
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี /We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company's ordinary shares as stated below:

ณ ส านักงานของบริษทัฯ โดยช าระเป็น 

Transfer to current account Name "C.I. Group Public Company Limited" Account Number 813-1-74749-7 saving acoount with United Overseas Bank (Thai) PCL. (Pay in slip attached)

ลงวนัท่ี/Date …………………………………................................……………………….จ านวนเงิน/Amount of..........................................................................................................................บาท/Bath

เช็คธนาคาร/Cashier Cheque เช็คบุคคล/Cheque ดราฟต(์เรียกเก็บไดท้ัว่ราชอานาจกัร) / Draft (Clearing draft anywhere in nationvide)

โดยส่ังจ่าย "บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป" /Payable to "C.I. Group Public Company Limited"

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีภายในระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2566 และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป)

(The payment date specified in cheque or cashier’s cheque or draft must be within the subscription period but no later than 6 February 2023 and it shall be collectible from the same clearing district within the next business day.)

ขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง )
When, I have allotted the above ordinaiy share. I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one) :

ให้ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" เพ่ือผูฝ้าก และด าเนินการให้บริษทั/ Issue the ordinary shares in the name of "Thailand Securities Depository Limited for Depositors”

and proceed for ....................................................................................สมาชิกผูรั้บฝากเลขท่ี/Participant No………………………....................................................................……………………...น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั
เพ่ือผูฝ้ากเพ่ือเขา้บญัชีซ้ือ-ขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depositor/ company limited for securities account No...................................................................................................................................

ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น/Which I have with that company.

ให้ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600

Issued the ordinary shares in the name of Thailand securities Depository Company limited and deposited those ordinary shares with Thailand Securities Depositor/ Company limited into issuer account, Participant 600 for myself.

ให้ออกใบหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรในช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายให้บริษทัฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือจดัท าใบหุน้สามญัเพ่ิมทุน และส่งมอบใบหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้ขา้พเจา้ภายใน 45 วนันบัจากวนัปิดการจองซ้ือ
Issue the ordinary share certificate in my name for the allotted number of ordinary shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any to have the share certificate made and delivered to me within 45 days after the closing of the subscription period.

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดยโอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ / If l/We have not been allotted the shares  of have been

 allotted lower than subscription amount, I / We agree to have the payment or excess payment returned to me US by transfer.

เลขท่ีบญัชี/Account No…………………...............................…………………………..ธนาคาร/Bank………………….....................................……………………………...สาขา/Branch……………………….........................................………………………..

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี และยนิยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีขา้พเจา้ถูกปฎิเสธการจองซ้ือ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตาม
เง่ือนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมทั้งในหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้ขณะน้ี และ /หรือ ซ่ึงจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้าดว้ย

I hereby undertake to purchase the above amount of ordinaiy shares or any amount as allotted to me. I shall not agree to accept a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the right offering as stated in the information Memorandum 

concerning the allotment to ordinary shares and the conditions as laid down in The Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and / or as may be amended in the future.

หุ้นทีจ่องไม่สามารถแยกการน าเข้าบัญชีการซ้ือขายได้ และกรณีมีการจองเข้ามามากกว่า 1 บัญชี ทางบริษทัฯ จะน าเข้าบัญชีใดบัญชีหนึง่เท่านั้น 
Share is not separate to account number)  case shareholder has more than 1 account, SiamEast has to one account only.

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)

จ านวนหุน้/Number of share…........................................................................................หุน้/Share   ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้/Offering Price 0.50 Bath per share   จ านวนเงิน/Amount of.....................................................................................................................................บาท/Baht

โดยช าระเป็น/Paid to :

เงินโอน /Transfer      ธนาคาร/Bank ............................................................................................ลงวนัท่ี/Dated.......................................................................... จ านวน/Amount of................................................................................................ บาท/ Baht โปรดแนบหลกัฐาน/Pay in slip attached

เช็คธนาคาร / Cashier Cheque              เช็คบุคคล / Cheque                  ดราฟต ์/ Draft              เลขท่ีเช็ค / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No…...................................................................................... วนัท่ี / Date ...........................................................................

ธนาคาร / Bank............................................................................................................  สาขา / Branch............................................................................................................... จ านวนเงิน / Amount of................................................................................................................... บาท / Baht

ช่องทางการติดต่อ :

คุณวรรณเพญ็ ขาวสุวรรณ์ เบอร์โทรศพัท์ 02-9760-5290 ต่อ 150, 175

ลงช่ือ/Signed….........................................................................................เจา้หน้าท่ีผูรั้บมอบอ านาจ/Authorized officer

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3
เลขท่ีใบจอง/Subscription number….........................................................

1.จองซ้ือตามสิทธิ/Subscription for full entitlement

3.จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ(ระบุเฉพาะส่วนเกิน)/Subscription in excess of the rights (only the excess portion)

2.จองซ้ือน้อยกวา่สิทธิ/Subscription for less than than the entitlement

จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) /Amount (Baht)

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

                                                                                                                                                                         เลขท่ีใบจอง/Subscription No......................................................................                                                  วนัท่ี/Date..................................................................................................................

        บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง).................................................................................................................................................................เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ                       ครบถว้น                    ไม่ครบถว้น
        Siameast Solutions Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)…........................................................................ to purchase New Ordinary Shares of the company                                  Complete                          Incomplete

เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ "บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป" เลขท่ีบญัชี 813-1-74749-7  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) (โปรดแนบหลกัฐาน) 

ลงช่ือ/Signed…..................................................................................................ผูจ้องซ้ือหุน้/Subscriber

เลขท่ีเช็ค/ดราฟต/์Cashier cheque / Cheque or Draft  No……………………………….........วนัท่ี/ Date ......................................ธนาคาร/Bank………...................................………...สาขา/Branch………………….......…………..จ านวนเงิน/Amount of………………….............................………

นิติบุคคลสญัชาติไทย Thai juristic person                             นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว Foreign juristic person                เลขท่ีนิติบุคคล Corporate registration number………….................................………………..............................................……………..

จ านวนหุ้นทีจ่องซ้ือ (หุ้น) /No. of Share Subscribed (Shares)

อาชีพ Occupation..............................................ท่ีอยูเ่ลขท่ี Address number................................ตรอก/ซอย Lane/Soi....................................ถนน Road..............................................แขวง/ต าบล Sub-district .........................................................................เขต/อ าเภอDistrict................................................................

จงัหวดั Province…...............................................................……  รหสัไปรษณีย ์Postal Code.............................................ประเทศ Country.........................................โทรศพัท ์Tel. number ..........................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี Tax ID................................................................................................

ประเภทการเสียภาษี Tax Paying                หกัภาษี Tax to be deducted                  ไม่หกัภาษี  Tax not to be deducted 

บุคคลธรรมดา Person          สญัชาติไทย Thai natural          คนต่างดา้ว  Foreign natural person       เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีหนงัสือเดินทาง Identification card number/ Passport number………………............................................…………

ใบแจ้งความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั ซี .ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of C.I. Group Public Company Limited 

วนัท่ีจองซ้ือ/Date  to Purchase ............................................................................

เรียน  คณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) To The Board of  Directors of C.I. Group Public Company Limited 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)l/ (Mr. /Mrs. / Miss / Juristic Person)   ………………….......................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด Date of Birth ……………………….สญัชาติ Nationality ……...........................…….เพศ Gender    …...................



 

หนา้ 1 ของ 8 หนา้ 
 

ที ่CIG 008/2566  

        6 กมุภาพนัธ ์2566 

เรือ่ง  แจง้มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (Rights 
Offering); เปลีย่นแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้ (Record Date) และวนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ และ ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2566 และ ครัง้ที่ 2/2566 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  
1. สารสนเทศขอ้ก าหนดสทิธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 
บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอแจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2566 ซึง่ประชมุ (บน

ช่องทางออนไลน)์ เมื่อวนัเสารท์ี ่4 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 15.00 น.  โดยมีมติอนมุตัิเรือ่งส  าคญั ดงันี ้
 

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2566 เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2566 

2. มีมติอนุมตัิขยายระยะเวลาวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนฯ (Rights Offering) ออกไปและเปลี่ยนแปลงวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้(Record Date) และวนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้ เพื่อใหน้กัลงทนุที่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชส้ิทธิอย่างทั่วถึง 
และเพื่อสรา้งโอกาสใหก้ับบริษัทในการไดร้บัเงินลงทุนเพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายหุน้เพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ไดม้ากขึน้ สง่ผลตอ่สภาพคลอ่งที่ดีของบรษัิท ดงัมีรายละเอียดดงันี ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที ่ รายละเอียด ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่
1 ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
26 ธนัวาคม 2565  

ถึง  
22 กมุภาพนัธ ์2566 

26 ธนัวาคม 2565  
ถึง 

1 มีนาคม 2566 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ที ่ รายละเอียด ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่
1 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพ (Record Date) 
14 กมุภาพนัธ ์2566 21 กมุภาพนัธ ์2566 

2 ก าหนดวันจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

13 มีนาคม 2566 
ถึง 

4 เมษายน 2566 

27 มีนาคม 2566 
ถึง 

20 เมษายน 2566 



 

หนา้ 2 ของ 8 หนา้ 
 

3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสทิธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

4. มีมติอนมุตัิก าหนดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัศกุรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั 
อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2566 (Record Date) ในวนัองัคารที่ 21 กมุภาพนัธ ์2566 โดยมีระเบียบวาระประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 
วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายใหแ้ก่    

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

5. มีมติอนุมตัิก าหนดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2566 ในวนัองัคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ 
หอ้งประชมุใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั 
อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 2/2566 (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 
วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้กิจการ บริษัท      

เจ หลงิ โซลชูั่น จ ากดั 
วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 

         บรษัิท ซี.ไอ. กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

  (นายอารยี ์พุม่เสนาะ) 
                      ประธานกรรมการบรหิาร   
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หนา้ 3 ของ 8 หนา้ 
 

รายละเอียดที่ส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

วันที ่6 กุมภาพันธ ์2566 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บรษัิท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบันการเงินและการใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่ง
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อปุทานความ
เย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสรา้ง
พร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and 
Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้งและ
การสนับสนุนทางการเงินภายใตก้ลยุทธ์การสรา้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบ
วงจร 

แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคตที่บริษัทคาดว่าจะน ามาซึ่งรายไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และส่งผลใหผ้ล
การด าเนินงานของบริษัทปรบัตวัดีขึน้อนัเป็นประโยชนส์งสดุแก่บริษัทและผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท ซึง่แบง่เป็นจ านวนเงินดงันี ้
 เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค ไมเ่กิน 325 ลา้นบาท 
 เพื่อลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น ไมเ่กิน 150 ลา้นบาท 
 เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสรา้งและสนับสนุนทางการเงิน ไม่เกิน 200 ลา้น
บาท 

 เพื่อลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมและอื่น ๆ ไมเ่กิน 120 ลา้นบาท 
 เพื่อช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินและหนีส้นิที่มีภาระผกูพนัอื่น ๆ และเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและเงินทนุส ารองส าหรบัธุรกิจในอนาคต
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 69.79 ลา้นบาท 

ประเภท หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ
บริษัท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย ไมเ่กิน 864,788,000 บาท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(Face Value) 1,000 บาทตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสาพ ไมเ่กิน 864,788 หนว่ย 
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หนา้ 4 ของ 8 หนา้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บรษัิทจะเสนอขายและจดัสรรทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีมสีทิธิไดร้บั

การจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรร
สามารถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธิ นอ้ยกวา่สทิธิ หรอืมากกวา่สทิธิของตน
ได ้หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได ้โดยบรษัิทจะ
จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมี
หุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ
สว่นที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของ
ตนจนกวา่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณให้ตัดทิง้ 
ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 1,000 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้
หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธิได ้(แตส่ามารถจองซือ้เกินสทิธิของตนได)้ 

หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ไม่เกิน 864,788,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทในปัจจุบนั (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 
หากมีผูถื้อหุน้มาใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2566  ครบทัง้จ านวน)  ภายหลงัการใชส้ิทธิแปลง
สภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้จ านวน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 42566 เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2566 (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
33.33 หากมีผูถื้อหุน้มาใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามญั       
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2566 ครบทัง้จ านวน)  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะก าหนด มลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขาย สดัสว่น
การจัดสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม และจ านวนหุน้รองรบัส าหรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพอีกครัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนด
หุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพจะตอ้งไม่เกิน
รอ้ยละ 50 ของหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ โดยจะช าระดอกเบีย้ทุกไตรมาสของทุกปีนับจากวันท่ีออกหุน้กู้แปลง

สภาพ 
ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ - ไมม่ี -  
ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ หรอืราคาอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะได ้

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ่ไป 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตอ่หุน้สามญั 1,000 หุน้ หรอือตัราอื่นที่เกิดจากการปรบั

ราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ่ไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
วันแปลงสภาพ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพไดทุ้กวัน  (เฉพาะวันท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 

16.00 น.) ตัง้แต่วนัครบก าหนด 3 เดือน นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึง 15  
วนัก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิและก าหนดการ
ใช้สิทธิ 

สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวัน (เฉพาะวันท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น.)  นบัตัง้แต่วนัครบก าหนด 3 เดือน นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึง 
15  วนัก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้บริษัทจะน าหุน้ที่ไดร้บัจาก
การแปลงสภาพไปจดทะเบียนกบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(TSD) ภายใน 7 วนัท าการ 
ภายหลงัจากผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ    
ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ยไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย (ระยะเวลาแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธิแปลงสภาพแลว้ ผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพจะไมส่ามารถยกเลกิการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิดงักลา่ว
ไดเ้วน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิทฯ 

วันสิน้สุดการใช้สิทธิ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งการใชส้ทิธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
หุน้สามญั ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดจ้นถึง
วนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย”) 
โดยไมม่ีการบงัคบัแปลงสภาพ ทัง้นี ้ณ วนัใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้
สดุทา้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ไดแ้ก่  

ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะไดร้บัเงินสดจ านวน 
1,000 บาท ตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึง่เทา่กบัมลูคา่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
พรอ้มกบัการจ่ายดอกเบีย้งวดสดุทา้ย 

ข) ขอใหไ้ถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (มลูคา่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้ง
จ านวนเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุน้ 
(หรอืราคาอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาแปลงสภาพภายหลงั 
ซึง่ท าใหเ้กิดเศษของหุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ านวนหุน้ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวน
หุน้คณูราคาแปลงสภาพ ในการนีบ้ริษัทจะค านวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไมเ่กิน
สองต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหา้ บริษัทจะปัด
ทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองลงหากต าแหน่งที่



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
_____________________________________________________________________________________________________ 

หนา้ 6 ของ 8 หนา้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
สามมีคา่นอ้ยกวา่หา้) นอกจากนี ้บรษัิทจะช าระดอกเบีย้คา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัแปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ตล่ะรายจะตอ้งเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 
ไมส่ามารถแบง่หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ตนเองถืออยูเ่พื่อเลือกทางเลอืก ก) และ ข) ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีมลูคา่ไถ่ถอนรวมเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทัง้นี ้ไมว่า่หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

สิทธิในการไถถ่อนก่อนครบก าหนด 
(Call / Put Option) 

บรษัิทมีสทิธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ อยู่ระหว่างการแต่งตัง้ โดยบริษัท จะท าการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภาย
หลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบด าเนินการแจ้งแก่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ในทนัที 

การขึน้ทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของบริษัท
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ (Dilution Effect) 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจากราคาการ
ใชส้ทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงภาพที่ก าหนดไวไ้มต่  ่ากวา่ราคาตลาดปัจจบุนั 

2. ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) จะไมเ่กิดขึน้
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ านวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสทิธิในการออก
เสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลงัการใช้สิทธิแปลง
สภาพตามหุน้กู้แปลงสภาพ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้
จ านวนสามารถค านวณไดด้งันี ้
 

  Control Dilution =                       จ  านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
         จ  านวนหุน้ paid up + จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
                            =                                      864,788,000 

                            864,788,682 + 864,788,000 
   
      =       รอ้ยละ 0.49 
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หนา้ 7 ของ 8 หนา้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) ภายใตส้มมติฐานวา่มีการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพทั้งจ านวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 
สามารถค านวณไดด้งันี ้

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรเนื่องจากบรษัิทมีผลประกอบการขาดทนุ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  
บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิด
เหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ 
ทจ. 17/2561 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่รวมถึงเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

2. เมื่อบรษัิทมีการเสนอขายหุน้ออกใหมใ่นราคาต ่า 
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ในราคาต ่า 

4. เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 
6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลกัษณะเดียวกับขอ้ 1. ถึงขอ้ 5. ขา้งตน้ ที่ท  าใหผ้ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม  
หากตอ้งมีการออกหุ้นท่ีออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว บริษัทจะสามารถออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลง
สภาพดงักล่าวไดต้่อเมื่อไดม้ีมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

อื่นๆ  ทัง้นี ้บริษัทขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนั
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
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1)  ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและ
เสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง มลูคา่
หุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขาย สดัส่วนการจัดสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม  (เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต.) ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย 
จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ 
การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ 
ระยะเวลาในการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สดุ
ของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพ หรือการก าหนด
เหตกุารณท์ี่บริษัทฯ ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใช้
สทิธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรบัสทิธิแปลงสภาพ 

2)  เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพ ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การยื่น การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค า
ขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3)  มอบอ านาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้ร ับมอบอ านาจช่วงเพื่อกระท าการและ
ด าเนินการท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ในนามของบรษัิทและ 

4)  ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขาย และ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

 
 



 

 

 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน 

(ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ ณ วันที ่4 กุมภาพันธ ์2566) 

 

 

 

 

 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่2 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

ส่วนที่ 1 
  ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน  

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์  : บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรอื “CIG”)  
ทะเบียนบรษัิทเลขที่   : 0107547000133 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่   : เลขที ่1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเออเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี
เว็บไซต ์    : https://www.cigpcl.com 
โทรศพัท ์   : (66) 092-463-2366, (66) 0-2976-5290  
โทรสาร     : (66) 0-2976-5023 

2. วัน/เดือน/ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมติจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน  

วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ :   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2565
เมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2565 

วนัท่ีทีป่ระชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ          :   การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 
    16 กนัยายน 2565 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2565 มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
1,729,577,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 864,788,682 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ
บริษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว ้จัดสรรในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ออกใหม่  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ประเอทของหุน้เพิ่มทนุ หุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ 432,394,341 บาท  
ทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขาย
หุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในครัง้นี ้
(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ครบทัง้จ านวน) 

ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ได้หมด ทุนจด
ทะเบียนท่ีออกและที่ตอ้งช าระเพิ่มจะเป็นจ านวน 864,788,682 บาท ประกอบดว้ย
หุน้สามญัจ านวน 1,729,577,364 หุน้ 
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ทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้อายหลังการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมในครัง้นี ้(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ได้หมด ทุนจด
ทะเบียนที่ออกและช าระแลว้อายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวจะ
เป็นจ านวน 1,297,183,023 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,594,366,046 
หุน้ 

จ านวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

ไมเ่กิน 1,729,577,364 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ 1 หุน้เดิมตอ่ 2 หุน้สามญัออกใหม ่(เศษของหุน้ปัดทิง้) 
ราคาที่เสนอขาย 0.50 บาท/หุน้ 
การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายช่ือ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ใช้ก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) 
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญั
ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้  และผูถื้อหุน้สามารถจอง
ซือ้หุน้สามญัออกใหม่เกินกวา่สทิธิและช าระราคาคา่จองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย 
โดยการจดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้
เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ทกุรอบไป 

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจองซือ้ 

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรอืเทา่กบั

หุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุราย

ตามจ านวนที่แสดงความจ านงซือ้เกินกวา่สทิธิ  

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น

การถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิม

จองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลอื ดงักลา่วใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกิน

กวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูจ้อง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุน้
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จากการค านวณ ใหปั้ดเศษหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั

การจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระค่า

จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก  

ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รบัการ

จดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้หุน้เกินกว่า

สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของ

หุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ

ไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้หุน้และ

ช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน

กวา่สทิธิตามวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  (Right Offering) ก า ร จ อ ง ซื ้ อ เ กิ น ก ว่ า สิ ท ธิ 

(Oversubscription) ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ใหด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียน

ของบรษัิท โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

   
4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ไดม้ีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.1. ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดต้ัง้แตว่นัที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2566 ตัง้แตเ่วลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2 

 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่5 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

5.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหต้ิดต่อยื่นใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ 
(ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.4) ไดท้ี่  

  เลขานุการบริษัท 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั  
อ าเออเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 
รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
คณุวรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบอายใน 
เบอรโ์ทรศพัท ์02-976-5290 ตอ่ 150, 175 
อีเมล     wanphenk@cigpcl.com 
 

*** บริษัทฯ ไม่รับจองซีอ้หุน้สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณียห์รือโทรสารทุกกรณี *** 

5.3. ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้และการช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผูถื้อหุน้สามญัที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งการจองซือ้ตามสทิธิตามที่แสดง
ไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และจ านวนหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้เกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุเพียงใบเดียวต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้หุน้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร 
และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) โดยแนบใบน าฝากของการช าระเงินค่าจองซือ้  และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ โดยน าสง่เอกสารดงักลา่วทัง้หมด ณ สถานที่ตามที่ระบใุนขอ้ 5.2  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุตามสทิธิของตนใหค้รบจ านวนก่อนจึงจะมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ 

วิธีการช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหผู้จ้องซือ้เลอืกช าระโดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบุ
ตามดา้นลา่งนี ้โดยเลอืกวิธีช าระเงินอยา่งใดอยา่งหนึง่เพียงวิธีเดียวเทา่นัน้ 
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 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินสดผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร  
สามารถโอนเงินสดผ่านธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 813-1-74749-7 บัญชีช่ือ 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 
มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินผา่นระบบ Mobile Banking / Internet Banking 
สามารถโอนเงินเข้า ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)   เลขที่บัญชี 813-1-74749-7  บัญชีช่ือ    
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 
มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

 กรณีช าระดว้ยการน าเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดราฟท ์
สามารถน าฝาก เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดราฟท ์โดยขีดครอ่มเพื่อเขา้บญัชีสั่งจ่าย บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป 
โดยสามารถน าฝากเพื่อช าระเงินคา่จองซือ้ไดต้ัง้แตเ่วลา 09.00 น. ของวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2565 ถึง
เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 23 กมุอาพนัธ ์2566 โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดราฟท ์จะต้องลงวันที่
ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2566 และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัอายในวนัท าการถดัไป  

5.4. เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
5.4.1. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิทฯ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

5.4.2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 3) ที่ไดก้รอกรายละเอียดถกูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มทั้ง
ลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้หุน้ ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้หุน้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรบัรองสทิธิ
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษัิทฯ ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (https://www.cigpcl.com) 

5.4.3. หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่  

 ใบน าฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) พรอ้มทัง้ระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ช่ือ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏใน
ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัของ
หลกัฐานการช าระเงิน หรอื 
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 หลกัฐานการช าระเงินดว้ยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking / Internet Banking พรอ้มทัง้ระบุ
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ช่ือ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) และ
หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน หรอื 

 เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดรา๊ฟท ์(ที่สามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได ้
อายใน 1 วนัท าการเท่านัน้) พรอ้มทัง้ระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และช่ือ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏใน
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดรา๊ฟท ์ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ช่ือ-นามสกุล และเบอรโ์ทรติดต่อในดา้นหลงัของ
หลกัฐานการช าระเงิน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการรบัจองซือ้หุน้ดงักลา่ว 
 

5.4.4. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกหรอืส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั 
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงิน เขา้บญัชีธนาคาร ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งแนบ
ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก ประเอทออมทรพัย ์หรือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั โดย
ช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเทา่นัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 
 

5.4.5. เอกสารประกอบการแสดงตน 

 ผูถื้อหุน้ประเอทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือส าเนาบัตรขา้ราชการหรือบัตรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ หรือ
ในกรณีที่ใช้บัตรขา้ราชการหรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ-นามสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 หรอืในใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหแ้นบส าเนาเอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลดงักลา่ว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งนัน้จะตอ้ง
ตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 
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 ผูถื้อหุน้ประเอทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 
ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือ
ช่ือที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุทกุฉบบั 

 ผูถื้อหุน้ประเอทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ ซึ่งลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) โดย
ลายมือช่ือที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั  

 ผูถื้อหุน้ประเอทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรบัรองที่ออกโดย
หนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีอมูิล  าเนา ที่มีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ โดยหนงัสือรบัรองดงักลา่ว
จะตอ้งแสดงช่ือนิติบคุคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของ  
นิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวและลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
โดยลายมือช่ือที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั  

ทัง้นี ้ส  าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ที่
โนตารีพับลิค (Notary Public) และรบัรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 

5.4.6. หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 4) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมาท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูม้อบอ านาจ (ผูจ้องซือ้หุน้) และผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.5. เงือ่นไขอื่นๆ ในการจองซือ้  
5.5.1. ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้  าการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แลว้จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้และขอ

เงินคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากผูถื้อหุน้ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
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ทนุอายในระยะเวลาที่ก าหนด หรอืไมช่ าระเงินอายในเวลาที่ก าหนดไว ้หรอืบรษัิทฯ ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงิน
จองซือ้ไดต้ามเวลาที่ก าหนด หรือผูถื้อหุน้ไม่น าส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ใหค้รบถว้น
อายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 

5.5.2. กรณีช าระค่าจองซือ้ดว้ยการน าฝากเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์การช าระค่าจองซือ้จะสมบรูณต์่อเมื่อ
บรษัิทฯ สามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดแ้ลว้อายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้เทา่นัน้  

5.5.3. หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ หรือไม่ไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด เพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดท้ันตาม
ก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได ้(ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม 
ดว้ยเหตทุี่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ) ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นอายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ตามที่
ก าหนด หรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ฉบบันี ้หรอืน าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถว้น บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้สละสทิธิในการจองซือ้หุน้
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นราย
ดงักลา่ว 

5.5.4. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ครบถว้น ไม่ชัดเจน หรือไม่สมัพันธ์กัน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

5.5.5. การจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการพิจารณา
ไมจ่ดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อ
กฎหมายใด ๆ หรอืระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยอ์ายใตก้ฎหมายไทย 

5.5.6. ในกรณีที่การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรกหรือการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ ท าให้
สดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกว่าจ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้กผู่ถื้อหุน้ตา่งดา้วดงักล่าว หากการ
จดัสรรดงักลา่วท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรือ่งสดัสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

5.5.7. ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะเป็นผูร้บัอาระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี)   
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5.5.8. บริษัทฯ งดรบัการยื่นเอกสารจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนทางไปรษณียห์รือโทรสารในทุกกรณี และหา้มฝาก
เอกสารการจองซือ้และหลกัฐานการช าระเงินไวก้บัธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหนา้ที่เพียงน า
เงินของทา่นฝากเขา้บญัชีจองซือ้หุน้เทา่นัน้  

5.5.9. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือเอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ หาก  
ผูถื้อหุน้จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเขา้ด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้มูลดังกล่าวในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกัน ผูจ้องซือ้หุน้อาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มี
ตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ตามที่เห็นสมควรหรอืไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้รายดงักลา่ว 

5.5.10. หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมีจ านวนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัช าระ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามจ านวนเงินท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัจากการจอง
ซือ้หุน้เป็นหลกั 

5.5.11. หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน มีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร  

5.5.12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุ และเง่ือนไขอื่น ๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ  

5.5.13. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้เป็นเงินสด 

5.6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้น (ถา้มี)  

5.6.1. การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไมค่รบตาม
จ านวนที่จองซือ้  
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือในกรณีที่ผูถื้อหุน้จอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร แต่ไดร้บัจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
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ทนุส าหรบัสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ ไม่มีค่าเสยีหาย
ใด ๆ โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดแ้จง้ไว ้
ตามส าเนาหนา้สมดุเงินฝากตาม ขอ้ 5.4.4 อายใน 20 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ โดยผูจ้องซือ้
หุน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน (ถา้มี) 

5.6.2. การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรอืไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุน้ สามญัเพิ่มทนุ  
บริษัทฯ จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้แต่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุรายดงักลา่วตอ้งติดต่อ
ขอรบัเช็คจากบรษัิทฯ อายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลกัทรพัย์ซึ่งผูจ้องซือ้หุน้มีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยอ์ยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้หุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้อายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัปิด
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ในกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะสามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัการจัดสรรใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดท้นัทีอายหลงัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้เลือกใหบ้ริษัทฯ 
ด าเนินการตามขอ้ 5.7.1 ช่ือของผูจ้องซือ้หุน้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้หุน้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ช่ือผูจ้องซือ้หุน้ไม่ตรงกับบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือระบุช่ือบริษัทหลกัทรพัยห์รือเลขสมาชิก  
ผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมัพนัธ์กนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นใบหุน้ โดย
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะออกใบหุน้ตามจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และ
จดัสง่ใบหุน้ใหต้ามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 (Record Date) ทางไปรษณียล์งทะเบียนอายใน 15 
วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ไม่สามารถขาย
หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรร  
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5.7.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 บรษัิทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้
ฝาก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้เขา้บญัชีดงักลา่วในนามของผูจ้องซือ้และ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้อายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้ ซึง่ในกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะ
สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก็้ต่อเมื่อผูจ้องซือ้หุน้โอนหุน้ออกจากบญัชี
ของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 มาเขา้สูบ่ญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเองก่อน และหากผูจ้อง
ซือ้ตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักลา่ว สามารถติดต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอน
หลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ก าหนด (ทั้งนี ้ ผู้จองซื ้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม 
ประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer 
Account) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5.) ใหค้รบถว้นและยื่นพรอ้มใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) 

5.7.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้หุน้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุ้นที่ไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ณ วนัที่ 9 ธนัวาคม 2565 (Record Date) อายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการ
จองซือ้หุน้ ในกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะ
ไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัอายหลงัจากที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ไม่ระบเุลือกวิธีการสง่มอบหุน้กรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุน้ดงักลา่วโดยการออกใบหุน้ในนามของผู้
จองซือ้หุน้แทน โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้หุน้ทาง ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู ่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 (Record Date) อายใน 15 วนัท า
การ นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุน้ 

6. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

เงินจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 864,788,682 

บาท จะถูกน าไปใชเ้พื่อช าระหนีส้ถาบนัการเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อ

รองรบัการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่หมายความรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
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(1) เงนิลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure)  
สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยูเครนและรสัเซียส่งผลกระทบใหเ้กิดการขาดแคลนพลงังานและสาธารณูป โอค  

ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญส าหรับกิจการอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ 

ประสิทธิอาพในการบริหารจัดการพลงังานจึงกลายเป็นปัจจัยหลกัที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ 

ดงันัน้ ทางฝ่ายบรหิารจึงไดด้  าเนินการหาผูร้ว่มทนุท่ีมีประสบการณ์และศกัยอาพดา้นธุรกิจพลงังานเขา้มารว่มทนุ

กับบริษัทฯ พรอ้มทัง้จัดหาธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโอคที่เหมาะสมใหก้ับบริษัทฯ เพื่อลดตน้ทุนและไดร้บั

ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ ซึ่งการลงทนุในธุรกิจดา้นสาธารณปูโอคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) 

นีห้มายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1.1) โครงการปรบัเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อการพาณิชยเ์ป็นยานพาหนะ

ไฟฟา้เพื่อการลดตน้ทนุค่าขนสง่ (Convert Commercial Vehicles to Electric Vehicles for Logistics) และ (1.2) 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมสเีขียวที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ (Zero Carbon Sustainable Industrial Estate) 

(2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเยน็ (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management) 
  หว่งโซ่อปุทานความเย็น (Cold Chain Management) หมายถึง ห่วงโซ่อปุทานที่มีการควบคมุหรอืเลือกใชส้อาวะ

อุณหอูมิ ความชืน้สมัพัทธ์ บรรยากาศ สอาพแวดลอ้ม วิธีการบรรจุหรือบรรจุอัณฑท์ี่เหมาะสมกับผลิตผลหรือ

ผลิตอณัฑแ์ต่ละประเอท ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่การเก็บเก่ียว เก็บรกัษา การแปรรูป หรือการบรรจุ ขนส่ง 

และกระจายสนิคา้ รวมถึงการบรหิารจดัการเวลาด าเนินงานในหว่งโซอ่ปุทานใหส้ัน้ท่ีสดุจะสามารถยืดอายกุารเก็บ

รกัษาและรกัษาคณุอาพของสนิคา้ได ้

ธุรกิจนีเ้ป็นการขยายธุรกิจเดิมที่เก่ียวขอ้งกบัอปุกรณแ์ละเทคโนโลยีเก่ียวกบัเครื่องปรบัอากาศไปสูธุ่รกิจที่มีความ

มั่นคงและอตัราการเติบโตสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยังใชค้วามรูค้วามสามารถและศกัยอาพดา้นเทคโนโลยีที่

บรษัิทฯ มีความแข็งแกรง่ในการเพิ่มฐานการใหบ้รกิารดงักลา่ว ประกอบกบัการรว่มทนุกบัผูล้งทนุท่ีมีศกัยอาพและ

เครือข่ายที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิและมีความพรอ้มในดา้น กลยทุธก์ารสรา้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่

ครบวงจร 

(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการ (Engineering Procurement and Construction 
with Financing) 

 

  สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีพืน้ฐานดา้นธุรกิจวิศวกรรม บริษัทฯ จึงไดจ้ดัหาผูร้ว่มทนุที่มีศกัยอาพดา้นการก่อสรา้ง

พรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ใหก้บัโครงการฯ เพื่อใหม้ีศกัยอาพในการหาสนบัสนนุลกูคา้ที่มีโครงการ

ที่สรา้งความยั่งยืนและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม ซึ่งธุรกิจนีส้ามารถต่อยอดใหก้บัธุรกิจอื่น ๆ ทัง้ธุรกิจเดิมของ

บริษัทฯ และธุรกิจดา้นพลงังานและสาธารณูปโอค ซึ่งบริษัทเขา้ไปรว่มลงทนุ รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ๆ เช่น 

ธุรกิจการก่อสรา้งโรงพยาบาล ธุรกิจการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพลงังานสะอาด รวมถึงการลงทุนในกิจการ
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เครื่องท าความเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสรา้ง

ผลตอบแทนที่นา่พอใจใหแ้ก่บรษัิทฯ ในอนาคตรวมทัง้น าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงินและหนีส้นิท่ีมีอาระผกูพนัอื่น ๆ 

และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับรษัิทฯ 

(4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงนิ 
  เพื่อสนบัสนนุธุรกิจการก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินโครงการฯ ตาม (3) บรษัิทฯ อาจใชโ้อกาสนีใ้นการ

เขา้ลงทุนในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเขา้ใหบ้รกิารดา้นการก่อสรา้งและการสนบัสนุนทางการเงินดงักลา่ว ที่จะสามารถ

สรา้งโอกาสและการเติบโตใหก้ับบริษัทในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวกับอุปกรณ์

การแพทย ์ธุรกิจอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการเติบโตตอ่เนื่องและไดผ้ลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง 

 สรุปรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเอทของการเพิ่มทนุ และการใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม เป็นดงันี ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน ระยะเวลา 

1 เพ่ือช าระคืนเงินกูแ้ละเป็นเงินทนุหมนุเวียน 89,788,682.00 10.38% อายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566* 
2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโอค 225,000,000.00 26.02% อายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566* 
3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจอายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น  50,000,000.00 5.78% อายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566* 
4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจการก่อสรา้งและสนบัสนนุทางการเงิน 500,000,000.00 57.82% อายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566* 
 รวม 864,788,682.00 100.00%  

*หมายเหต ุ: ปรบัใหส้อดคลอ้งตามแผนการช าระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

7. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1. เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
7.2. เสริมสรา้งโครงสรา้งทนุและฐานะทางการเงินของบรษัิทใหม้ีความแข็งแกรง่เพื่อรองรบัการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ ท าใหบ้รษัิทฯ มีรายไดแ้ละก าไรเพิ่มขึน้จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะสง่ผลท าใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผู้
ถือหุน้ไดใ้นอนาคตหากผลประกอบการมีก าไรตามเปา้หมาย 

7.3. ลดอาระดอกเบีย้จ่ายและลดการขาดสอาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินและหุน้กู ้เพื่อลดความเสีย่งที่บรษัิทจะผิดนดัช าระเงินกูย้ืมและหุน้กู ้และยงัช่วยลดอาระการจ่ายดอกเบีย้ 

7.4. การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุและการออกหุน้กูแ้ปลงสอาพ จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถช าระหนีส้ินจากสถาบนัการเงินไดต้าม
ก าหนดที่จะช าระคืนได ้
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8. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.1. สอาพคลอ่งเพิ่มขึน้ผูถื้อหุน้มีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ากสอาพคลอ่งที่เพิ่มขึน้ 
8.2. นโยบายเงินปันผลผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บรษัิทฯ ด าเนินการเพิ่มทนุจะ

น ามาซึ่งเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจการจ าหนา่ยอปุกรณแ์ละเทคโนโลยีเก่ียวกบัเครือ่งปรบัอากาศ ธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโอค และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งที่มีศักยอาพที่จะสรา้งผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะ
สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีผลก าไรเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงาน ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัอาษีและส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจ
ในการพิจารณายกเวน้ไมด่  าเนินการตามนโยบายดงักลา่วหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่วไดเ้ป็นครัง้คราว โดยอยู่
อายใตเ้ง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทนุส ารองส าหรบัการ
ช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสอาวะตลาด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบรษัิทฯ ในอนาคต  

8.3. บรษัิทฯ ไดร้บัเงินทนุเขา้มาเพิ่มขึน้ จะท าใหบ้รษัิทสามารถด าเนินการตอ่ยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการ
ลงทนุใน ธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยท าใหส้ถานอาพทางการเงินเขม้แข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลกัทรพัยข์องบริษัทใน
ระยะยาว 
 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจในการลงทุน  

9.1. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 

9.1.1. ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  
อายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะไดร้บัผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม 

(Control Dilution) แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะไดร้บัผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อ

หุน้เดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 66.67 
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โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

หารดว้ยผลรวมของ (1) จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ (2) จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่

เสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

Control Dilution = จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ 

     จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด +  

         จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 =                                       1,729,577,364 

                 864,788,682 + 1,729,577,364 

 =  รอ้ยละ 66.67 

  

9.1.2. ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
อายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right Offering) ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แบ่งออกเป็น 2 

กรณี 
 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Price Dilution ดงันี ้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะ

ลดลงในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ  7.35 ดงันี ้

โดยที:่ 

ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนั

ท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 

เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  คือ ระหว่างวนัที่ 14

กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที่ 5 สิงหาคม 2565  ซึ่งมีราคาเท่ากับ0.0.5619 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 

www.setsmart.com) 
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                      ราคาหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด X จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิ X จ านวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 

                                  (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 

 

                      ราคาหลงัเสนอขาย =                   (0.5619 X 864,788,682) + (0.5 X 1,729,577,364) 

                                               (864,788,682 + 1,729,577,364) 

 

          =  0.5206 บาทตอ่หุน้  

 

9.1.3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings Per Share Dilution)  
อายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share 

Dilution)  แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้

ไมม่ีผลกระทบ เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลประกอบการขาดทนุจึงไมม่ี Earnings Per Share 

9.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ

ผูบ้ริหาร และ/หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับ

การจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดเง่ือนไข หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม วนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ อตัราสว่นการเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้ 
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(กล่าวคือ อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัที่ออกใหม่) ราคาเสนอขายและการค านวณราคาเสนอ
ขายส าหรบัการเสนอขายหุน้ วิธีการจดัสรรหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

2) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติม และรบัรองเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ด าเนินการอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

3) การลงนามในแบบค าขออนญุาตการขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ไมว่่าในประเทศหรอืต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ  
ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบรษัิทอายใตเ้ง่ือนไขทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4) การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ  ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็
สมบรูณ ์

5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ  
ตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
ช่ือบรษัิท   : บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่ CIG 

เลขทะเบียนบรษัิทฯ  :  0107547000133 
ประเอทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตคอยลเ์ย็น (Evaporator Coil) คอยลร์อ้น (Condenser Coil) และคอยลน์ า้เย็น  

  (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิน้ส่วนหลกัของอุปกรณถ์่ายเทความรอ้น/ความเย็นทุกประเอท โดย  
  เป็นการผลิตสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศ และ 
  ตา่งประเทศ 

ทนุจดทะเบียน   : 1,729,577,023 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 ตลุาคม 2565)  
ทนุเรยีกช าระแลว้  : 432,394,341 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 ตลุาคม 2565) 
มลูคา่ที่ตราไว ้  : 0.50 บาทตอ่หุน้  
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่   : เลขที ่1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเออเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี
เว็บไซต ์    : https://www.cigpcl.com 
โทรศพัท ์   : (66) 092-463-2366, (66) 0-2976-5290 
โทรสาร     : (66) 0-2976-5023 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยลเ์ย็น (Evaporator Coil) คอยลร์อ้น (Condenser Coil) และคอยลน์ า้เย็น (Chilled 
Water Coil) ซึง่เป็นชิน้สว่นหลกัของอปุกรณถ์่ายเทความรอ้น/ความเย็นทกุประเอท โดยเป็นการผลติสนิคา้ตามค าสั่งของลกูคา้ 
(Made to Order) เพื่อจ าหนา่ยทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้นีส้ดัสว่นการขายในประเทศและตา่งประเทศของบรษัิทฯ คิด
เป็นประมาณรอ้ยละ 70 และ 30 ตามล าดบั 
 

ลกูคา้ในประเทศของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศที่มีช่ือเสียง ทัง้ยี่หอ้ต่างประเทศและในประเทศ 
โดยเฉพาะผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศที่มีนโยบายหลกัที่จะสั่งซือ้ชิน้สว่นเครื่องปรบัอากาศจากแหลง่อายนอก และลกูคา้ที่อยู่ใน
ตลาดสนิคา้ทดแทน เช่น กลุม่บรษัิทท่ีใหบ้รกิารดา้นการบ ารุงรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งท าความเย็น เป็นตน้ ส าหรบัลกูคา้
ต่างประเทศ บริษัทฯ จ าหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายส าหรบั
ลกูคา้ที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือไดว้่า
เป็นผูผ้ลิตคอยลท์ี่มีคุณอาพสงู โดยบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้จาก
สถาบนัตา่งประเทศ คือ Canadian Standards Association (“CSA”) ของประเทศแคนาดา และ Underwriters Laboratories 
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Inc. (“UL”) ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัทั่วโลก นอกจากนี ้บริษัทยงัมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วย
ลกูคา้ในการใหค้  าแนะน าในการออกแบบผลติอณัฑ ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 6 ประเอท ไดแ้ก่ ธุรกิจการผลิตเพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลกั) ด าเนินการโดยบริษัทแม ่
บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจโรงแรมและรบัเหมาก่อสรา้ง ด าเนินการโดย บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บริษัท 
เดอ ละไม จ ากัด เดิม) ธุรกิจ trading ด าเนินการโดย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกิจศนูยซ์่อมรถไฟ ด าเนินการโดย 
บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกิจเก่ียวกับการวิจัยดา้นระบบปรบัอากาศ งานบริการทดสอบ/ติดตัง้อปุกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง ด าเนินการโดยบริษัท อิลลสัโตร จ ากัด และ ธุรกิจวิจัย/พัฒนา/ผลิต/ประกอบและจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ 
เครือ่งท าความเย็น ด าเนินการโดย บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั ซึง่เป็นธุรกิจยอ่ย โดยสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิทดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ:  
CIG หมายถึง บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
CIG Dev. หมายถึง บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั เปลี่ยนมาจาก บรษัิท เดอ ละไม จ ากดั 
CIG (THAILAND) หมายถึง บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ากดั 
SRD หมายถึง บรษัิท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
ILS หมายถึง บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
CIB หมายถึง บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ  ากดั 
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3. ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

1) คอยล ์

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติคอยลเ์ย็น (Evaporator Coil) คอยลร์อ้น (Condenser Coil) และคอยลน์ า้เย็น 
(Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิน้ส่วนหลกัในเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น/ความเย็น
ประเอทอื่น ๆ ลกัษณะการท างานของคอยลเ์ยน็และคอยลร์อ้นจะท าหนา้ที่ตา่งกนั โดยคอยลเ์ย็นซึง่มีสารท าความเย็นไหลเวียน
อยู่อายใน จะท าหนา้ที่ดูดความรอ้นจากลมที่ผ่านคอยล ์ท าใหล้มที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็นในขณะที่คอยลร์อ้นจะท าหนา้ที่
ระบายความรอ้นจากสารท าความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยลเ์ย็นดว้ยลมที่ผา่นคอยลร์อ้น ส าหรบัคอยลน์ า้เย็นจะมีลกัษณะ
การท างานเช่นเดียวกบัคอยลเ์ย็น เพียงแตใ่ชน้ า้เย็นเป็นสื่อกลางแทนสารท าความเย็น โดยปกติถา้เป็นเครื่องปรบัอากาศชนิด
แยกสว่น (Split Type) สว่นที่เป็นคอยลเ์ย็นซึ่งเป็นสว่นประกอบใน Fan Coil Unit จะถกูติดตัง้อยูอ่ายในหอ้งหรอือาคารขณะที่
คอยลร์อ้นซึง่เป็นสว่นประกอบอยูใ่น Condensing Unit จะถกูติดตัง้อยูอ่ายนอกหอ้งหรอือาคาร 

โดยลกัษณะผลติอณัฑค์อยลส์ามารถแยกไดต้ามขนาดและลกัษณะการใชง้านไดด้งันี ้

(1) คอยลเ์ยน็ 
ขนาด 1-5 ตนั ใชเ้ป็นสว่นประกอบส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็ที่ใชอ้ายใน

หอ้งแบบแยกสว่น (Split Type) แบบติดหนา้ตา่ง (Window Type) 
แบบติดผนงั (Wall Type) และแบบตู ้(Package Type) 

