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ใบจองซื" อหุ้นสามัญเพิมทุน ของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

เลขทีใบจองซื"อ / Subscription Form No.

Subscription Form for New Ordinary Shares of Demeter Corporation Public Company Limited

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จํานวน ...................... หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ # บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ $.%$ บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน # หุน้ สามัญเดิมต่อ & หุน้ สามัญเพิมทุน
Offering for sale to existing shareholders of Demeter Corporation Public Company Limited of ……………. new ordinary shares (the "Shares")
with a par value of Baht 1 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 1 existing ordinary shares to 2 new ordinary share

วันทีจองซื"อ

 •• ܆พฤษภาคม •!"• / ••

May 2019

• ܆# พฤษภาคม •!"• / •#

May 2019

• ܆$ พฤษภาคม •!"• / •$

May 2019

 ܆%& พฤษภาคม •!"• / %&

May 2019

 ܆%' พฤษภาคม •!"• / %'

May 2019

ข้อมูลผู้จองซื อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนีให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน( จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of Demeter Corporation Public Company Limited (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที / Registration No.
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ทีอยู่ / Address

โทรศัพท์ทีติดต่อได้ / Tel.

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิจองซื"อหุน้ สามัญใหม่ในการเพิมทุนครั"งนี" (Record Date) ณ วันที ……………………. จํานวน / According to the Record Date on ……………………
to compile the list of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own
หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซื"อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน / and have rights to subscribe for
หุน้ / new ordinary share(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื"อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ดังนี" /
จํานวนทีจองซื"อ (หุน้ ) /
จํานวนเงินทีชําระ (บาท) /
No. of shares subscribed for (Share(s))

I/We wish to subscribe for the new ordinary share(s) in the Company as follows:

☐ จองซื"อตามสิ ทธิท" งั จํานวน / Subscription for full of the entitlement
☐ จองซื"อน้อยกว่าสิ ทธิ / Subscription for less than the entitlement

Total Payment Amount (Baht)

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง / Choose one only

☐ จองซื"อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนทีจองเกินสิ ทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

รวมจองซื"อทั"งสิ"น / Total Subscription
พร้อมกันนี" ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื"อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชําระเป็ น / I/We enclose my/our payment by:
 ܆เงินโอนเข้าบัญชี โดยสั• งจ่ าย “บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื!อการจองซื" อ” เลขที!บญ
ั ชี #$$-%-&&&%&-# ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ /
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thanon Witthayu Branch

เมือข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดําเนินการดังต่อไปนี" (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง) / If I/we am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only):
☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั"นไว้ในชือ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก" และดําเนิ นการให้ บริ ษทั
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที
นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซ"ือขายหลักทรัพย์ เลขที
ชือ
ซึงข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั"น /
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.

TSD number no.

a/c name

, maintained with such TSD member company.

☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั"นไว้ในชือ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ที ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที $%% เพือ

ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื"อหุ ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the
allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.)

☐ ให้ออกใบหุ น
้ สามัญตามจํานวนทีได้รับจัดสรรนั"นไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชือทีอยูท่ ีระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใดๆ เพือทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่งมอบใบ

หุ ้น ให้แก่ ขา้ พเจ้าภายใน &' วัน ทําการ นับจากวัน ปิ ดการจองซื"อหุ ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder
register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.

ในกรณี จองซื"อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญทีจองซื"อเกินกว่าสิ ทธิ หรื อ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจองซื"อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื"อหรื อเงินส่วนต่าง
ค่าจองซื"อ โดยผูจ้ องซื"อโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี" โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน (ผูจ้ องซื"อเกินสิทธิจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิ ชย์, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรื อ ธ.กรุ งไทย พร้อมกับเอกสารทั!งหมด
ให้ครบถ้วน) / If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information
below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)

☐ ธ.ไทยพาณิ ชย์ / SCB ☐ ธ.กรุ งเทพ / BBL ☐ ธ.กสิ กรไทย / KBANK ☐ ธ.กรุ งไทย / KTB, สาขา / Branch

เลขที"บญั ชี / Account No.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื!อหุ ้นสามัญเพิ"มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื!อหุ ้นสามัญเพิ"มทุนนี! แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื!อหุ ้นสามัญเพิ"มทุนที"ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลา
การจองซื!อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื!อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ ้นเพิ"มทุนบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที"จะ
ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติมในภายภาคหน้า /
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period.
I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of
Demeter Corporation Public Company Limited, including the amendment of those in the future.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี" ยง ก่อนการตัดสิ นใจจองซื!อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
Please be aware of the risk involved in stock investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

ลงชื"อ
(

ผูจ้ องซื!อ / Subscriber
)

