 
ได้รับช ำระไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และกำร
ช ำระคำ่จองซือ้ที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่วสละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักล่ำว 

  

 อนึ่ง  ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้  ผู้ ถือหุ้นควรศึกษำวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยละเอียด  และปฏิบตัิ
ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ดงักล่ำว  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบตัิตำมวิธีกำรและ
เง่ือนไขกำรช ำระเงินเงินค่ำจองที่ก ำหนด  อนัเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้  บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่วสละสิทธิในกำร
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำย
ดงักลำ่ว 

 

5.9.4 กรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่น ำส่งเอกสำรตำมที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้อนัเป็นเหตุให้บริษัทฯ  ไม่
สำมำรถระบุตวัตนของผู้ จองซือ้ได้ บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ ถือหุ้นรำยดังกล่ำวสละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว 

 

5.9.5 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ วิธีกำรช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และ/หรือ ข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ตำมควำมเหมำะสม 
ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรคหรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 

 

6. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงนิ 

เพื่อบริษัทฯ จะน ำไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และเพื่อส ำรองไว้ใช้จ่ำยช ำระหนีใ้นอนำคต 
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1) บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุวียนเพิ่มขึน้ 

2) เสริมสร้ำงศกัยภำพกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต 
 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

1) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี และหกั
เงินส ำรองทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้อตัรำเงินปันผลดงักล่ำว อำจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลกำร
ด ำเนินงำน กระแสเงินสด และแผนกำรลงทุนต่ำงๆ รวมทัง้ภำวะเศรษฐกิจ โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องกำรได้รับกำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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2) ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน 

ภำยหลงัจำกที่บุคคลได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว บคุคลดงักลำ่วจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีกำรประกำศจ่ำยปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ 

 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 

11.1 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

  1) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 

  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณี  
ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยใช้สิทธิตำมที่มีอยู่ครบทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อรำคำของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอตัรำร้อยละ 34 
โดยสำมำรถค ำนวณผลกระทบได้ดงันี ้
    = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

    = (3.23-2.12) / 3.23 

    = 34.37% 

  รำคำตลำดก่อนเสนอขำย =  รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2564 (ระหว่ำง
วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2564 – 25 กมุภำพนัธ์ 2564) เทำ่กบั 3.23 บำทตอ่หุ้น 

  รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = [(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวน
หุ้นท่ีเสนอขำย)] / (จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย) 

     = [(3.23 x 463,549,600) + (1 x 463,549,600)] / (463,549,600 + 463,549,600) 
      = 2.12 บำทตอ่หุ้น 

 2) ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตำมสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ ำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำร
ออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยใดไม่ใช่สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมสิทธิที่ตนมีอยู่ และ       
ผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิที่มีอยูแ่ละ/หรือจองหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิ จนมีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบตอ่สทิธิกำรออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว ซึ่งจะมีสทิธิออกเสยีงลดลงร้อยละ 50 โดย
สำมำรถค ำนวณได้ดงันี ้
    = จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย / (จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย) 
    = 463,549,600 / (463,549,600 +463,549,600) 
    = 50% 

  3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (Earnings per share dilution) 

   บริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนจึงไมส่ำมำรถค ำนวณได้ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อบริษัท บริษัท ซีเฟรชอนิดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 107537000751 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 402 หมู ่8 ถนนชมุพร-ปำกน ำ้ ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชมุพร 86120  
ประเทศไทย 

   โทรศพัท์: +66 7752 1321-3 โทรสำร: +66 7752 1007   

ที่ตัง้ส านักงานสาขา 152/25 อำคำรชำร์เตอร์สแควร์ ชัน้ 31 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 

 10500 ประเทศไทย  

   โทรศพัท์: +66 2637 8888 โทรสำร: +66 2637 8801   

เว็บไซต์ www.seafresh.com 

อีเมล์ seafresh@seafresh.com 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ ำหนำ่ยกุ้งสดแช่แขง็ กุ้งต้มแช่แข็ง และกุ้งมลูคำ่เพิม่แชแ่ข็ง 
 

2. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

 บริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ำกัด (มหำชน) (“CFRESH”) เป็นหนึ่งในผู้น ำด้ำนผลิตภัณฑ์กุ้ งแช่แข็ง ด ำเนินธุรกิจมำ
ยำวนำนกวำ่ 30 ปี จ ำหนำ่ยสนิค้ำไปยงัทกุภมูิภำคทัว่โลก ได้แก่ ทวีปอเมริกำเหนือ, ยโุรป, เอเชีย, แอฟริกำ และโอเชียเนีย 
โดยมีก ำลงักำรผลิต 30,000  ตนัต่อปี ภำยใต้กระบวนกำรผลิตที่ทนัสมยั และได้มำตรฐำน ซึ่งโรงงำนมีจุดเด่นด้ำนท ำเล
ที่ตัง้ คือ ตัง้อยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบขนำดใหญ่ ส ำหรับผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์กุ้ งสดแช่แข็ง , ผลิตภณัฑ์กุ้ งต้มแช่แข็ง, 

ผลิตภณัฑ์กุ้ งมูลค่ำเพิ่ม และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลอื่นและผลิตภณัฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง โดยด ำเนินกำรผลิตตำมหลกักำร
จัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำรด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทัง้ยังมีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบัที่
นำ่เช่ือถือ ซึง่บริษัทฯ มุง่มัน่ในระบบพฒันำคณุภำพอยำ่งตอ่เนื่อง จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดบัสำกลเป็นจ ำนวน
มำก อำทิเช่น GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO45001, FSSC 22000, BRC, BAP และ ASC  เป็นต้น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย เพื่อท ำธุรกิจเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้เป็นของตนเอง ส ำหรับใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อขยำยกิจกำรให้ครบวงจรตัง้แตต้่นน ำ้ถึงปลำยน ำ้ ตำมหลกักำรกำรด ำเนินกำรธุรกิจของบริษัทที่เน้นกำร
เติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยนื นอกจำกนี ้ยงัได้ขยำยกำรลงทนุไปยงัตำ่งประเทศ โดยมีบริษัทยอ่ยอยูใ่นประเทศองักฤษทัง้สิน้ 
7 บริษัท ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2 บริษัท และมีบริษัทร่วมอยู่ในประเทศเบลีซ 1 บริษัท ซึ่งเป็นกลยทุธ์กำรเพิ่มช่องทำง
กำรตลำดให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) 