ขนาด 5-100 ตนั 

 

ใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ Air 
Handling Unit และหอ้งเย็น 

(2) คอยลร้์อน 
ขนาด 1-5 ตนั 

 

ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก ที่ใชใ้น
หอ้งแบบแยกสว่น (Split Type) แบบติดหนา้ตา่ง (Window Type) 
แบบตดิ ผนงั (Wall Type) และแบบตู ้(Package Type) 

ขนาด 5-100 ตนั 

 

 

 

ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ทัง้แบบ
แนวนอน แนวตั้ง และการวางแบบตัว V (Horizontal, Vertical 
and V-shape Type) และตูท้  าความเย็น 
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(3) คอยลน์ ้าเยน็ 
ขนาด 1-100 ตนั ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้น า้

เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความรอ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ใน
อาคารส านกังานขนาดใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินคา้และหอ้งเย็น 
เป็นตน้ 

 

 

2) เคร่ืองปรับอากาศและท าความเยน็  

บรษัิทฯ ไดต้อ่ยอดจากการผลติคอยลไ์ปสูก่ารผลติเครือ่งปรบัอากาศและท าความเย็น โดยใชค้วามช านาญในการ
ออกแบบและผลติคอยลใ์หส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิอาพมาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสนิคา้และสรา้งการ
ยอมรบัจากตลาดส าหรบัสนิคา้กลุม่นี ้ไดแ้ก่ Condensing Unit, Air Cooled Condenser, Unit Cooler และ Air Handling 
Unit 

 
 

ผลิตภณัฑ ์ ส่วนประกอบหลัก หน้าที ่
(1) คอนเดนซ่ิง ยนิูต (Condensing Unit)  

 

คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ ง
คอยลม์อเตอรแ์ละพัดลม และ
อุป ก รณ์ ค วบ คุ ม ป รับ แต่ ง
ประสทิธิอาพอื่น ๆ 

ใชส้  าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็ง ท าหนา้ที่
สรา้งแรงดนัในระบบและระบายความรอ้นจาก
น า้ยาที่สง่มาจาก Unit Cooler ออกสูอ่ายนอก
อาคาร 
 
 
 

(2) แอรค์ูลคอนเดนเซอร ์(Air Cooled Condenser) 

 

คอนเดนซิง่คอยล ์มอเตอรแ์ละ
พดัลม 

ใชส้  าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็งและระบบ
ปรบัอากาศขนาดใหญ่  ท าหน้าที่เหมือนกับ 
Condensing Unit (ลูกค้าต้องน าไปประกอบ
กบั Compressor และอปุกรณอ์ื่น ๆ เอง) 
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ผลิตภณัฑ ์ ส่วนประกอบหลัก หน้าที ่
 

(3) ยนิูต คูลเลอร ์(Unit Cooler) 

 

อีวาโปเรเตอรค์อยล์ มอเตอร์
และพดัลม 

ใชส้  าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็งท าหนา้ที่
สรา้งและกระจายลมเย็น โดยการดูดซับเอา
ความร้อนจากในห้องผ่านน ้ายา ส่งต่อไป
ระบายออกที่ Condensing Unit 
 

(4) เคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) 

 
 

อีวาโปเรเตอรค์อยล์ มอเตอร์
พัดลม ฟิลเตอร์กรองอากาศ
และอุปกรณ์ควมคุมปรบัแต่ง
ประสทิธิอาพอื่น 

ใช้ส  าหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ท า
หนา้ที่สรา้งและกระจายลมเย็น โดยการดดูซบั
เอาความรอ้นจากในหอ้งผ่านน า้ยา ส่งต่อไป
ระบายออกที่ Condensing Unit 

 

3) บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและผนังฉนวนส าเร็จรูป 

บริษั ทฯ  เปิด ให้บ ริการออกแบบระบบปรับอากาศ  ผนังฉนวนและหลังคา  ประเอท  Polyurethane และ 
Polyisocyanurate โดยรว่มมือกบัผูผ้ลติแผน่ฉนวนส าเรจ็รูปทัง้จากในและตา่งประเทศ เพื่อใหบ้รกิารแบบครบวงจรส าหรบักลุม่
ลกูคา้ที่ตอ้งการการก่อสรา้งที่รวดเรว็ประหยดัพลงังาน และคณุอาพอากาศที่ดี 

 

 

 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่24 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

4. การตลาดและการแข่งขัน 

4.1 ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกูคา้ในประเทศ 

(ก) กลุม่ลกูคา้ที่เป็นผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ 
เนื่องจากคอยลท์ี่บริษัทฯ ผลตินัน้จะถกูน าไปใชเ้ป็นสว่นประกอบของเครื่องปรบัอากาศเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้กลุม่
ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ คือผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศยี่หอ้ต่าง ๆ โดยเฉพาะผูผ้ลติที่มีนโยบายหลกัที่จะสั่งซือ้ชิน้ส่วน
เครือ่งปรบัอากาศจากแหลง่อายนอก เพื่อน ามาประกอบเป็นผลติอณัฑข์องตวัเอง โดยลกูคา้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่ เป็นที่ รู ้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไ ด้แก่ ผู้ผลิต
เครือ่งปรบัอากาศยี่หอ้เทรน (Trane) และผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศยี่หอ้แคเรียร ์(Carrier) เป็นตน้ ซึ่งคณุอาพของ
สนิคา้และความรวดเร็วในการจดัสง่สนิคา้ถือเป็นปัจจยัที่ส  าคญัในการตตัสนิใจสั่งซือ้ของลกูคา้กลุม่นี ้ดงันัน้การ 
ที่บรษัิทฯ ไดร้บัการยอมรบัในดา้นคณุอาพจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมทัง้ความสามารถในการผลิต
และจัดส่งใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการ ท าใหล้กูคา้กลุ่มนีส้ ั่งซือ้สินคา้จากบริษัทฯ 
อยา่งตอ่เนื่อง แะเป็นลกูคา้ของบรษัิทฯ มานานกวา่ 10 ปี นอกจากนี ้แนวโนม้ที่ลกูคา้กลุม่นีจ้ะหนัมาผลิตชิน้สว่น
เองนัน้มีค่อนขา้งต ่า เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศของลกูคา้เหล่านีม้ีนโยบายที่เนน้การสั่งซือ้
ส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศจากผูผ้ลิตขึน้ส่วนต่าง ๆ เนื่องจากจะสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตและ
คณุอาพของวตัถดุิบไดด้ีกวา่ 

(ข) กลุม่ลกูคา้ทีเ่ป็นผูผ้ลติเครือ่งท าความเย็น 
ตลาดเครือ่งท าความเย็นมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ประเทศไทยมผีูผ้ลติเครือ่งท าความเย็น ประเอทตูแ้ช่ท  าความ
เย็น ตูก้ดน า้เย็น เครือ่งท าน า้แข็ง เป็นตน้ เป็นจ านวนมาก ซึง่ทางบรษัิทฯ ไดม้ีการเพิ่มสดัสว่นทางการตลาดของ
ลกูคา้ในกลุม่นี ้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

(ค) กลุม่ลกูคา้ที่อยูใ่นตลาดสนิคา้ทดแทน (Replacement Market) 
ลูกค้ากลุ่มนี  ้ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบ า รุงรักษาเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และ
เครือ่งปรบัอากาศในรถยนต ์โดยยอดขายของบรษัิทใหก้บัลกูคา้ในกลุม่นี ้
 

(ง) กลุม่ลกูคา้งานโครงการ 
ลกูคา้กลุม่นี ้ไดแ้ก่ กลุม่เจา้ของกิจการ เจา้ของโครงการ ผูจ้ดัการอาคาร รวมถงึบรษัิทผูร้บัเหมา และผูอ้อกแบบ 
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 ลกูคา้ตา่งประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ไดม้ีการขยายส่วนแบ่งในการตลาดจากลกูคา้รายใหญ่ ท าใหม้ียอดขายที่เติบโตขึน้จาก
ลูกค้ารายใหญ่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา ทั้งนีเ้พื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเติบโตด้าน
ยอดขาย บริษัทฯ ไดม้ีการติดต่อเจรจาธุรกิจกับลูกคา้ในต่างประเทศ (ประเทศในยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตเครือ่งท าความเย็นและปรบัอากาศ โดยลกูคา้รายใหญ่เหลา่นีส้ว่น
ใหญ่เป็นลกูคา้ที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน รวมทัง้บริษัทฯ ไดม้ีการรว่มพัฒนาผลิตอณัฑก์ับ
ลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาโดยตลอด และดว้ยคุณอาพของสินคา้ซึ่งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัต่าง ๆ 
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ และมีประสทิธิอาพท าใหบ้รษัิทฯ มั่นใจวา่จะ
สามารถรกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนั รวมทัง้ขยายฐานลกูคา้ใหมไ่ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

4.2 นโยบายราคา 
 

 บรษัิทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาสินคา้จากตน้ทนุและบวกดว้ยอตัราก าไรขัน้ตน้ที่เหมาะสม (Cost plus 
margin) โดยจะค านงึถึงปริมาณการสั่งซือ้และการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากราคาวตัถดุิบ
หลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาในตลาดโลก  (London Metal 
Exchange: LME) บรษัิทจึงมีการปอ้งกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาทองแดงและราคาอลมูิเนียมสส าหรบัลกูคา้
รายใหญ่ซึ่งตอ้งมีการก าหนดราคาขายไวล้ว่งหนา้ ณ วนัท่ีท าสญัญา โดยมีการระบเุง่ือนไขวา่หากราคาวตัถดุิบดงักลา่วมี
การปรบัตวัขึน้เกินกว่าระดบัราคาที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญา บริษัทฯ จะด าเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กบัลกูคา้
รายใหญ่ดงักลา่วเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ซึง่จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการด าเนินการ 

 
4.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตวัแทนจ าหน่าย 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้โดยตรง ลกูคา้ประเอทนี ้ไดแ้ก่  ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศทัง้ในและต่างประเทศ ศูนย์
ซ่อมเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ศูนยซ์่อมรถยนตเ์ป็นตน้ บริษัทฯ มีทีมการตลาดซึ่งท าหนา้ที่
ติดต่อและใหบ้รกิารลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเจา้หนา้ที่การตลาดแตล่ะรายจะมีกลุม่ลกูคา้ที่ตน
ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ ประสานงาน และใหบ้ริการเพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสดุ และจากการท่ีผูบ้รหิารไดเ้ลง็เห็นถึงช่องทางการจ าหนา่ยที่จะเพิ่มขึน้จากลกูคา้
ในตา่งประเทศ บรษัิทฯ จึงไดม้ีการจดัตัง้ทีมงานตลาดตา่งประเทศขึน้เพื่อติดตอ่กบัลูกคา้โดยตรงและเพื่อติดตอ่
ประสานงานในการเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัเครือ่งปรบัอากาศในตา่งประเทศ 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่26 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

2. การจ าหนา่ยผา่นตวัแทนจ าหนา่ย บรษัิทฯ มีการท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยของบรษัิทในตา่งประเทศเพื่อ
ท าหนา้ที่เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลิตอัณฑข์องบริษัทใหแ้ก่ลกูคา้อีกทางหนึ่ง รวมทัง้เป็นการประหยัด
ตน้ทนุในการบรหิารงาน โดยตวัแทนจ าหนา่ยจะเป็นผูต้ิดต่อกบัลกูคา้โดยตรง ปัจจุบนับรษัิทมีตวัแทนจ าหน่าย
เพื่อท าหนา้ที่จดัจ าหนา่ยสนิคา้ของบรษัิทฯ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และ
ประเทศนิวซีแลนด ์