การประเมินความเสี•ยงที•ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื•อจองซื!อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี"ยงที"ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสียงของหุน้ สามัญทีข้าพเจ้าจะจองซื!อครั!งนี! / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั!งนี! หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื!อหุน้ ในครั!งนี! ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทีจะจองซื!อหุน้ สามัญในครั!งนี! และได้ลงลายมือชือเพือยืนยันในฐานะผูจ้ องซื!อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้ สามัญครั!งนี!ไม่เหมาะสมกับระดับความเสียงทีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share.
I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

ลงชือ
(

ผูจ้ องซื!อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื อหุ้นสามัญเพิม! ทุนของบริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั!น จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) (ผู้จองซื อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนีด้วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of Demeter Corporation Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

วันทีจองซื!อ / Subscription Date

เลขทีใบจองซื!อ / Subscription Form No.

ผูจ้ ดั จําหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from
เพือจองซื!อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน / for subscription of
หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ ละ #.$# บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht
โดยชําระเป็ น / made payable by  ܆เงินโอน / Pay-in
ลงวันที! / Date
ธนาคาร / Bank
สาขาที!โอน / Branch
โดยหากผูจ้ องซื"อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี" / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
☐ ออกใบหุ น
้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อผูฝ้ าก" เลขที!สมาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซ"ือขายหลักทรัพย์เลขที!
/
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number

Securities trading account number

☐ ออกใบหุ น
้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที! $%% เพื!อผูจ้ องซื" อ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares
under issuer account for my name, account number 600

☐ ออกใบหุ น
้ ในนามผูจ้ องซื"อ ภายใน &' วันทําการนับแต่ปิดการจองซื"อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date

เจ้าหน้าที!ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื" อประสงค์จะเปลี!ยนแปลงที!อยูท่ ี!ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งไปที!ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที! 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark:

If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation Service,
Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)
2. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)
3. ใบรั บรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากั ด
4. หนังสือมอบอานาจสาหรั บการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)
5. ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment)
6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์
(Issuer Account) เท่ า นั น้ และ แบบส อบถ ามส า หรั บต รวจสอบส ถ านะ FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) (กรณี เฉพาะนิติบุคคล)
7. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุ น (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตน ((Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
8. แผนที่สถานที่รับจองซื ้อและรั บชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้น

ตามที่ ที่ประชุม สามั ญผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษัท ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ประจาปี 2562 เมื่ อวั นที่ 26
เมษายน 2562 ได้ มีม ติ อนุ มั ติ การเพิ่ มทุ น จดทะเบียนของบริ ษั ท จ านวน 1,174,815,544 บาท จากทุ น จดทะเบียนเดิ ม จ านวน
587,407,772 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,762,223,316 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น 1,174,815,544 หุ้ น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
การเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในครั ง้ นี ้ เป็ นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
(Right Offering) คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกิ นร้ อยละ 200 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้วทั ้งหมดของบริ ษัท ภายหลังการออก
และเสนอขายหุ้นแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. บริ ษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู ื อ
หุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุ น โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ให้ ส่วนลดจากราคาปิ ดของหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการมีมติในเรื่ องนี ้
ทั ้งนี ้ เนื่องจากบริ ษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริ ษัท จึงอาจกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ต่ ากว่ามูลค่าที่ต ราไว้ ของบริ ษัทได้
โดยบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญั ตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1
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2. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิ นกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้ น
เดิมที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ ก็ ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ ม ของ
บริ ษัท ที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทั ้งหมดแล้ วเท่านั ้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นต่อผู้ ถื อหุ้ นเดิม ของบริ ษัท ตามสัด ส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ในครั ง้ นี ้ ในกรณี ที่มีห้ ุ น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัท
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กั บผู้ถือหุ้นเดิม ที่ประสงค์จะจองซื ้อเกิ นกว่าสิท ธิตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมใน
ราคาเดียวกันกั บหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก)

ในกรณี ที่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรื อเท่ากั บหุ้น ที่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมจองซื ้อเกิ นกว่าสิท ธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลื อดังกล่า ว
ให้ แก่ ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงค์
จองซื ้อเกิ นกว่า สิทธิ

(ข)

ในกรณี ที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมจองซื ้อเกิ นกว่าสิท ธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกิ นกว่าสิทธิตามขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถื อหุ้ น
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกิ นกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนั ้นทิ ง้
ทั ้งนี ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและช าระค่ า
จองซื ้อแล้ ว

(2)