ของบริษัทอีกด้วย 
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 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ (1) ด าเนินการโดย 2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กุ้งสดแชแ่ข็ง CFRESH, SF, SFI 736 13 1,040 19 1,260 16 

กุ้งต้มแชแ่ข็ง CFRESH, SF, SFI 1,286 22 715 13 1,237 16 

กุ้งมลูคำ่เพิ่ม CFRESH, BEF, SFI 2,900 50 2,909 53 4,427 56 

ผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลอ่ืนและผลติภณัฑ์
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

CFRESH, BEF, SF, 

PCI, SFN, SFNI, SFF, 

MFL, 44Foods 

914 15 

 

810 15 987 12 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอ่ืน MSI, SIHQ 19 0 29 0 21 0 

รำยได้อ่ืน  17 0 29 0 27 0 

รายได้รวม(2)
  5,872 100 5,532 100 7,959 100 

 

 หมำยเหต:ุ 

(1) เป็นกำรแบง่โครงสร้ำงรำยได้ หลงัจำกหกัรำยกำรระหวำ่งกนัเรียบร้อยแล้ว 

(2) รำยได้รวม ไมร่วมก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

.  2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

   ผลิตภัณฑ์หลกัของ บริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มี 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ  
ผลิตภณัฑ์กุ้ งสดแช่แข็ง กลุม่ที่สอง คือ กุ้ งต้มแช่แข็ง กลุม่ที่สำม คือ กุ้ งมูลค่ำเพิ่ม เช่น กุ้ งชุบเกล็ดขนมปัง , กุ้ งชุบแป้ง,      
กุ้ งซูชิ เป็นต้น และกลุ่มที่สี่ คือ ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลอื่นๆ อำทิเช่น ปลำหมึก หอยเชลล์ ปลำแซลมอน เป็นต้น โดย
ลกัษณะสินค้ำเป็นทัง้อำหำรทะเลสด และอำหำรทะเลแปรรูปพร้อมรับประทำน ผลิตภณัฑ์หลกัทัง้ 4 กลุ่ม จ ำหน่ำย        
ในต่ำงประเทศเกือบทัง้หมดภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัท ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Thai Chia, Go Go และ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของลกูค้ำ 

 2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

   กลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

1. บริษัทฯ ตัง้โรงงำนอยูท่ี่จงัหวดัชมุพร ซึง่เป็นแหลง่ที่สำมำรถจดัหำวตัถดุิบกุ้ งได้อย่ำงเหมำะสม เนื่องจำก
อยูใ่กล้พืน้ท่ีที่มีฟำร์มเพำะเลีย้งกุ้ งที่มีคณุภำพเป็นจ ำนวนมำก สง่ผลให้บริษัทสำมำรถจดัหำวตัถดุิบที่มี
คณุภำพสงู และมีปริมำณมำกได้ตลอดทัง้ปี รวมถึงสำมำรถประหยดัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขนสง่วตัถดุิบได้อีก
ทำงหนึง่ 

2. บริษัทฯ มีตลำดส่งออกที่ส ำคญั คือ สหรัฐอเมริกำ เอเชีย ยโุรป แคนำดำ และประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัทมี
นโยบำยกระจำยกำรสง่ออกไปในแตล่ะประเทศในสดัสว่นท่ีเหมำะสม เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร
พึง่พำเพียงตลำดเดียว 

3. บริษัทฯ มีกลยทุธ์ที่จะรักษำฐำนลกูค้ำไว้ คือ กำรขนสง่ที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลำ และควำม
ซื่อสตัย์ตอ่ลกูค้ำ รวมทัง้มีนโยบำยกำรขำยที่ต้องกำรให้ลกูค้ำได้รับควำมพึงพอใจสงูสดุ โดยเน้นในด้ำน
คณุภำพสนิค้ำ และบริกำรท่ีประทบัใจ 
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4. บริษัทฯ มุ่งเน้นในผลิตภณัฑ์กุ้ ง ท ำให้มีควำมช ำนำญในด้ำนกุ้ ง สำมำรถทุ่มเททรัพยำกรในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภำพสงู รวมถึงมีทกัษะแรงงำนที่มีควำมช ำนำญในด้ำนกุ้ งมำยำวนำน ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน และมีประสทิธิภำพ 

5. บริษัทฯ มุง่เน้นกำรท ำธุรกิจแบบยัง่ยืนกบัคูค้่ำของบริษัท และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

6. บริษัทฯ ได้ท ำฟำร์มเพำะเลีย้งกุ้งเป็นของตนเอง เพื่อขยำยกิจกำรให้ครบวงจรตัง้แต่ต้นน ำ้จนถึงปลำยน ำ้ 
ตำมหลกักำรกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เน้นกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน นอกจำกนี ้ฟำร์มดงักลำ่ว
ยงัถือเป็นฟำร์มต้นแบบท่ีได้รับมำตรฐำนระดบัสงูตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อเป็นแนวทำงให้กบั
ผู้ประกอบกำรเลีย้งกุ้ งรำยอื่นๆ ได้ศึกษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำฟำร์มเพำะเลีย้งกุ้ งของตนเอง
ให้ได้มำตรฐำนระดบัโลกตอ่ไป 

7. บริษัทฯได้ขยำยกำรลงทนุไปยงัตำ่งประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมำกยิ่งขึน้ และ
เป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรหว่งโซอ่ปุทำน 

8. บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจในประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้ผลิตวตัถดุิบหลกัที่มีคณุภำพให้กบัโรงงำนแปรรูป
ในประเทศ (Re-Processor) กลุม่ธุรกิจ HORECA และ ผู้ ค้ำสง่ค้ำปลกี (Wholesaler & Retailer) 