4.4 กลยุทธก์ารแข่งขัน 

 พฒันาผลติอณัฑท์ี่สรา้งความแตกตา่งและสรา้งมลูคา่เพิ่ม 
บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันานวตักรรมและผลิตอณัฑเ์พื่อเพิ่มมลูค่า จึงไดพ้ฒันาสารเคลือบคอยล์  
D-COAT, D-COAT UV และ Heresite เพื่อเพิ่มประสทิธิอาพและอายกุารใชง้านของคอยล ์ส าหรบักลุม่ลกูคา้ที่มีการใช้
งานในสอาพแวดลอ้มพิเศษ เช่น ใกลบ้อ่ขยะ รมิทะเล บนเรอื ธุรกิจการขนสง่สนิคา้ และอตุสาหกรรมหนกั 

 หาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
บรษัิทฯ ไดท้ าความรว่มมอืกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อเสรมิจดุแข็งและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเขา้สูต่ลาดใหมท่ี่เก่ียวขอ้งกบัฐานลกูคา้และความเช่ียวชาญของบรษัิทฯ ที่มีอยูแ่ตเ่ดิม
บริษัทฯ ไดท้ าความร่วมมือกับบริษัท Kingspan Insulated Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทยในการท าการตลาด จัดจ าหน่าย และติดตัง้แผ่นผนงัและหลงัคาฉนวนส าเร็จรูปชนิด Polyisocyanurate 
(PIR) ที่มีคุณสมบตัิป้องกันการรั่วไหลของความรอ้นและความเย็นไดด้ีกว่าฉนวนรูปแบบอื่น พรอ้มทัง้มีคณุสมบตัิใน
การไมต่ิดไฟและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนท่ีไดร้บัรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลดระยะเวลาการก่อสรา้งได้
มากกวา่ 40% และยงัท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้ดา้นพลงังานและการบ ารุงรกัษา โดยผลติอณัฑข์อง 
Kingspan สามารถใชใ้นการก่อสรา้งทัง้อายในและอายนอกอาคารและยงัได ้LEED Scoreที่เป็นส่วนส าคญัในการ
ก่อสรา้งอาคารเขียวอีกดว้ย 

 ท าการตลาดเชิงรุก 
บริษัทฯ ไดท้ าการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยท าการปรบัปรุงเว็บไซต ์เพิ่มช่องทางสื่อสารทางสือ่โซเชียล
มีเดียตา่ง ๆ ประชาสมัพนัธ ์สนิคา้ตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ สง่เสรมิอาพลกัษณอ์งคก์รและมีแผนไปรว่มแสดงสนิคา้ทัง้ในและ
ต่างประเทศ นอกจากนีย้ังไดท้ าการฝึกอบรมทักษะการขายใหก้ับพนักงานขาย และทกัษะการสอนงานใหก้ับกลุ่ม
หวัหนา้งาน และไดม้ีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูลกูคา้และขอ้มูลทางการตลาดเพื่อใชใ้นการวิเคราะหแ์ละน าขอ้มลูมา
วางแผนการขายและการตลาด 
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  คณุอาพของสนิคา้ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเนน้พฒันาคุณอาพของสินคา้เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถุดิบที่
น  ามาใชใ้นการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณอาพของวตัถุดิบที่สั่งซือ้อยู่เป็นประจ า  ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณอาพสินคา้ในทกุขัน้ตอนการผลิตตัง้แต่เริ่มตน้การผลิตจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนที่จะสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่
ลกูคา้เพื่อใหม้ั่นใจว่าสินคา้ที่ผลิตไดข้องบรษัิทฯ มีคุณอาพไดม้าตรฐานและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยจะ
เห็นไดจ้ากการที่บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบคุณอาพ ISO 9001: 2015 รวมทัง้สินคา้ของบริษัทฯ ไดก้าร
รบัรองมาตรฐาน AHRI และ UL ซึ่งการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน UL ดงักลา่ว สง่ผลท าใหบ้ริษัทมีขอ้ไดเ้ปรยีบในการ
สง่สินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมริกา เนื่องจากสินคา้ที่จะสามารถส่งไปขายยงัประเทศ
เหลา่นีไ้ดจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรบัในประเทศนัน้ ๆ นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีความไดเ้ปรยีบในการ
ขายสินคา้ให้กับผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศในประเทศซึ่งจะตอ้งใช้ชิน้ส่วนที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดังกล่าวเพื่อ
ประกอบเป็นเครือ่งปรบัอากาศและสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัประเทศดงักลา่วดว้ยเช่นเดียวกนั 

 ความสามารถในการผลติสนิคา้ตามที่ลกูคา้ตอ้งการและการใหค้  าแนะน าแก่ลกูคา้ในการออกแบบผลติอณัฑ ์
บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงกระบวนการผลติอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยอาพในการผลติสินคา้ โดยมีการพฒันาฝีมือและ
ความช านาญของพนกังาน รวมทัง้มีการสั่งซือ้เครื่องจกัรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตคอยล ์เนื่องจาก
เครื่องจกัรแต่ละเครือ่งมีสมรรถอาพจ ากดั และสามารถผลิตชิน้สว่นไดบ้างชนิดเทา่นัน้ การซือ้เครือ่งจกัรใหม่จะช่วยให้
บริษัทฯ ผลิตสินคา้ไดห้ลายประเอทมากขึน้ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ตามไป
ดว้ย นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะใหค้  าปรกึษาและค าแนะน าในการออกแบบผลติอณัฑโ์ดยลกูคา้จะแจง้
ถงึวตัถปุระสงคใ์นการใชง้านของคอยลท์ี่ตอ้งการ บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื่อค านวณขนาดของคอยล ์และขนาด
ของ Header ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย ซึง่การใหบ้รกิารดงักลา่วจะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ลกูคา้ไดเ้พิ่มมากขึน้ 

  การเนน้การใหบ้รกิารใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจแก่ลกูคา้ 
บรษัิทฯ มีการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ทางการตลาดท าหนา้ที่ติดตอ่กบัลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อรบัฟังปัญหาใหค้ าแนะน า และสอบถามความตอ้งการของลูกค้า เช่น ใหค้  าแนะน าลูกคา้ที่มีปัญหาในการน า
ผลติอณัฑข์องบริษัทฯ ไปใชใ้นกระบวนการผลิตสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ที่ตอ้งการผลติอณัฑแ์บบใหม่ ๆ และ
น าไปพิจารณารว่มกับฝ่ายวิศวกรรมเพื่อช่วยลกูคา้ออกแบบสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้
ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ รวมทัง้มีการใหล้กูคา้ประเมินความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร เช่น คณุอาพสนิคา้ การสง่มอบ 
ราคาสินคา้ การแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ไดร้วดเร็วตามความตอ้งการ เพื่อบริษัทฯ จะไดน้ าขอ้มลูมาพิจารณาเพื่อพฒันา
บริการใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งนับเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษัทฯ ที่มีเหนือกว่าสินคา้ของคู่แข่งจากต่างประเทศ ทัง้จากจีน และ
มาเลเซีย ท่ีมีการบรกิารหลงัการขายนัน้ยงัไมส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดม้าก 
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 ความรวดเรว็และความแนน่อนในการสง่สนิคา้ 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การจดัสง่สนิคา้ที่ตรงตอ่เวลาเพื่อใหส้ามารถสนบัสนนุสายการผลติของลกูคา้ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื่องและทนัเวลา สง่ผลท าใหบ้รษัิทมีขอ้ไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่ขนัในอตุสาหกรรมคอ่นขา้งสงู 

 ความโปรง่ใสและใหค้วามส าคญัตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษัิทฯ ยดึมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยโ์ปรง่ใสโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อแสดงถึงความมุง่มั่น
ดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงตดัลนิใจลงนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวร่วมปฏิบตัิของอาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต 
คอรปัชั่น เพื่อรว่มเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่สะอาดโปรง่ใสใหก้บัสงัคมไทย อีกทัง้เขา้รว่ม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบ ๆ ที่ตัง้ของโรงงาน รวมไปถึงการผลิตสินคา้ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มทัง้ตวัผลติอณัฑแ์ละกระบวนการผลติอีกดว้ย 

4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สรุปอาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไทย ปี 2564 และแนวโนม้ ปี 2565  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID- 19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลใหอ้าวะเศรษฐกิจ
โลกจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัในอตัราที่ไมเ่ทา่กนั โดยที่การขยายตวัจะน าโดยประเทศเศรษฐกิจหลกั ทัง้สหรฐัอเมรกิา ยโุรป และจีน 
ดว้ยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในวงเงินมหาศาลของรฐับาลและความส าเรจ็ของโครงการฉีดวคัซีน ซึง่ช่วยใหอ้าคการผลิต
และบรกิารเติบโตในเชิงบวก หว่งโซอ่ปุทานดา้นการผลติมีแนวโนม้ที่จะสัน้ลง มีความหลากหลายมากขึน้ และแยกยอ่ยเป็น
ระดบัอมูิอาคมากขึน้เพราะการคา้โลกเจออปุสรรคมากขึน้ รวมไปถึงการปรบัตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัเพื่อพึง่พาตนเอง
มากขึน้ในการจดัหาสนิคา้เขา้สูต่ลาดในประเทศ ซึง่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจประเทศและอตุสาหกรรมทั่วโลกจะไมเ่ทา่เทียม
กนัมากขึน้ เป็นผลจาก (1) ความเร็วของการเริม่ฉีดวคัซีนที่แตกต่างกนั (2) มีความแตกต่างในกลุ่มเศรษฐกิจที่พึ่งพาการ
ทอ่งเที่ยว โดยประเทศที่ตอ้งพึ่งพาสงู (รวมถึงประเทศไทย) มีการฟ้ืนตวัชา้กวา่มาก และ (3) ผลกระทบของการขาดแคลน
วตัถดุิบต่อผลผลิต เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร ์และพืน้ที่การขนสง่ไม่มากพอที่จะรองรบั ซึ่งอาจกระทบการ
สง่ออกที่ก าลงัขยายตวั และการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร ์ซึ่งอาจฉดุการเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต ์อิเลก็ทรอนิกส ์
และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 

เศรษฐกิจไทย การฟ้ืนตัวโดยรวมจะชา้ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงในปี 2564 การระบาดของไวรสัสายพนัธุ์
เดลตา้ในประเทศ การฉีดวคัซีนล่าชา้ และมาตรการควบคุมที่เขม้งวดจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอายในประเทศอย่าง
รุนแรง และท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยชะลอตวัลง แมอ้าคการสง่ออกจะฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่การสง่ออกไดร้บัแรง
หนุนจากการกลบัมาเติบโตในตลาดสง่ออกส าคญัหลายแห่ง ส่งผลใหผ้ลผลิตในหลายอาคอุตสาหกรรม และการลงทุน
อายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึน้มาสูงกว่าระดับก่อนโควิด -19 อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในประเทศระลอกใหม่           
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ซึง่สถานการณเ์ลวรา้ยลงและยาวนานกวา่ที่คาดไว ้ก าลงัสง่ผลใหก้ารเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอออกไปอีก
ครัง้ รวมทัง้อาคบรกิารและมีผลตอ่ความเช่ือมั่นทา่มกลางแรงสนบัสนนุท่ีจ ากดัจากนโยบายการคลงัและการเงิน 

เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ขยายตวัเฉลีย่ 4% ตอ่ปี หลงัจากที่อตัราการเติบโตอยูใ่นระดบัสงูใน
ปี 2564 ที่ 5.9% จากมาตรการกระตุน้ขนาดใหญ่และการเปิดเมืองของประเทศชัน้น าของโลก แนวโนม้เศรษฐกิจยงัฟ้ืน
ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป (อาพที่ 1) ปัจจัยสนบัสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอาคเอกชน ทัง้การฟ้ืนตวัในอาค
บริการและการขยายตวัต่อเนื่องในอาคการผลิต อนัเป็นผลจากการฉีดวคัซีนท่ีแพรห่ลายมากขึน้ การผ่อนคลายมาตรการ
ควบคมุการระบาด และการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศ รวมถึงมาตรการการเงินการคลงัที่ยงัเอือ้ต่อการเติบโตแมจ้ะ
ทยอยลดลงจากช่วงวิกฤต อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ อาทิ การกลายพันธุ์ของ COVID-19 
ประสิทธิอาพของวัคซีน และอาวะคอขวดของอุปทานอาคการผลิตที่อาจยืดเยือ้ไปจนถึงปี 2565 นอกจากนี ้การปรบั
นโยบายการเงินใหเ้ป็นปกติ (Policy Normalization) โดยการทยอยขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพื่อลดแรงกดดนัเงินเฟ้อจะ
สง่ผลใหต้น้ทนุการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ในระยะตอ่ไป 

 

แนวโนม้เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งจากการพึ่งพาอาคอตุสาหกรรมการผลิตไปสูอ่าคบรกิารมาก
ขึน้ สง่ผลใหอ้าคบริการมีความส าคญัเพิ่มขึน้ในการขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสะทอ้นจากสดัส่วนที่เพิ่มขึน้เป็น 
64.3% ของมูลค่าผลิตอัณฑ์มวลรวม (GDP) โลกในปี 2562 เทียบกับ 60.4% ปี 2551 โดยประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 
สหรฐัอเมรกิาและองักฤษ มีสดัสว่นอาคบริการสงูเฉลี่ย 75% ของ GDP น าโดยธุรกิจบริการสมยัใหม ่(Modern Services) 
อาทิ บริการดา้น IT Software และการเงิน ขณะที่สดัส่วนอาคบริการของไทยอยู่ที่ระดบั 58.3% ในปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 
50.4% ปี 2551 (อาพที่ 2) น าโดยธุรกิจบริการแบบดัง้เดิม (Traditional services) ซึ่งมีมลูค่าเพิ่มนอ้ย เช่น อาคท่องเที่ยว 
การคา้ โรงแรมและอตัตาคาร สว่น Modern services ซึง่สรา้งมลูคา่เพิ่มไดม้ากกวา่นัน้มีสดัสว่นเพียง 14% ของ GDP และ
กระจกุตวัในธุรกิจการเงินและโทรคมนาคมเป็นหลกั 
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ในระยะขา้งหนา้ สดัสว่นอาคบริการของไทยยงัมีโอกาสปรบัตวัสงูขึน้ผลจากธุรกิจอาคบรกิารหนัมาใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหมพ่ฒันานวตักรรมในอาคบรกิารมากขึน้ อาทิ การพฒันาแพลตฟอรม์ออนไลนท์ี่เอือ้ตอ่การเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวทั่ว
โลก การพัฒนาหุ่นยนตผ์่าตัดคนไขแ้ละบริการผ่าตัดทางไกล ขณะที่อาคอุตสาหกรรมหันมาเนน้การใช้นวตักรรมดา้น
บริการเพิ่มมูลค่าและสรา้งความแตกต่างใหต้วัสินคา้ (Servicification) เช่น บริการดา้นออกแบบและใหค้ าปรกึษาโดยใช้
เทคโนโลยีดา้น Artificial Intelligence และ Big Data ช่วยเพิ่มยอดขายและออกแบบผลิตอัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูบ้ริโอคไดต้รงจุดมากขึน้ สง่ผลใหอ้าคบริการจะมีบทบาทมากขึน้ในห่วงโซ่การผลิตของไทย อย่างไรก็ตาม 
การเพิ่มสดัสว่นอาคบรกิารตอ่ GDP ของไทยใหอ้ยู่ในระดบัเทียบเคียงกบัประเทศพฒันาแลว้อาจท าไดช้า้ ผลจาก (1) การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ธุรกิจ/อุตสาหกรรมกลุ่มที่ เก่ียวข้องกับอาคบริการ อาทิ  โรงแรม ร้านอาหาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละอาคก่อสรา้งซบเซา และ (2) ไทยมีกฎระเบียบและนโยบายที่เป็นอปุสรรคต่อการลงทนุจากต่างชาติใน
อาคบริการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว้ สะท้อนจากดัชนีขอ้จ ากัดการประกอบกิจการอาคบริการ 
(Services Trade Restriction Index: World Bank) ลา่สดุปี 2563 พบวา่ไทยมีคา่ดชันีฯ อยูใ่นอนัดบัท่ี 46 จาก 48 ประเทศ 
แสดงถึงขอ้จ ากัดในการเขา้มาด าเนินธุรกิจอาคบริการของผูป้ระกอบการรายใหม่ค่อนขา้งสูง การเขา้มาของทุนและ
เทคโนโลยีจากตา่งชาติจึงท าไดจ้ ากดั นบัเป็นปัจจยัทา้ทายของอาคธุรกิจ/อตุสาหกรรมไทยที่ตอ้งปรบัตวัยกระดบัอาค 

เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567 ฟ้ืนตวัจากอาคสง่ออกและการเขา้สูว่ฏัจกัรการลงทนุ 
 

เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัเฉลี่ย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟ้ืนตวัอย่างคอ่ยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสดุทา้ยของ
ปี 2564 (อาพที่ 6) ปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก่ (1) การฉีดวคัซีนที่มีความคืบหนา้ท าใหส้ถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง  
ส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเมื่อประกอบกับการปรบัตวัและด า เนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)
รวมถึงการกา้วไปสู่โลกดิจิทลัมากขึน้จะช่วยกระตุน้ความตอ้งการสินคา้และบริการในกลุม่ที่เก่ียวขอ้ง (2) การฟ้ืนตวัของ
อาคทอ่งเที่ยวเป็นล าดบัหลงัจากไทยเริม่เปิดประเทศตัง้แตช่่วงปลายปี 2564 แต่นโยบายของประเทศตน้ทางที่เขม้งวดและ
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ความไม่แน่นอนของการระบาดจะยงัเป็นขอ้จ ากดัต่อไป คาดว่าอาจตอ้งใชเ้วลาจนถึงปี 2568 กว่าที่จ  านวนนกัท่องเที่ยว
ตา่งชาติจะกลบัสูร่ะดบัก่อนการระบาดได ้(3) อาคสง่ออกเติบโตต่อเนื่องและยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกิจ
เนื่องจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคโ์ลกและประเทศคู่คา้ กอปรกับผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศอายในอูมิอาค
เดียวกัน (Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผลบังคบัใชช้่วงตน้ปี 2565 น่าจะมีส่วนเสริมอาคการคา้ในระยะ
ต่อไป อย่างไรก็ตามการส่งออกอาจเผชิญแรงกดดนัจากปัญหาดา้นอุปทานทัง้การขาดแคลนวตัถุดิบและตน้ทุนที่อาจ
ปรบัตวัสงูขึน้ รวมถึงมาตรการกีดกนัทางการคา้ที่ยงัมีอยู่เป็นระยะ ๆ (4) การลงทนุของอาคเอกชนมีแนวโนม้เติบโตตาม 
วฏัจักรการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและไทยผนวกกับแรงหนุนจากการยกระดบัการผลิตเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
รวมทัง้ความคืบหนา้ของการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่และ (5) มาตรการกระตุน้และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ ซึง่รวมทัง้การ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีและการใชเ้งินกูท้ีเ่หลอือยูจ่าก พ.ร.ก. กูเ้งิน 5 แสนลา้นบาท อีกทัง้ยงัด าเนินมาตรการ
ดา้นการเงินเพื่อช่วยเหลอืลกูหนีร้ายยอ่ยและอาคธุรกิจ ดว้ยการเสรมิสอาพคลอ่งและการปรบัโครงสรา้งหนี ้การผอ่นคลาย
หลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนการใหค้วามช่วยเหลือของสถาบนัการเงินแก่ลกูหนี ้และการผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อช่วยกระตุน้ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

แมเ้ศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัแต่ยงัมีปัจจัยที่จ  ากัดการเติบโตในระยะขา้งหนา้ อาทิ ความเปราะบางของ
ตลาดแรงงาน การเพิ่มขึน้ของอาระหนีท้ัง้ในอาคครวัเรอืนและอาคธุรกิจ ซึง่ท าใหก้ารใชจ้่ายในประเทศอาจเติบโตในอตัรา
ต ่า ส  าหรบัปัจจยัเสีย่งและความไมแ่นน่อนอื่น ๆ อาทิ การกลายพนัธุข์องไวรสั COVID-19 ความตงึเครยีดทางการเมืองอาจ
กระทบต่อความตอ่เนื่องในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของอาครฐั นอกจากนี ้ตลาดการเงินโลกและไทยอาจเผชิญความ
ผนัผวนและประสบปัญหาตน้ทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้อนัเป็นผลขา้งเคียงจากการท่ีประเทศแกนหลกัของโลกทยอยปรบัลด
แรงกระตุน้ทางการเงินใหเ้ขา้สูอ่าวะปกติมากขึน้ (Policy Normalization) 
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5. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1. ที่ดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงันี ้

 
ที่ตัง้ ลกัษณะ และขนาดพืน้ท่ี 

 
ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

 
อาระผกูพนั 

มลูคา่สทุธิ 
ตามงบการเงิน 
ณ 31 ธ.ค. 64 

(ลา้นบาท) 

 
วตัถปุระสงคใ์นการถือ

ครองทรพัยส์นิ 

1/1 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี โฉนด 
1 ฉบบั เนือ้ที่ 4 ไร ่37 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

0.80 ที่ตัง้โรงงาน 

5/1-3 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
โฉนด 4 ฉบบั เนือ้ที่ 1 งาน 56 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

2.09 ที่ตัง้ ส านกังานใหญ่ 
(อาคาร 3 ชัน้ครึง่) 

526/1 ซ.ทา่นผูห้ญิง จ.สมทุรปราการ 
โฉนด 10 ฉบบั เนือ้ที่ 2 ไร ่1 งาน 11 
ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

17.77 ที่ตัง้โรงงาน 
(สาขาเทพารกัษ)์ 

อื่นๆ โฉนด 2 ฉบบั เนือ้ที่ 47 ตารางวา  เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

0.14 ที่ตัง้อาคาร พาณิชย ์ม.
อาสาเฮา้ส ์(2 ฉบบั) 

789/75 ม.1 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จ.
ชลบรุ ีโฉนด 4 ฉบบั เนือ้ที่ 6 ไร ่3 งาน 
56.60 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

15.85 5 ที่ตัง้โรงงาน 
(สาขาป่ินทอง) 

อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธาน ีโฉนด 1 ฉบบั 
เนือ้ที่ 9 ไร ่3 งาน 99.30 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

58.03 ที่ดินวา่งเปลา่ ติดกบั 
บ.ไรซ ์เอ็นจิเนียริง่ฯ 

 

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพยส์ินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีสญัญาเช่า ทรพัยส์นิระยะยาว ดงันี ้ 

 สญัญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเข็งซง สกลุชีพวฒันา เพื่อใช้ เป็นโกดงัสนิคา้ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 5 
ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2568 ดว้ยอตัราค่าเช่า คงที่ทุกเดือน เดือนละ 
44,000 บาท  
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 บริษัท เดอ ละไม จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ไดท้ าสญัญาเช่า ที่ดินระยะยาว จ านวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 
7920 ต.มะเรต็ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี จากนายสทิุน และนางวนัดี พลูสวสัดิ์ เพื่อเป็นที่สรา้งและด าเนิน
กิจการ โรงแรม และรีสอรท์ ช่ือ “เดอ ละไม” รา้นอาหาร อตัตาคาร และกิจการที่เก่ียวเนื่องกบัการท่องเที่ยว 
โดยมีก าหนดระยะเวลา 26 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 30 มิ.ย. 2548 ถึง วนัท่ี 30 มิ.ย. 2574 โดยมีคา่เช่ารวมทัง้สิน้ 22 
ลา้นบาท ก าหนด ช าระคา่เช่าที่ดินเป็นงวดๆ ตามสญัญาเช่าที่ดิน 