ในกรณี ที่ยังมีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซือ้ เกิ นกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ว นการถื อหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิ นกว่ า
สิทธิแต่ละรายนั ้น โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิแต่ละรายนั ้นคู ณ ด้ ว ย
จานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื อ้ เกิ นกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร
ในกรณี ที่ มีเศษของหุ้ นให้ ปั ดเศษของหุ้ นนั น้ ทิ ้ง โดยจานวนหุ้นที่ จะได้ รับการจั ด สรรจะไม่เกิ น
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทั ้งนี ้ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้ นให้ แก่
ผู้ที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้จนกระทั่งไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ ตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณี ใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ื อหุ้นที่จองซื อ้
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนเกิ นกว่า สิทธิรายใดถื อหุ้นของบริ ษั ท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึ งหรื อข้ ามจุ ดที่ต้องทาค า
เสนอซื อ้ หลั กทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิ จการ และในลั กษณะ
ที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากั ดการถื อหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ในข้ อบังคับของบริ ษัท
2
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อนึ่ง หากยังมีห้ นุ สามัญ เพิ่มทุน เหลือจากการจั ดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษั ทตามสั ดส่วนการถื อหุ้ น
(Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ ดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
ทั ้งนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ
เพิ่มทุ น (Record Date) และบริ ษั ทกาหนดวันจองซื ้อและชาระเงินค่ าจองซื ้อหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุนที่ จะเสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นเดิ มตาม
สัดส่ วนจ านวนหุ้น ที่ผ้ ถู ื อหุ้น แต่ล ะรายถื ออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในระหว่า งเวลา 9.00 น. ถึ ง
16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. ถึ ง 13.30 น.) (เฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรั พย์ ฯ) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1)
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรั บรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น ซึ่ง
ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากั ด (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3) โดยรายละเอียดการจองซื ้อหุ้น สามั ญ ดั ง กล่ าว
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ส่งมาด้ วยนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถื อ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)
นายประจวบ อุชชิน
(นายประจวบ อุชชิน)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่บริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)

สถานที่ตงั ้

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.(66) 2204-2601

Website

http://www.demetercorporation.com/, contact@demetercorporation.com

2. วันเดือนปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอื หุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ใน
ครัง้ นี ้ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ของบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนำคม 2562 และได้ รับ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท จำนวน 1,174,815,544 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 587,407,772 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน
1,762,223,316 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นที่เสนอขำย

: หุ้นสำมัญ

รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ทุน จดทะเบี ย น : ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 587,407,772 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้น
และทุนชำระแล้ วของบริ ษัท
สำมัญ จำนวน 587,407,772 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท โดยมีทนุ
ชำระแล้ วจำนวน 587,407,772 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทจำนวน 587,407,772 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับกำรจัดสรรหุ้น : 1,174,815,544 บำท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัท สำมำรถเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
สำมัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของ
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right
บริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
Offering) ในครัง้ นี ้ได้ ทงหมด
ั้
จะทำให้ ทนุ ชำระแล้ วของบริ ษัท ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะเพิ่มขึ ้นเป็ นจำนวน 1,762,223,316 บำท และหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ทจะเพิ่มขึน้ เป็ นจำนวน 1,762,223,316 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
จำนวนหุ้นที่จดั สรร

: ไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น

: 0.50 บำท

อัตรำส่วนกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ

: 1 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอำจจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เกินกว่ำสิทธิของตนตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ นได้ (Oversubscription)
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โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจำกกำร
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่ได้ จองซื ้อตำมสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่ำนัน้
ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณี
ที่มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ ว
บริ ษัท จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ในรำคำเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรตำมสิทธิ ดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจำกกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในรอบ
แรกมีจำนวนมำกกว่ำหรื อเท่ำกับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกินกว่ำสิทธิและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นดังกล่ำวทังหมดทุ
้
กรำยตำมจำนวนที่แสดงควำมจำนงค์จองซื ้อเกินกว่ำ
สิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจำกกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในรอบ
แรกมีจำนวนน้ อยกว่ำหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่ำ
สิทธิตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ แต่ละรำย โดยนำสัดส่วนกำรถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้ วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจำนวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นที่จะได้ รับกำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยจองซื อ้ และชำระค่ำ
จองซื ้อแล้ ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้ อ (1) ให้ ทำกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยและยังได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ
แต่ละรำยนัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนันคู
้ ณด้ วยจำนวน
หุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจำนวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่
มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้ รับกำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแต่ละรำยจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดำเนินกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่ำ
สิทธิตำมวิธีกำรในข้ อนี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจำกกำรจัดสรร

กำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ นไม่ว่ำกรณีใดจะต้ องไม่ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ รำยใดถือหุ้นของบริ ษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ( Tender
Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำ
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร และในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำมที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
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อนึ่ง หำกยังมีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights
Offering) และกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ให้ ดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิ ้ง
4. กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1

ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่ำงวันที่ 27-31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยงเวลำ 12.30 น. ถึง 13.30 น.)
(เฉพำะวันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”))

4.2

สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 8)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (ตัวแทนกำรรับจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน)
ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
87/2 อำคำรซีอำร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521 โทรสำร. 0-2672-5929
** บริษัทไม่ รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณำติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฝำกไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและยื่นเรื่ อง
ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ซึง่ เป็ นตัวแทนกำรรับจองซื ้อ ณ สถำนที่รับจองซื ้อตำมที่แสดงข้ ำงต้ น
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรร
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภำคม 2562
6. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรำยละเอียดให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทัง้
ลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2) โดยระบุจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยต้ องกำร
จองซื ้อตำมสิทธิตำมจำนวนที่แสดงไว้ ในใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3) และจำนวนหุ้นที่
ต้ องกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื ้อ 1 รำย พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อ
หรื อผู้รับมอบอำนำจ (สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 4) และชำระเงินค่ำหุ้นเต็มตำมจำนวนที่จองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตำมสิทธิที่
ได้ รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับจัดสรร (ถ้ ำมี) โดยโอนชำระเงินเพิ่มทุนเท่ำนัน้
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โดยสัง่ จ่ำย “บริ ษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น ” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ ไปยังสถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรั บชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวัน
และเวลาที่รับจองซือ้
6.1

กรณีชาระด้ วยการโอนเงินสด เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ เข้ าบัญชี ณ ที่ทาการของธนาคาร
ผู้ที่ต้องกำรจองหุ้นสำมัญเพิ่มทุน สำมำรถชำระเงินค่ำจองหุ้นสำมัญเพิ่มทุนโดยกำรชำระเดียวเต็มจำนวน
ตำมจำนวนในกำรใช้ สทิ ธิที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงค์กำรใช้ สิทธิ ณ วันที่แจ้ งควำมจำนงค์ในกำรใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซือ้ ”
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซ่ ันส์ เพลส
โดยต้ องใช้ ใบน าฝากช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร (Bill Payment) จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(https://www.globlex.co.th/) และต้ องระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ไว้ ใน
ใบนำฝำก (Bill Payment) (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 5)
ซึ่งหำกชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ ต้ องนำฝำกล่วงหน้ ำก่อนวันปิ ดกำรจองซื ้ออย่ำงน้ อย 2 วัน
โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ดังกล่ำวต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร
ได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ (กรณีกำรชำระ ณ ที่ทำกำรของธนำคำร ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภำระค่ ำใช้ จ่ำย
และค่ำธรรมเนียมของธนำคำรเอง)