นโยบำยกำรตลำด 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรขำยที่ต้องกำรให้ลกูค้ำมีควำมพึงพอใจสงูสดุ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีกำรก ำหนดให้
ควำมพึงพอใจของลกูค้ำเป็นตวัชีว้ดัหลกัของกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อน ำมำพฒันำและปรับปรุงคณุภำพของสินค้ำ
และกำรบริกำรให้ดียิ่งๆ ขึน้ไป โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนควำมพงึพอใจจำกลกูค้ำร้อยละ 92 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรผลิตสินค้ำให้มีคณุภำพ และมำตรฐำนสงู ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนัสมยัและมี
ประสทิธิภำพสงู โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรลงทนุเคร่ืองจกัรในกระบวนกำรผลติ และเน้นกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทัง้มีระบบกำรตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำทกุขัน้ตอน ท ำให้สนิค้ำของบริษัทได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนคณุภำพและ
ควำมปลอดภยัอำหำร (Quality and Food Safety System) ระดบัสำกลและระดบัประเทศ 

 2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

    ลกัษณะของลกูค้ำ แบง่ออกเป็น 5 ประเภทดงันี ้  
• ผู้น ำเข้ำ (IMPORTER) โดยน ำเข้ำเพื่อจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้ ค้ำสง่และภตัตำคำร  
• ผู้ ค้ำสง่ (WHOLESALER) เป็นผู้ ค้ำสง่รำยใหญ่ที่น ำเข้ำเองเพื่อจ ำหนำ่ยให้แก่ร้ำนค้ำปลกีและภตัตำคำร  
• ผู้ขำยปลีก (RETAILER) โดยน ำเข้ำเพื่อกระจำยสินค้ำให้แก่ร้ำนในเครือข่ำย (CHAIN) ต่อไป โดยขำยตรง
ให้แก่ผู้บริโภครำยยอ่ย 

• โรงงำนแปรรูป (REPROCESSOR) น ำเข้ำสนิค้ำประเภทกุ้งสดหรือกุ้งต้มปรุงสกุไปท ำกำรแปรรูปเพิ่มมลูค่ำ
หรือผลติอีกทอดหนึง่ 

• กลุม่ธุรกิจ Food Service หรือ HORECA หรือกลุม่ธรุกิจที่ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้ำนอำหำร 
(Restaurant) ร้ำนกำแฟและธุรกิจจดัเลีย้ง (Café and Catering) โดยพบว่ำกลุม่ดงักลำ่ว เป็นอีกกลุม่หนึ่ง
ที่ช่วยกระตุ้นกำรเติบโตเศรษฐกิจ 
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   กำรผลติและช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย 

   ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) เกือบทัง้หมดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัท และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของลกูค้ำ โดยด ำเนินกำรติดต่อกบัลกูค้ำโดยตรงทัง้หมด ซึ่งลกูค้ำ
เหล่ำนีเ้ป็นผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ของตลำดนัน้ๆ ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้ำที่ เป็นพันธมิตรกับบริษัท มำเป็นระยะเวลำอันยำวนำน 
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้ำทัง้หมดประมำณ 100 รำย กระจำยอยูท่ัว่โลก 

   ปี 2563 บริษัทฯ ได้ท ำกำรขยำยตลำดในประเทศ ในกลุม่โรงงำนแปรรูป (Re-Processor) กลุม่ธุรกิจ Food 

Service/ HORECA ผู้ ค้ำสง่ และผู้ ค้ำปลีก ท ำให้ยอดขำยกลุม่นีเ้พิ่มมำกขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำหลำยเท่ำตวั และบริษัทยงัคง
เดินหน้ำขยำยตลำดในประเทศอยำ่งตอ่เนื่อง 
   สภำพกำรแขง่ขนั 

   ปริมำณผลผลติกุ้งในปี พ.ศ. 2563 (อ้ำงอิงตวัเลขจำกกรมประมง) ผลผลติรวมที่ประเทศไทยผลิตได้มีจ ำนวน 
245,000 ตนั ลดลงจำกปีที่แล้วประมำณร้อยละ 6 โดยมีสำเหตมุำจำกโรคระบำดในกุ้ง (โรคตวัแดงดวงขำว) และควำมไม่
แนน่อนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ของเกษตรกร จึงสง่ผลให้ผลผลติกุ้งของไทยลดลง 
   ส ำหรับผลผลิตกุ้ งทัว่โลกอยู่ที่ประมำณ 3.3 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกประเทศ
ผู้ผลติกุ้งหลกัๆ มีผลผลติกุ้งที่ลดลง ยกเว้นเอกวำดอร์ที่สำมำรถผลติกุ้งได้เพิ่มมำกขึน้ 

   ในภำพรวมอตุสำหกรรมกุ้งของปี 2563 ตลำดในแตล่ะประเทศมีกำรน ำเข้ำกุ้ งจำกเอกวำดอร์และอินเดียเป็น
จ ำนวนมำก เนื่องจำกเป็นประเทศที่สำมำรถผลติกุ้งได้มำก และมีรำคำต ่ำเมื่อเทียบกบัผลผลติของประเทศไทย ด้วยสำเหตุ
นีจ้ึงท ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดของประเทศไทยลดลง นอกจำกนี ้กลุ่มลูกค้ำที่เป็นธุ รกิจ Food 

Service/HORECA ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ด้วย ท ำให้ค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำกลุม่นีล้ดลงไป 
โดยคูแ่ขง่หลกัของประเทศไทย ยงัคงเป็นอินเดีย เวียดนำม อินโดนีเซีย และเอกวำดอร์ 
 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ทรัพย์สนิถำวรหลกั 

  ทีด่ิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ปี 2563 

 ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินภำยใต้สญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน 

งบการเงนิรวม CFRESH บริษัทย่อย 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 358.35 105.28 ไมมี่ 253.07 ค ำ้ประกนับำงสว่นกบั
สถำบนักำรเงิน 

2. อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 629.41 144.83 ไมมี่ 484.58 ค ำ้ประกนับำงสว่นกบั
สถำบนักำรเงิน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 321.21 107.34 ไมมี่ 213.87 ค ำ้ประกนับำงสว่นกบั
สถำบนักำรเงิน 

4. สินทรัพย์ถำวรอื่นๆ 202.26 28.66 ไมมี่ 173.60 ไมมี่ 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีภำระผกูพนัในเร่ืองสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนจำกอำคำรของบริษัท ชำร์เตอร์สแควร์ โฮลดิง้ 
จ ำกดั เพื่อใช้เป็นส ำนกังำนในกำรขำย กำรติดต่อประสำนงำนกับลกูค้ำ  กำรจัดท ำเอกสำร ใช้เป็นศนูย์บริหำรเงิน จดัหำ
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พสัดภุรัฑ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยสญัญำเช่ำลำ่สดุมีอำย ุ2 ปี 6 เดือน ตัง้แต ่1 กรกฎำคม 2562 – 30 มิถนุำยน 
2565 และสำมำรถตอ่อำยสุญัญำเช่ำได้ภำยใต้เง่ือนไขของแตล่ะสญัญำ 
 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
 