5.2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงันี ้

 
ที่ตัง้ ลกัษณะ และขนาดพืน้ท่ี 

 
ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

 
อาระผกูพนั 

มลูคา่สทุธิ 
ตามงบการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 64 

(ลา้นบาท) 

 
วตัถปุระสงคใ์นการ
ถือครองทรพัยส์นิ 

1/1 หมู ่7 ต. บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
อาคาร 2 ชัน้ 1 หลงั 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไวก้บั
ธนาคาร 

0.89 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

5/1-3 หมู ่4 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
อาคาร 4 ชัน้ 1 หลงั 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไวก้บั
ธนาคาร 

1.93 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

5/10-15 หมู ่4 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.
ปทมุธาน ีอาคาร 3 ชัน้ครึง่ จ านวน 6 หอ้ง 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไวก้บั
ธนาคาร 

2.34 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

12/2 ต. บางควูดั อ. เมือง จ. ปทมุธาน ี
อาคารเก็บสนิคา้ 1 หลงั 

เป็นเจา้ของ ไมไ่ดจ้ านอง 0.27 เก็บสนิคา้ 

526/1 ซ.ทา่นผูห้ญิง จ. สมทุรปราการ เป็นเจา้ของ จดจ านองไวก้บั
ธนาคาร 

3.78 ที่ตัง้โรงงาน  
(สาขาเทพารกัษ)์ 

อื่นๆ อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ 2 หอ้ง - จดจ านองไวก้บั
ธนาคาร 

0.00 ที่ตัง้อาคารพาณิชย ์
 ม.อาสาเฮา้ส ์

789/75 หมู ่1 ต.หนองขาม จ.ชลบรุ ี เป็นเจา้ของ - 20.82 ที่ตัง้โรงงาน  
(สาขาป่ินทอง) 

 

 

 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่34 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

5.3. เคร่ืองจักร อุปกรณ ์เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองใช้ส านักงาน และยานพาหนะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงันี ้

ประเอทของทรพัยส์นิ ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

อาระผกูพนั มลูคา่สทุธิตามงบการเงิน 
ณ 31 ธ.ค. 64 (ลา้นบาท) 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

จดจ านองไวก้บัธนาคาร 
- 

8.30 
85.49 

เครือ่งมือ-เครือ่งใช ้ เป็นเจา้ของ - 7.91 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์- งานระหวา่งติดตัง้ เป็นเจา้ของ - 4.22 
เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และเครือ่งใชส้  านกังาน เป็นเจา้ของ - 2.87 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 2.32 
 

สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิและประโยชนจ์ากการเปิดโรงงานที่นิคมอตุสาหกรรม  ป่ินทอง จงัหวดัชลบรุ ีในฐานะผูไ้ดร้บั
การสง่เสรมิการลงทนุตาม พระราชบญัญตัิสง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเอท 5.3 กิจการผลติ ชิน้สว่นหรอือปุกรณ์
ที่ใชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เลขทีบ่ัตรส่งเสริมการลงทุน 1864(2)/2548 
ประเอท 
วนัท่ีอนมุตัิ 
วนัท่ีบตัรสง่เสรมิ 

กิจการผลติชิน้สว่นหรอือปุกรณืที่ใชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 
17 สงิหาคม 2548 
23 กนัยายน 2548 

 

6. ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุบญัชีในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 22 สงิหาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. นายอารยี ์พุม่เสนาะ 109,287,800 12.64 
2. นางสาวอรสิา พุม่เสนาะ 104,616,901 12.10 
3. นายชยัรตัน ์โกวิทมงคล 53,891,700 6.23 
4. นายทวศีกัดิ ์หวงัก่อเกียรต ิ 30,500,000 3.53 
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ล าดับที ่ ชื่อ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
5. นางอ าไพ หาญไกรวิไลย ์ 21,000,000 2.43 
6. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 17,444,406 2.02 
7. นางสาววราอรณ ์หาญไกรวิไลย ์ 16,671,000 1.93 
8. นายธีระ พุม่เสนาะ 12,000,000 1.39 
9. นายไพโรจน ์เตชดนยั 11,500,000 1.33 
10. นางวมิล หสัโร 9,840,000 1.14 
 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  ณ วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2565 ดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.อ. ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
2. นายอารยี ์พุม่เสนาะ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 
3. นายทวศีกัดิ ์หวงัก่อเกียรต ิ รองประธานกรรมการ 
4. นายบรรณชั นาคพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ 
5. นายธีระ พุม่เสนาะ กรรมการ 
6. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการ 
7. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง กรรมการ 
8. นายบนัเจิด จรยิานกิุจา กรรมการ 
9. นายอทัร ลาอานนัท ์ กรรมการ 
10. นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายธิบดี มงัคะล ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
12. นายสดุเขต กลุสารอษิูต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

8. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย ์จ านวน 432,393,391 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ ละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  1/2563 เมื่อ วนัที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 432,393,391 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 
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8 (CIG-W8) ท าใหท้นุจดทะเบียน ของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท ซึ่งประกอบดว้ยหุน้
สามญัจ านวน 1,297,180,173 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ี ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 เมื่อวนัท่ี 19 กมุอาพนัธ ์2564 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จ านวน 1,900 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 950 บาท โดยการเพิ่มทุนดงักล่าวมาจาก
การใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ที่ 8 (CIG-W8) ที่จัดสรรหุน้สามญัเพื่อ รองรบัการใช้
สิทธิดังกล่าวไวท้ัง้สิน้ 432,393,391 หุน้ แต่มีผูใ้ชส้ิทธิ ไปทัง้สิน้ 1,900 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท าใหทุ้น จด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 432,393,391 บาท เป็น  432,394,341 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
864,788,682 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2565 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยอ์ีกจ านวน 1,297,182,682 

บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 432,394,341 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 864,788,682 หุน้ เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,459,154,046 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,594,365,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัจ านวน 1,729,577,364 หุน้ 
และหุน้กูแ้ปลงสอาพเป็นจ านวน 864,788,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

9. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลัง 3 ปี 

- ไมม่ี - 

10. ข้อมูลของบริษัทยอ่ย  

10.1. บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจการการประมลู/รบัเหมาก่อสรา้ง และธุรกิจโรงแรม 
วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 13 ก.ค. 2547 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0845547005846 
ทนุจดทะเบียน  : 100,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.2. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครือ่งปรบัอากาศ 
วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 11 ก.พ. 2554 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135554002471 
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ทนุจดทะเบียน  : 60,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.3. บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจศนูยซ์อ่มรถไฟ 
วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 16 ม.ค. 2560 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135560001243 
ทนุจดทะเบียน  : 50,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.4. บริษัท อิลลสัโตร จ ากัด 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจออกแบบ ทดสอบและรบัเหมาก่อสรา้ง 
วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 21 ม.ค. 2563 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135563001775 
ทนุจดทะเบียน  : 5,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 5/10 หมูท่ี่ 4 ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.5. บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจออกแบบ ทดสอบและรบัเหมาก่อสรา้ง 
วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 14 ส.ค. 2563 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135563017671 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.6. บริษัท เวลไวส ์แคร ์จ ากัด* 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลติถงุมือยางทางการแพทย ์

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 12 ก.ค. 2561 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0205561025897 
ทนุจดทะเบียน  : 5,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 87/1 หมูท่ี่ 12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี
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หมายเหต:ุ *บรษัิทไดจ้ าหนา่ยหุน้ทัง้หมดที่ถือครองใหก้บับคุคลและ/หรอืนิติบคุคลอื่นเมื่อเดือนกนัยายน 2565 

10.7. บริษัท ซีไออารพ์าวเวอร ์จ ากดั* 

ประเอทของกิจการ  : ประกอบธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลติไฟฟา้พลงังาน 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 01 ก.พ. 2560 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0125560003076 
ทนุจดทะเบียน  : 20,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

หมายเหต:ุ *บรษัิทไดจ้ าหนา่ยหุน้ทัง้หมดที่ถือครองใหก้บับคุคลและ/หรอืนิติบคุคลอื่นเมื่อเดือนกนัยายน 2565 

10.8. บริษัท ซีไอจี การประปา จ ากดั 

ประเอทของกิจการ  : เพื่อประกอบกิจการสมัปทานน า้เพื่อ ผลติและจ าหนา่ยน า้ประปาดื่มได ้

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 30 ก.ย. 2564 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135564022946 
ทนุจดทะเบียน  : 5,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 

10.9. บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 

ประเอทของกิจการ  : เพื่อประกอบกิจการเก่ียวกบัการ บรหิารจดัการการผลติน า้ประปา สามารถดื่มได ้

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท  : 30 ก.ย. 2564 
เลขที่จดทะเบียนบรษัิท  : 0135564022971 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000.00 บาท 
ส านกังานใหญ่  : 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 
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ส่วนที่ 3 

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

                                                                                                                                           (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ลบ.) 

2564  
(01/01/64  
-31/12/64) 

2563  
(01/01/63  
-31/12/63) 

2562  
(01/01/62  
-31/12/62) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9.67 30.84 9.91 
ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบัการคา้สทุธิ 200.15 175.88 196.70 
สนิคา้คงเหลอื 131.05 91.74 124.17 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 362.25 339.48 459.06 
ที่ดินอาคารและอปุกรณส์ทุธิ 337.50 365.84 409.61 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 502.07 535.27 562.68 
รวมสินทรัพย ์ 864.32 874.75 1,021.75 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มื 104.35 111.51 117.32 
เจา้หนีแ้ละตั๋วเงินจา่ยการคา้สทุธิ 258.12 209.75 234.79 
หนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระอายในหนึง่ปี 0.36 - 0.89 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 559.73 434.12 453.47 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 64.83 78.23 75.14 
รวมหนีส้ิน 624.55 512.35 528.61 
ทนุจดทะเบียน 432.39 432.39 432.39 
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 432.39 432.39 432.39 
สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุน้ 565.03 565.03 565.03 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม -778.08 -650.53 -519.82 
หุน้ทนุรบัซือ้คืน - - - 
หุน้ท่ีถือโดยบรษัิทยอ่ย - - - 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 15.51 15.53 15.53 
 - สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ 15.53 15.53 15.53 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 234.85 362.43 493.14 
สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 4.92 -0.02 - 



  
 

   
 

 

หนา้ที ่40 ของจ านวน 40 หนา้ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

2. งบก าไรขาดทุน 

                                                                                                                                                 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ลบ.) 

2564  
(01/01/64  
-31/12/64) 

2563  
(01/01/63  
-31/12/63) 

2562  
(01/01/62  
-31/12/62) 

รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ 1,098.71 968.22 1,466.63 
รายไดอ้ื่น 8.74 9.00 89.11 
รวมรายได ้ 1,107.45 977.21 1,555.75 
ตน้ทนุ 970.70 906.16 1,405.17 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 237.19 146.41 180.49 
รวมตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 1,207.88 1,074.16 1,730.58 
EBITDA -49.37 -62.93 -137.76 
คา่เสือ่มและคา่ตดัจ าหนา่ย 50.46 49.95 58.18 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงิน และอาษีเงินได ้ -99.83 -112.89 -195.94 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ : ผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ -141.94 -129.95 -198.57 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) -0.16 -0.15 -0.23 
 

3. งบกระแสเงนิสด  

                  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 
งบกระแสเงนิสด (ลบ.) 

2564  
(01/01/64  
-31/12/64) 

2563  
(01/01/63  
-31/12/63) 

2562  
(01/01/62  
-31/12/62) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน -36.74 42.68 -157.77 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ -13.47 -1.12 110.24 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 28.65 -20.48 36.87 
เงินสดสทุธิ -21.56 21.08 -10.66 
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