6.2

กรณีชาระผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
ผู้ท่ ตี ้ องการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถชาระเงินค่ าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้ องชาระเงินครัง้ เดียว
เต็มจานวนตามจานวนในการใช้ สิทธิท่ รี ะบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงค์ การใช้ สิทธิ ณ วันที่แจ้ งความ
จานงค์ ในการใช้ สิทธิแต่ ละครัง้ โดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เช่น ATM , Internet หรื อ Application โดยเลือกกำรชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร
รหัสบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด คือ 1553000301
เลขที่อ้างอิง 1 คือ เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น
เลขที่อ้างอิง 2 คือ เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง
และใส่จำนวนเงิน ทังนี
้ ้ต้ องพิมพ์ใบยืนยันกำรชำระเงิน (Pay-in Slip) เพื่อแนบกับเอกสำรกำรจองด้ วย และ
ต้ องระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ไว้ ใน ใบยืนยันกำรชำระเงิน (ซึง่ วิธีกำรชำระ
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีคำ่ ธรรมเนียมธนำคำร)
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ผู้จองซือ้ ต้ องนาใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซือ้ พร้ อมเงินค่ าจองซือ้
มายื่นความจานงค์ ขอจองซือ้ และชาระเงิน ตามสถานที่ท่ ไี ด้ ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
*** ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด จะไม่ รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ***
(ตัวแทนการรับจองซือ้ งดรับชาระเงินค่ าจองซือ้ ด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ทางไปรษณีย์)
หมายเหตุ
(1) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงค์ในกำรจองซื ้อ และได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรตัดสิทธิกำรจองซื ้อ หำกบริ ษัท ไม่ได้ รับเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท และ/หรื อ ค่ำจองซื ้อหุ้นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(2) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ กรอกข้ อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ไม่ครบถ้ วน ไม่ชัดเจน
หรื อไม่สมั พันธ์ กนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อตำมที่เห็นสมควรในกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีดงั กล่ำว บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะถือว่ำผู้ถือหุ้นสละสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยดังกล่ำว
(3) ในกรณีที่กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิ และ/หรื อ กำรสละสิทธิ หรื อกำรใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของผู้ถือหุ้นต่ำงด้ ำวเกินกว่ำ
ร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท หรื อทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำ
สิทธิใดถือครองหุ้นของบริ ษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ำมผ่ำนจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ (Tender Offer) ตำมที่
กำหนดในประกำศ ทจ. 12/2554 หรื อในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น/ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ ำว
ดังกล่ำว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ ำวดังกล่ำวอำจไม่ได้ รับกำรจัดสรร หรื อได้ รับกำรจัดสรรเพียงบำงส่วนตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ ำวที่เหลืออยู่ และในกรณีเช่นว่ำนัน้ บริ ษัทจะไม่ชดเชยค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รำยดังกล่ำว และผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริ ษัททังสิ
้ ้น
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมั ญเพิ่มทุนมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้ อง
เตรี ยมเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อตำมจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้ หำกผู้ถือหุ้นจองซือ้ ด้ วย
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทของทุกหมำยเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ ำด้ วยกันเป็ นรำยกำรเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อชุดเดียวกัน
ผู้ถื อ หุ้น อำจได้ รับ กำรจัดสรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท ไม่ค รบตำมสิท ธิ ทงั ้ หมดที่ มีตำมเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้น
ทุก หมำยเลขรวมกัน และบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นกำรจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ตำมที่
เห็นสมควร หรื อไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยดังกล่ำว
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7. เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบอำนำจจะต้ องนำเอกสำรที่ใช้ ในกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้ พร้ อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ทังใน
้
ส่วนที่จองซื ้อตำมสิทธิที่ได้ รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื ้อตำมที่อยู่
(1) ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2)
ผู้ถือหุ้นต้ องระบุจำนวนหุ้น ที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยต้ องกำรจองซื ้อตำมสิทธิ ตำมจำนวนที่ได้ แสดงไว้ ในใบรับรองสิทธิ
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 3) และจำนวนหุ้นที่ต้องกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิ พร้ อมทัง้
ลงลำยมือ ชื่ อ หำกผู้จ องซือ้ เป็ นนิ ติ บุคคล จะต้ อ งลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับ
ตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ กำหนดให้ ผ้ จู องซื ้อยื่นใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ
เท่ำนัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ จะต้ องแสดงควำมจำนงค์ในกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิให้ ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3)
ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ในฐำนะนำยทะเบียนของ
บริ ษัทและได้ จดั ส่งไปทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรำยมีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
(3) หลักฐานการชาระเงิน
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเต็มจำนวนที่จองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตำมสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกิน
กว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง ตำมวิธีกำรชำระค่ำจองซื ้อที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเลือกชำระ
หลักฐำนกำรชำระเงินผ่ำนระบบ Bill-Payment ฉบับจริ ง (ในกรณีชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนด้ วยกำรชำระเงิน
ผ่ำนระบบ Bill-Payment) (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 5)
ทัง้ นี ้ ตัวแทนการรั บจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่ รับจองซือ้ หลักทรั พย์ ในกรณีท่ ีผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุ นของบริ ษัท หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ท่ ีผ้ ูจองซือ้ หุ้ นสามั ญเพิ่มทุ นของบริ ษัท มีบัญชีซือ้ ขาย (และเป็ น
ตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซือ้ มาส่ งกับตัวแทนการรับจองซือ้ ) ไม่ ดาเนินการกรอกรายละเอียด
ในใบแจ้ งการชาระเงินผ่ านระบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5)
(กรุ ณาระบุช่ ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ท่ สี ามารถติดต่ อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน)
(4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
ส ำเนำสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝำกธนำคำรหน้ ำแรก ประเภทบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ หรื อ ส ำเนำ Statement ส ำหรั บ บัญ ชี
กระแสรำยวัน หรื อ บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ ที่ แ สดงเลขที่ บัญ ชี ธ นำคำรทัง้ 10 หลัก เท่ำ นัน้ พร้ อมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง
โดยบัญชีดงั กล่ำวต้ องเป็ นบัญชีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ บริ ษัทชำระคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื ้อเกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร ตำมที่
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ระบุในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ทัง้ นี ้ ชื่อเจ้ าของบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ า
สิทธิท่ รี ะบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดงั กล่ำวต้ องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรำยวันที่เปิ ดไว้
กับธนำคำร ซึง่ มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
(1)

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

(2)

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

(3)

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

(4)