4.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 9 ทำ่น (หลงัจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 
16 เมษำยน 2564 มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมกำรใหม ่1 ทำ่น) ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยณฤทธ์ิ        เจียอำภำ ประธำนกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำงทศันีย์         ยงัมีวิทยำ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน/ 

รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
3. ดร. กมเลศน์      สนัติเวชชกลุ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4. ดร. สรชยั          พิศำลบตุร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

5. ดร. วรพงษ์        ลีวฒันกิจ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. นำงสพุรรณี        ปณุศรี* กรรมกำรอิสระ 

7. นำยณรงค์ฤทธ์ิ   เจียรวงศ์วำณิช กรรมกำร 
8. นำยชินทตั         เจียอำภำ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรบรรษัทภิบำล/ 

กรรมกำรบริหำร/รองประธำนสำยงำนพฒันำองค์กร 
9. นำงสำวชำญเกต ุ เจียอำภำ* กรรมกำร 

 

หมำยเหต:ุ *นำงสำวชำญเกต ุเจียอำภำ ได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเม่ือวนัที่ 16 เมษำยน 2564 
 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ ประธำนกรรมกำรลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท หรือนำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ 
และนำยชินทตั เจียอำภำ สองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท เว้นแต่เร่ืองเก่ียวกับกำรรับรอง
ส ำเนำถูกต้องหรือภำพถ่ำยสรรพเอกสำรของบริษัท หรือเก่ียวกับบริษัทฯ งบกำรเงิน สญัญำซือ้ -ขำยและบริกำรต่ำงๆ 
เอกสำรที่เก่ียวกบักำรน ำเข้ำและส่งออก สญัญำจ้ำงพนกังำน ให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ
ส ำคญับริษัท 

 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร. สรชยั พิศำลบตุร กรรมกำรตรวจสอบ 

3. ดร. วรพงษ์ ลีวฒันกิจ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำงสำวเยำวลกัษณ์ ตัง้สงวนนชุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำยชินทตั เจียอำภำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยบญุเลศิ ฝงูวรรณลกัษณ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงสำวเยำวลกัษณ์ ตัง้สงวนนชุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

4.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

  ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำล 

2. นำยชินทตั เจียอำภำ กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

3. นำยไพโรจน์ ยำงทอง กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

4. นำงสำวเยำวลกัษณ์ ตัง้สงวนนชุ กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. กมเลศน์ สนัติเวชชกลุ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. ดร. สรชยั พิศำลบตุร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4. ดร. วรพงษ์ ลีวฒันกิจ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

 

4.6 คณะกรรมการบริหาร 

  ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ รองกรรมกำรบริหำร 

3. นำยชินทตั เจียอำภำ กรรมกำรบริหำร 
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4.7 ข้อมูลผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

2. นำงทศันีย์ ยงัมีวิทยำ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

3. นำยชินทตั เจียอำภำ รองประธำนสำยงำนพฒันำองค์กร 

4. นำงสำวเยำวลกัษณ์ ตัง้สงวนนชุ รองประธำนสำยงำนกำรเงิน 

5. นำยบญุเลศิ ฝงูวรรณลกัษณ์ รองประธำนสำยงำนธุรกิจ 

6. นำยไพโรจน์ ยำงทอง รองประธำนสำยงำนปฏบิตัิกำร 
 

 

4.8 ข้อมูลผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 16 มีนำคม 2564  
 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่เจียอำภำ 200,322,700 43.21% 

2. นำงทศันีย์              ยงัมีวิทยำ 106,200,000 22.91% 

3. นำยชำติชำย           ตัง้ศรีเจริญพร 18,554,900 4.00% 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 6,712,276 1.45% 

5. นำยปิว                   อภิรติกลุ 4,430,000 0.96% 

6. นำงพรรณพิไล        สพุรรณโรจน์ 3,423,000 0.74% 

7. นำยอนรัุตน์            มำธนะสำรวฒิุ 3,137,600 0.68% 

8. นำยณรงค์ฤทธ์ิ       เจียรวงศ์วำณิช 3,128,200 0.68% 

9. นำยสมเกียรติ        หลอ่ลกัษณ์ 2,606,100 0.56% 

10. นำงลำมิปำโกร์       ศรีครุุวำฬ 2,280,000 0.49% 

 

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1 ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน 

- ไมม่ี -  
5.2 ประวัติการจ่ายปันผล 

- ไมม่ี -  
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6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 

ช่ือบริษัท จ านวนและชนิดของหุ้น 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

ประเภทธุรกิจ 

Seafresh Group (Holding) 

Limited (“SGH”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 0.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 
CFRESH 51% ลงทุนในกิจกำรทท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรผลิ ตและจ ำห น่ำย
ผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป 

Blue Earth Food Limited 

(“BEF”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 30,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 0.10 ปอนด์สเตอร์ลิง 
CFRESH 25% 

SGH 75% 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเลแช่เย็น 

Sea Farms Limited (“SF”) หุ้นสำมญัจ ำนวน 1 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
SGH 100% น ำ เ ข้ ำ แ ล ะ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย

ผลิตภณัฑ์อำหำรทะเล 

Prochaete Innovations 

Limited (“PCI”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
CFRESH 25% 

SGH 35% 

ค้นคว้ำและวิจัยผลิตภัณฑ์
ทดแทนปลำป่น 

Belize Aquaculture Limited 

(“BAL”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 13,750,188 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ดอลลำร์เบลีซ 

SGH 50% ท ำธุรกิจฟำร์มกุ้ งอย่ำงครบ
วงจร 

Sea Farms, Inc (“SFI”) หุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ 

CFRESH 25% 

SGH 65% 

น ำ เ ข้ ำ แ ล ะ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์อำหำรทะเล 

Manufacturing System 

Implementation Company 

Limited (“MSI”) 

หุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 60 บำท 

CFRESH 100% ท่ี ป รึ ก ษ ำ แ ล ะ ว ำ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ 

Seafresh IHQ Company 

Limited (“SIHQ) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 180,000,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 5 บำท 

CFRESH 100% ให้บริกำรด้ำนบริหำร ด้ำน
เทคนิค ด้ำนกำรให้บริกำร
สนับสนุนและกำรบริหำรเงิน
ให้แก่บริษัทในกลุ่ม 

Sea Farms Nutrition 

Limited (“SFN”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
SGH 60% 

SIHQ 25% 

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 

และอำหำรเสริมส ำหรับสตัว์ 

Seafresh Farms Limited 

(“SFF”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 66,000,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 5 บำท 

CFRESH 100% ประกอบกิจกำรเพำะเลีย้งสตัว์
น ำ้ 

Sea Farms Nutrition, Inc 

(“SFN”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 0.001 ดอลลำร์สหรัฐ 

SFN 85% จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ และ
อำหำรเสริมส ำหรับสตัว์ 

Mudwalls Farm Limited 

(“MFL”) 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
SGH 51% ซื ้อ ม ำ แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย ไ ป 

(Trading) สินค้ำประเภทผัก
และผลไม้ 

44 Foods Limited หุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 

มลูคำ่หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
SGH 100% ธุรกิจแพลตฟอร์ม  

E-Commerce ส ำหรับสินค้ำ
กลุ่มอำหำร 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด และอัตราส่วนทางการเงนิย้อนหลัง 3 ปี 

 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทั 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มนุเวียน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                33,215,968                 64,722,771                 69,179,087  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ               868,820,161                877,351,932                907,760,063  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบัแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                           -                              -                              -    

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ            1,515,064,905             1,804,447,547             1,840,269,584  

สนิทรพัยช์วีภาพ - สุทธ ิ                  3,105,942                   2,982,857                 14,920,672  

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื                15,280,708                 19,958,607                 26,856,414  

ลกูหนี้ตามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ    

    ล่วงหน้า - สุทธ ิ                           -                              -                   18,836,396  

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์                           -                              -                       586,427  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่                66,947,110                104,042,704                 67,744,545  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน            2,502,434,794             2,873,506,418             2,946,153,188  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั                20,000,000                 20,000,000                 20,032,503  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบัแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั               387,113,629                323,941,788                398,025,198  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                           -                              -                              -    

เงนิลงทุนในการร่วมคา้                           -                              -                              -    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ            1,511,225,306             1,489,397,184             1,399,883,771  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ                21,823,566                            -                              -    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ                  5,248,837                   5,509,033                 10,241,688  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่                10,209,412                 12,285,165                 25,950,685  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน            1,955,620,750             1,851,133,170             1,854,133,845  

รวมสินทรพัย ์            4,458,055,544             4,724,639,588             4,800,287,033  

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น    

หน้ีสินหมนุเวียน    

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ            1,604,312,613             1,188,808,360                902,761,997  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น               420,956,281                281,355,517                359,220,497  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หนี้ค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร                  2,961,781                 10,785,023                 11,842,369  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                62,284,623                 68,132,722                 81,225,340  

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    

    - หนี้สนิตามสญัญาเช่า                  5,227,367                            -                              -    

    - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                48,601,326                 93,527,601                126,119,965  

    - เจา้หนี้ค่าหุน้                           -                   24,140,868                 50,178,210  

    - หุน้กู ้- สุทธ ิ               499,913,888                499,585,608                            -    

    - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                15,462,646                 13,906,729                   9,643,512  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                           -                              -                              -    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย                  1,015,860                     170,966                 43,325,057  

เจา้หนี้ตามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธ ิ                           -                   17,260,459                            -    

หนี้สนิสญัญาอนุพนัธ ์                25,902,547                            -                              -    

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                25,788,673                 26,924,924                 32,101,893  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน            2,712,427,605             2,224,598,777             1,616,418,840  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ                16,648,772                            -                              -    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ                58,814,581                103,751,910                 20,000,000  

หุน้กู ้- สุทธ ิ                           -                  499,698,607                998,585,698  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ                59,808,402                 64,338,893                 47,471,738  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี                35,087,088                 29,509,679                 23,430,796  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น                     30,000                      30,000                 25,509,440  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน               170,388,843                697,329,089             1,114,997,672  

รวมหน้ีสิน            2,882,816,448             2,921,927,866             2,731,416,512  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น    

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท     

    - ทุนจดทะเบยีน 485,694,600 หุน้                485,694,600                485,694,600                485,694,600  

    - ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัช าระแลว้ 463,549,600 หุน้               463,549,600                463,549,600                463,549,600  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั               799,228,000                799,228,000                799,228,000  

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื                12,902,865                 12,902,865                 12,902,865  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม    

    - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย                 48,569,460                 48,569,460                 48,569,460  

    - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร               112,344,958                394,762,631              612,976,659  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้               (92,202,150)             (109,187,595)  (88,420,723)  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั            1,344,392,733             1,609,824,961             1,848,805,861  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม               230,846,363                192,886,761                220,064,660  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น            1,575,239,096             1,802,711,722             2,068,870,521  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น            4,458,055,544             4,724,639,588             4,800,287,033  

2. งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทั 

งบก าไรขาดทุนและ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ 
   

รายไดจ้ากการขาย            5,835,721,219             5,474,129,789             7,911,093,533  

รายไดจ้ากการบรกิาร                19,151,439                 29,050,217                 20,846,057  

รายไดอ้ื่น                17,017,114                 28,802,124                 26,743,732  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ                           -                              -                   41,784,962  

ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม                           -                              -                              -    

รวมรายได้            5,871,889,772             5,531,982,130             8,000,468,284  

ค่าใช้จ่าย 
   

ตน้ทุนขาย      5,356,074,358)           (5,009,408,458)           (7,134,402,765) 

ตน้ทุนการบรกิาร               (10,852,085)               (12,777,348)               (13,682,064) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย             (224,148,474)             (232,502,000)             (252,355,263) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร             (350,681,692)             (309,517,210)             (336,485,893) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ               (22,271,660)               (50,070,033)                           -    

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม               (25,482,101)                           -                              -    

ตน้ทุนทางการเงนิ               (88,642,929)               (88,841,739)               (89,166,579) 

รวมค่าใช้จ่าย           (6,078,153,299)           (5,703,116,788)           (7,826,092,564) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้             (206,263,527)             (171,134,658)               174,375,720  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้               (34,016,134)               (33,741,731)               (84,459,763) 

ขาดทุนส าหรบัปี             (240,279,661)             (204,876,389)                89,915,957  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
   

รายการทีจ่ะมกีารจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น 
   

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
  

                     (9,819) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
   

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ - สุทธจิากภาษ ี                25,144,996                 (30,742,964               (66,658,716) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี                25,144,996                (30,742,964)               (66,668,535) 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี             (215,134,665)             (235,619,353)                23,247,422  

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) 
   

    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั            (282,417,673)             (218,214,028)                19,695,606  
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งบก าไรขาดทุนและ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                42,138,012                 13,337,639                 70,220,351  

             (240,279,661)             (204,876,389)                89,915,957  

การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
   

    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั             (265,432,228)             (238,980,900)               (26,049,394) 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                50,297,563                   3,361,547                 49,296,816  

             (215,134,665)             (235,619,353)                23,247,422  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน / ปรบัลด 
   

    ขาดทุน (บาทต่อหุน้)                        (0.61)                        (0.47) 0.04  

3. งบกระแสเงนิสด 

ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทั 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได ้                  (206,263,527)                  (171,134,658)                    174,375,720  

ปรบัปรงุขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย)  
   

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     53,481,291                    149,844,722                     151,939,003  

ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื                   (32,964,721)                       7,483,706                      80,362,214  

ค่าเผื่อการลดมลูคา่ของสนิทรพัยช์วีภาพ                       2,609,883                                   -                                      -    

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูต้ดับญัช ี                          629,673                           698,517                           698,517  

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร                       5,441,361                        6,865,412                         (116,356) 

ตดัจ าหน่ายสนิคา้คงเหลอื                       6,078,007                                   -                                      -    

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร                      35,831,200                           473,163                           950,656  

ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย                       2,825,009                                    -                                      -    

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ                      15,700,205                       39,852,303                       32,276,881  

ขาดทนุ (ก าไร) จากตราสารอนุพนัธท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ                                   -                         17,260,459                     (23,305,422) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
   

    ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ                     26,353,440                       19,686,165                     (42,337,488) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมสญัญาอนุพนัธ ์                      25,482,102                                    -                                      -    

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน                       7,096,442                       22,627,039                        7,663,719  

เงนิปนัผลรบั                                   -                                      -                                      -    

ดอกเบีย้รบั                        (102,050)                        (254,273)                        (217,722) 

ดอกเบีย้จา่ย                     76,242,511                      85,593,843                       84,901,400  

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงานก่อนการ 
   

   เปล่ียนแปลงในส่วนของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน                    118,440,826                     178,996,398                     467,191,122  

      สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 
   

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น                    (87,649,526)                     30,379,283                     216,561,294  
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สนิคา้คงเหลอื                    316,232,416                       29,295,043                     661,593,846  

สนิทรพัยช์วีภาพ                     (2,732,968)                      11,937,815                      (8,696,844) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น                       8,826,383                        3,595,620                     (22,043,063) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น                        (749,256)                        (334,480)                    (1,454,632) 

      หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
   

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น                    136,677,210                     (90,851,366)                  (204,010,307) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                    (18,396,710)                    (11,357,929)                      10,210,133  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น                                  -                          (390,335) - 

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน                    (10,071,016)                     (1,496,667)                     (3,623,484) 

เงินสดรบัจากการด าเนินงาน                    460,577,359                     149,773,382                  1,115,728,065  

   จา่ยภาษเีงนิได ้                    (26,155,675)                    (63,359,030)                    (78,073,346) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                    434,421,684                      86,414,352                  1,037,654,719  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง                                   -                              32,503                      (5,032,503) 

รบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                                   -                                      -    - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้                                   -                                      -    - 

จา่ยเพื่อลงทนุในบรษิทัย่อย                    (24,140,868)                    (51,126,447)                   (26,989,265) 

จา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวร                  (164,442,601)                  (271,730,831)                 (456,199,428) 

จา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน                     (4,194,233)                        (692,656)                     (1,677,810) 

รบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร                      2,003,180                        4,954,869                        1,507,084  

รบัเงนิปนัผล                                  -                                     -    - 

รบัดอกเบีย้                          120,053                           255,286                      11,997,345  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ                  (190,654,469)                  (318,307,276)                  (476,394,577) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

จา่ยดอกเบีย้                    (79,166,603)                    (85,768,700)                   (84,631,020) 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   

    จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้                    415,504,253                     286,046,363                  (470,100,295) 

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                                -                                     -                                     -    

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                                   -                                      -                                      -    

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                                   -                       141,016,192                                   -    

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                    (94,881,224)                    (86,616,664)                  (131,993,649) 

จา่ยช าระคนืหุน้กู ้                  (500,000,000)                                  -                                     -    

จา่ยช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่                     (5,800,637)                                  -                        (1,931,887) 

จา่ยเงนิปนัผลใหแ้กส่่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                    (12,341,948)                    (30,539,446)                   (13,108,606) 

รบัจากการออกหุน้สามญั - -                                 34  

จา่ยปนัผล - -                         (16,500) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน                  (276,686,159)                    224,137,745                   (701,781,923) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ                       1,485,703                        3,520,536                    (23,667,685) 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ                    (31,433,241)                     (4,234,643)                  (164,189,466) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี                      64,722,771                       69,179,087                     236,658,405  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราตา่งประเทศคงเหลอืสิน้ปี                         (73,562)                        (221,673)                     (3,289,852) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี                     33,215,968                      64,722,771                      69,179,087  

4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

- อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.92 1.29 1.82 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 6.71 6.17 7.81 

- ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 54.43 59.20 46.75 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 15.05 15.42 15.67 

- ระยะเวลาช าระเจา้หนี้เฉลีย่ วนั 24.25 23.67 23.29 

- วงจรเงนิสด วนั 143.06 167.97 136.32 

อตัราส่วนการช าระหนี้     

- หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.14 1.82 1.48 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 1.33 1.48 14.14 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

- อตัราก าไรขัน้ตน้ % 8.33 8.74 9.88 

- อตัราก าไรสุทธ ิ % -4.81 -3.94 0.25 

- อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % -2.56 -1.73 5.06 

- อตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ % -19.12 -12.62 1.06 
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      ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน)           ใบจองซือ้เลขที่ ………………………………… 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 463,549,600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

วนัท่ีจองซือ้  5 พฤษภาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน)   โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) …………………………………………….……………………………………………………………..…. เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี …..………..………………………….... 
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน................................................................ บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง................................................. 

นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล..................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว   เลขทะเบยีนนิติบุคคล................................................................. 

บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน.............................................................................แขวง/ต าบล............................................................................... 

เขต/อ าเภอ............................................................................................ จงัหวดั........................................................................................................... รหสัไปรษณีย์........................................................................ 

สญัชาติ...................................................... อาชีพ......................................................................................................... วนั /เดือน/ปี เกิด / วนัจดทะเบยีนนิติบคุคล (ปี พ.ศ.).............................................................. 

หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้ โทรศพัท์บ้าน.................................................................          โทรศพัท์เคลือ่นท่ี.........................................................................     อีเมล.................................................................. 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี.............................................................................. ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

ตามทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน..............................................................หุ้น มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน...........................................................หุ้น 

มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้
รายละเอียดการจอง    จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)               จ านวนเงนิที่จองซือ้ (บาท) 

จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ 

จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน 

จองซือ้เกินสทิธิ (เฉพาะสว่นเพิ่ม) 

รวมจองซือ้ทัง้สิน้ 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้ (ผู้จองซือ้โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้) 

แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท 

      .......................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี....................................................(โปรดระบชุื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้        
      กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ชื่อ ….……................................................................................…เลขท่ี………………………...……….. ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  

     (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 

น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์   

     (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

     ก าหนด) 

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้า 

     เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและขออนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมกันนีข้้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดย 

เงินโอนโดยใช้ใบน าฝากแบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” เลขท่ีบญัชี 049-3-143718 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทย ุ 
 เช็คธนาคาร เช็คบคุคล  ดราฟต์ เลขท่ีเช็ค……………………………………… วนัท่ี………………………………… ธนาคาร…....................................………….. 
สาขา…………...……..............…...…… จ านวนเงิน................................................... โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tac Compliance (FATCA) ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมากชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) 

 บคุคลธรรมดา : ที่อยู่ถาวรเลขท่ี.........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................แขวง/ต าบล……………………………...……เขต/อ าเภอ............................................
จงัหวดั..............................................ประเทศ.....................................รหสัไปรษณีย์ .......................สถานท่ีเกิด(จงัหวดั/ประเทศ)...................................................สญัชาติที่สอง (ถ้ามี).............. ............................... 
 นิติบุคคล        : ประเทศที่จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัท................................................................................ ...................สถานะของนิติบคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตรวจสอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ) 

- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.............................................................................................................. 
- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN........................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลกัทรัพย์เข้าไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบไุว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด  ขึน้
แก่บริษัท ศนูย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด  ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศนูย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมลูที่ปรากฎในเอกสารนีใ้ห้แก่
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้หน่วยงานท่ีมีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้ 

การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 

   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินสว่นต่างค่าจองซือ้โดยโอนเงินเข้าบญัชีของข้าพเจ้า 

เลขท่ีบญัชี............................................................................... ธนาคาร............................................................................... สาขา...............................................................................  
   ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วและจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการ
จองซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมเช็คบคุคล / แคชเชียร์ / เช็ค / ดราฟต์ / ใบโอนเงิน มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้หรือหากเช็คบคุคล / แคชเชียร์เชค็ / ดราฟต์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว      ลงชื่อ................................................................................................ผู้จองซือ้ 

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

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วันที่จองซือ้  5 พฤษภาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564 ใบจองซือ้เลขที่........................................................ 
บริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

รายละเอียดการจอง    จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)               จ านวนเงนิที่จองซือ้ (บาท) 

จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ 

จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน 

จองซือ้เกินสทิธิ (เฉพาะสว่นเพิ่ม) 

รวมจองซือ้ทัง้สิน้การส่งมอบหลักทรัพย์ 

โดยช าระเป็น  เงนิโอนโดยใช้ในน าฝากแบบ Bill Payment เช็คธนาคาร เช็คบุคคล ดราฟต์ เลขที่เช็ค…………..…………วันที่………….…………ธนาคาร.......................สาขา……………………… 

แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้น เข้าบัญชซีือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง  น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ 

  โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก   แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

เลขที่สมาชิกผู้ฝาก……………………………………………………………… 

          ลงชื่อ............................เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer 

  



 

+ 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเีอสท ีจ ากัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 

บริษัทหลักทรัพย์ เออซีี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จ ากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ ากัด 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 
336 

ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 



บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั(มหาชน)      วนัที� _____________________ สาขา _________________________

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั �น 15-17 ถ.สาทรใต้      ชื�อ/Name _______________________________________________________________________

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120      (REF1) เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/ Registration No. 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107537000653      (REF2)เลขที�บตัรประชาชน/ID card 

 เพื�อเข้าบญัชี บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั(มหาชน) เพื�อการจองซื&อหุ้น
ธ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) เลขที�บญัชี 049-3-14371-8

จาํนวนเงนิ

เงนิสด เชค็ 

ผูร้บัเงนิ_________________________________   ชื�อผูนํ้าฝาก _______________________ โทรศพัท์ _______________________

บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั(มหาชน)      วนัที� _____________________ สาขา _________________________

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั �น 15-17 ถ.สาทรใต้      ชื�อ/Name _______________________________________________________________________

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120      (REF1) เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/ Registration No. 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107537000653      (REF2)เลขที�บตัรประชาชน/ID card 

 เพื�อเข้าบญัชี บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั(มหาชน) เพื�อการจองซื&อหุ้น
ธ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) เลขที�บญัชี 049-3-14371-8

จาํนวนเงนิ

เงนิสด เชค็ 

ผูร้บัเงนิ_________________________________   ชื�อผูนํ้าฝาก _______________________ โทรศพัท์ _______________________

สาํหรบัเจ้าหน้าที�ธนาคาร

ใบนําฝาก ( Bill Payment ) for RO-CFRESH

ชาํระโดย เลขที� ธนาคาร/สาขา

จาํนวนเงนิ(ตวัอกัษร)

สาํหรบัเจ้าหน้าที�ธนาคาร

ธนาคาร/สาขา

ใบนําฝาก ( Bill Payment ) for RO-CFRESH

ชาํระโดย เลขที�

จาํนวนเงนิ(ตวัอกัษร)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

หมายเหต:ุ โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 

  หนังสือมอบอ านาจ 

ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
 

ท าที่................................................................ 
วนัท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................................. (“ผู้มอบอ านาจ”) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที่....................................................................................................................................................... 
 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสอืเดินทาง ................................................................................................................. 
 เลขทะเบียนนิติบคุคล ..................................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ................................................... 
แขวง/ต าบล .................................................................................... เขต/อ าเภอ.................................................................... 
จงัหวดั ................................................ ประเทศ ................................................. รหสัไปรษณีย์ ............................................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2564 จ านวน 
...................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน ....................................... .................... หุ้น โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 

ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง ....................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขที่ .................................... ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ................................................. 
แขวง/ต าบล ..................................................................................... เขต/อ าเภอ................................................................... 
จงัหวดั ............................................... ประเทศ ............................................... รหสัไปรษณีย์ ............................................... 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ( “ผู้รับมอบอ านาจ”) ในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

............................ หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ของบริษัท และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงการกระท าอื่นใดอนัจ าเป็นเพื่อให้การจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วลลุว่งจนเสร็จการ หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น การกระท า
ใดๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงภายใต้หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าการดงักลา่ว
ด้วยตนเอง 

 

 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้ ถือหุ้น 

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

ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับมอบอ านาจ 
(.............................................................) 

 ลงช่ือ................................................................... พยาน 

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

ปิดอากร
แสตมป์ 

30 บาท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

1)   ช่ือ นามสกุล 

2)   เลขท่ีบตัรประจ าตัวประชาชนส าหรบับุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางส าหรบับุคคล
ธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  

3)   จ านวนหุน้เดิมท่ีถืออยู่ 
4)   เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

5)   เลข RT  9 หลกั ท่ีระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนฯ 

ขั้นตอนและวิธีการท ารายการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนผ่านระบบออนไลน ์(Online Subscription) 

เฉพาะผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา 
 

 เพ่ือใหก้ารจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภยัและลดภาระการเดินทางของท่านผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบงานการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนออนไลน์  (Online Subscription) ขึ้ น ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้ฯ
ผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

 1. ผูถื้อหุน้เขา้เวบ็ไซต ์www.nomuradirect.com  ดา้นขวาบน Click “จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนบริษัท ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั(มหาชน) (RO)”   

2. กรอกขอ้มลูส่วนบุคคลตามฐานขอ้มูลนายทะเบียนท่ีแสดงในเอกสาร “ใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน” ท่ีท่านไดร้บัจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ ากดั (TSD) ทางไปรษณียล์งทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มูลใหต้รงกับฐานขอ้มูลท่ีปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ตามท่ีแสดงในเอกสาร 
“ใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน” 

3.      เมื่อเขา้สู่หนา้จอแสดงสิทธิในการจองฯ  ผูถื้อหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูดา้นขวาใหค้รบตามท่ีก าหนด  
1) จองซ้ือตามสิทธิ  กรณีท่ีท่านประสงคจ์ะจองนอ้ยกวา่สิทธิ  ใหก้รอกตวัเลขท่ีจะจองแต่ไมสู่งกวา่สิทธิท่ีไดร้บั 

2) จองซ้ือเกินสิทธิ   ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะซ้ือเกินสิทธิ ใหก้รอกจ านวนหุน้ท่ีตอ้งการจองเกินสิทธิ 

3) กรุณากรอกการช าระคา่จอง และระบุวนัท่ีท่ีท่านช าระค่าจอง 

4) ระบุการฝากหุน้เพ่ิมทุน โดยหนา้จอจะแสดงขอ้มลูของท่านจากฐานขอ้มลูนายทะเบียน  (Default) 

5) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ท่านตอ้งระบุรายละเอียดบญัชีธนาคารของท่าน (กรุณาแนบส าเนาบญัชีธนาคารหน้าแรกท่ีปรากฎช่ือท่าน 
และเลขท่ีบญัชีธนาคาร) กรณีท่ีท่านประสงคท่ี์จะใหบ้ริษัทฯ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของท่าน 

6) ผูถื้อหุน้ท่ีจองผ่านระบบออนไลน์ตอ้งระบุขอ้มลูเพ่ือการติดต่อส่ือสาร  

7) ผูถื้อหุน้แจง้ความประสงค ์ตอ้งการจองหุน้ หรือไมต่อ้งการจองหุน้ 

4.  กด “ยนืยนั” 
5. ผูถื้อหุน้เมื่อยืนยนัการจองแลว้  พิมพแ์บบ Bill Payment ช าระค่าจองแบบ Bill Payment (โดยระบุ REF: 1 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้  

REF: 2 เป็น เลขท่ีบตัรประชาชน) เขา้บญัชี ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) ช่ือบญัชี "บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั 
(มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน้" เลขท่ี 049-3-14371-8  แฟ็กซห์รือ Email เอกสารต่อไปน้ีมายงั โทรสารหมายเลข 0-2285-0593 0-2285-

0594 และ 0-2285-0597 หรืออีเมลท่ี์ cns.operation@th.nomura.com 

1) หลกัฐานใบน าฝากเงินแบบ Bill payment ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) 
และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูจ้องซ้ือท่ีสามารถติดต่อได ้ไวบ้นเอกสาร; และ 

2) ส าเนาบญัชีธนาคารหนา้แรกท่ีปรากฎช่ือท่าน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนั (ในกรณีท่ีจองเกินสิทธิ)  
6. บริษัทฯ จะยืนยนัการจองผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) ภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

        (ท่านยงัคงสามารถจองซ้ือแบบปกติคือน าส่งเอกสารตน้ฉบบั) 
ขั้นตอนง่ายๆ                                                                       

 

เขา้ www.nomuradirect.com 

กรอกขอ้มูล 

พิมพใ์บจองและ 
ช าระเงินคา่จอง 

Fax/Email ใบจอง เอกสาร
ช าระเงินและหน้าบญัชีธนาคาร 

http://www.nomuradirect.com/
mailto:cns.operation@th.nomura.com
http://www.nomuradirect.com/


สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

 

แผนที่สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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