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อโดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อภำยใน
7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีของธนำคำรดังกล่ำว บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อจะ
ดำเนินกำรจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อตำมชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) หรื อในวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 และ
ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น
(5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีท่ มี อบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอานาจดาเนินการแทน
หนังสือมอบอำนำจให้ กระทำกำรแทนพร้ อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้ อมสำเนำบัตรประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผู้จองซื ้อ และผู้รับมอบอำนำจ ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 4)
(6) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ท่ ีประสงค์ จะนาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 6)
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600
ในนำมผู้จองซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรั พย์ เฉพำะผู้ที่ประสงค์ น ำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ ำบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน”
้ และกรอกข้ อมูลใน “แบบสอบถำมสำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (กรณี เ ฉพำะนิ ติ บุค คล)” โดยแนบเอกสำร
ดังกล่ำวให้ แก่ตวั แทนกำรรับจองซื ้อด้ วย (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 6) เพื่อนำส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์
(7) เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มี
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ (อำยุไม่ครบ 20 ปี
บริ บรู ณ์) จะต้ องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ และ/หรื อมำรดำ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง
(บิดำ และ/หรื อมำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง) โดยลำยมือชื่อ
นันต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
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ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ -นำมสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วัน ก ำหนดรำยชื่ อผู้ถือ หุ้น ที่ มีสิทธิ ได้ รับ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่ มทุน (Record Date) หรื อ ในวันที่
7 พฤษภำคม 2562 หรื อในใบรับรองสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แนบสำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำน
รำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนัน้
ต้ องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ส ำเนำหนัง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดยกระทรวงพำณิ ช ย์ ที่ อ อกไม่ เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน จองซื อ้ พร้ อมลงนำมรั บ รอง
สำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยลำยมือชื่อนันต้
้ องตรงกั บลำยมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสือรับรองของบริ ษัทที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของ
นิติบุคคลหรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำซึ่งรั บรองถึงชื่ อนิติบุ คคล ชื่ อผู้มีอำนำจลงนำม ที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
พร้ อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรื อผู้ให้ คำ
รับรองควำมถูกต้ องของเอกสำร โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public พร้ อมตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่สถำนทูตไทย หรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำ หรื อรับรองควำมถูกต้ อง
และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื ้อ
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจะต้ องกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน (สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 7) แบบแจ้ งสถำนะควำมเป็ นบุคคล
อเมริ กนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั (สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 6)
หำกผู้จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จัก
ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) กับบริ ษัทหลักทรั พย์ นนั ้ แล้ ว ภำยใน
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ระยะเวลำไม่เกิ น 2 ปี ผู้จ องซื อ้ หุ้นสำมัญเพิ่ มทุน ดังกล่ำ วไม่จำเป็ น ต้ อ งกรอกแบบประเมิน ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
(Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จอง
ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้ องแนบแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน
(สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 7) ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ตวั แทนรับจองซื ้อ
เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื ้อ
8. การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนหรื อกำรคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษัทโดยตัวแทน
รับจองซื ้อจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
8.1

กรณีท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่ าสิทธิและไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีห้ ุน
เหลือไม่ เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่ผ้ ถู อื หุ้นจองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อจะคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและได้ รับจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ เนื่องจำกมี
หุ้น เหลือ ไม่เ พี ย งพอเมื่ อ เที ย บกับ จ ำนวนหุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น จองซื อ้ เกิ น กว่ำ สิท ธิ โดยไม่มี ด อกเบี ย้ และไม่มี
ค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 7 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อและชำระเงินค่ำจองซื ้อ ตำม
วิธีกำรดังต่อไปนี ้
1) โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่ วันปิ ดการจองซือ้ สำหรับ
ผู้จองซื ้อที่ได้ แจ้ งควำมประสงค์ต้องกำรรับเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนด้ วยวิธีกำรโอนเงินเข้ ำบัญชี บริ ษัท
โดยตัวแทนรับจองซื ้อจะคืนเงินเข้ ำบัญชีด้วยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร โดยบัญชีดงั กล่ำวต้ อง
เป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรำยวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนำคำร ซึง่ มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
3) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
4) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ทังนี
้ ้ ชื่อบัญชีธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ ใ นใบจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น โดยแนบสำเนำสมุดบัญชี ออมทรั พย์ หน้ ำแรกหรื อสำเนำ
Statement บัญชีกระแสรำยวัน หรื อบัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่
บัญชีครบทัง้ 10 หลักพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) กรณีไม่ได้ รับสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ ำแรก หรื อสำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวันหรื อ
บัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรื อไม่ได้ แจ้ ง
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ควำมประสงค์ต้องกำรรับเงินค่ำจองซือ้ หุ้นคืนด้ วยวิธีโอนเงินเข้ ำบัญชี บริ ษัทโดยตัวแทนรั บจอง
ซือ้ จะคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่ วนที่ไม่ ได้ รับการจัดสรร โดยจัดทาเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมสั่งจ่ ายเฉพาะในนามผู้จองซือ้ หุ้ น และส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ ี
ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรื อในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ภายใน 10 วันทา
การนับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุ้น
8.2

กรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรื อไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่ าจอง
ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นจะคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื ้อ และ/หรื อไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงิน
ค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต้ อง
ติดต่อขอรั บเช็ คจำกตัวแทนกำรรั บจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิ ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

9. วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1

ในกรณีประสงค์ จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนด
รำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรรและเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน (Record Date) หรื อ ในวัน ที่
7 พฤษภำคม 2562 ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ฯได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้นซึง่ ผู้จองซื ้ออำจได้ รับใบหุ้นภำยหลัง
จำกที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ ว

9.2

ในกรณีประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรร
เข้ ำบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7
วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น เมื่อผู้จองซื ้อต้ องกำรขำยหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ องถอนหุ้นออกจำกบัญชี
600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ อำจจะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กำหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรร
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ในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ทัน ที ที่ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ อนุญ ำตให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท ท ำกำรซื อ้ ขำยได้ ใ นตลำด
หลักทรัพย์ฯและผู้จองซื ้อได้ ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ ว
9.3

ในกรณีประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์
บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ ู
จองซื ้อฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ซึง่
ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ฯได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ
อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีนี ้ ชื่อของผู้จองซือ้ จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ ท่ ผี ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะ
ฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ดงั กล่ าว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรส่งมอบหุ้น
ดังกล่ำว โดยออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื ้อตำมข้ อ 8.1 แทน
ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิในกำรจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตำมที่ระบุไว้ ด้ำนหลังใบจอง) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมี
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรเข้ ำ
บัญชีดงั กล่ำวให้ ถกู ต้ อง หำกระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ องจะทำให้
ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ ำบัญชีซือ้ ขำยหลักทรั พย์ได้ ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหุ้น หรื อ
ควำมล่ำช้ ำในกำรติดตำมหุ้นคืน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนกรอกรำยละเอียดดังกล่ำวไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณี
หนึ่งในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน ซึ่งอำจทำให้
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถขำยหุ้นที่จองซื ้อได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯอนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัททำ
กำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

10. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
10.1

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะได้ รับหลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซื ้อที่ลงชื่อรับจำกเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับจอง
ซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรในกำรรับจองซื ้อหุ้น โดยกำรจองซื ้อจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทสำมำรถเรี ยกเก็บ
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย

10.2

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่ำจองซื ้อแล้ ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อเว้ นแต่ได้ รั บ
ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษัท

10.3

หำกจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำจำนวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชำระ บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะถือตำมจำนวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจำกกำรจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
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10.4

หำกจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนน้ อยกว่ำจำนวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชำระ บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยตำมที่บริ ษัทเห็นสมควร

10.5

หำกผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้น หรื อบริ ษัทไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงิน
ค่ำจองซื ้อได้ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิดของบริ ษัทภำยในกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน และกำรช ำระเงิ น ค่ำ หุ้น ตำมที่ ก ำหนด หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ องซื อ้
กรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีกำรอื่นที่มิได้ กำหนด
ไว้ ในหนังสือแจ้ งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฉบับนี ้ บริ ษัทจะถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยนันสละสิ
้
ทธิใน
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรที่จะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นรำยดังกล่ำว
ดังนัน้ ในกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อและดำเนินกำรให้ เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

10.6

ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
รำยใด หำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของผู้ถือหุ้นต่ำงด้ ำวเกิน
กว่ำจำนวนร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวอำจไม่ได้
รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพียงบำงส่วน

10.7

บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้น เงื่อนไขในกำรจองซื ้อ หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค
หรื อข้ อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวของ
บริ ษัท

11. วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษัท จะนำเงิ นที่ได้ รับจำกกำรออกและจัด สรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำมสัด ส่ว น
กำรถือหุ้น (Rights Offering) มำเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และ/หรื อมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ
กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท และ/หรื อ เพื่ อ รองรั บ กำรขยำยธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในอนำคต ซึ่ ง บริ ษั ท อยู่ร ะหว่ ำ งกำรศึก ษำ
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรประกอบธุรกิจมีเดีย (Media) และธุรกิจอื่นๆ เช่น กำรประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนำคตที่
สร้ ำงผลตอบแทนในอัตรำเติบโตแบบก้ ำวกระโดด รวมทัง้ กำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงำนทดแทน โดยภำยหลังกำรออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว จะช่วยให้ บริ ษัท มีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้ เงิน ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) โดยแผนกำรใช้ เงินดังกล่ำวข้ ำงต้ นอำจมีกำร
เปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบกำร กระแสเงินสด แผนกำรดำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสม
อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัท เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ
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12. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำรเพิ่ ม ทุน โดยกำรออกและจัด สรรหุ้น เพื่ อ เสนอขำยให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตำมสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น (Right
Offering) จะทำให้ บริ ษัท ได้ มำซึ่งเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ส่งผลดีตอ่
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัท นอกจำกนี ้แล้ ว กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภำพคล่องของ
บริ ษัท ทำให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีขึ ้น ทำให้ มีเงินทุนสำรองที่สำมำรถนำไปใช้ ในกำรลงทุนในธุรกิจที่
มีศกั ยภำพและมีโอกำสเจริ ญเติบโตสูง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย
13. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
13.1

บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้น หำกบริ ษัทมีกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคลและทุน
สำรองตำมกฎหมำยทังหมดแล้
้
ว ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ศักยภำพกำร
เติบโตของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน ข้ อกำหนดตำมสัญญำเงินกู้หรื อหุ้น
กู้ของบริ ษัท และ บริ ษัทย่อย รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคตเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นในอนำคต

13.2

ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนเริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
ได้ รับกำรจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

14. รายละเอียดอื่นใดที่จะเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่บริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)

สถานที่ตงั ้

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.(66) 2204-2601

Website

http://www.demetercorporation.com/, contact@demetercorporation.com

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ปั จจุบัน บริษัทดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย (Media) ธุรกิจนวัตกรรม และพลังงานทดแทน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ มีกำรปรับเปลีย่ นภำพลักษณ์และปรับปรุงโครงสร้ ำงองค์กรให้ มีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนมำกขึ ้น
บริ ษัทดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจมีเดีย (Media) ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักแต่เดิมของบริ ษัท โดยจัดแสดงคอนเสิร์ตของ
ศิลปิ นที่มีชื่อเสียงทังในและต่
้
ำงประเทศ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำและรุกเข้ ำสูธ่ ุรกิจนวัตกรรมและพลังงำน
โดยเล็งเห็นว่ำ ในโลกยุคปั จจุบนั นวัตกรรมสำมำรถสร้ ำงควำมเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดให้ กับธุรกิจ ในขณะที่พลังงำนเป็ น
สำธำรณูปโภคขัน้ พืน้ ฐำนที่มีควำมสำคัญ ทัง้ นี ้ บริ ษัทอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรลงทุนใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่บริ ษัทมีควำมพร้ อมในด้ ำนกำรลงทุน เนื่องจำกบริ ษัทไม่มีภำระหนี ้เงินกู้ ทังนี
้ ้ ในอนำคต บริ ษัทมี
เป้ำหมำยที่จะมุง่ สูก่ ำรเป็ นผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและพลังงำนทดแทนในทุกประเภททังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรประกอบธุรกิจด้ ำนโทรทัศน์ดำวเทียม อำจไม่ใช่ธุรกิจที่สำมำรถสร้ ำงผล
กำไรได้ เหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประสบกับภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ วในปั จจุบันที่ส่งผล
กระทบให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ ำงกำรทำธุรกิจ กระทบต่อกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ ฝ่ ำยบริ หำรจึง
จำเป็ นต้ องหำแนวทำงเพื่อลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต โดยแนวทำงที่จะทำให้ บริ ษัทมีภำระค่ำใช้ จ่ำยน้ อยที่สดุ คือ
กำรยกเลิกธุรกิจดังกล่ำวเพื่อลดภำระค่ำใช้ จ่ำยในอนำคต
ในส่ วนของธุ รกิจมีเดีย (Media) บริ ษัทมีแผนที่จะขยำยงำนในธุรกิจมีเดีย (Media) ที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในด้ ำน
ธุรกิจกำรจัดคอนเสิร์ต จำกมติคณะกรรมกำรจัดกำรของบริ ษัทครัง้ ที่ 45/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 มีมติให้ บริ ษัทลงทุน
จัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมำณไม่เกิน 4,200,000 บำท
เพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยใน (1) กำรดำเนินกำรจัดหำและติดต่อศิลปิ นมำแสดง (2) กำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรงำนคอนเสิร์ต ได้ แก่
ค่ำเช่ำสถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำใช้ จ่ำยเครื่ องดนตรี รวมทังระบบแสงและเสี
้
ยงที่เกี่ยวข้ องกับงำนคอนเสิร์ต ค่ำจ้ ำงศิลปิ นเปิ ดงำน
ค่ำที่พกั ของศิลปิ นและผู้เกี่ยวข้ อง ค่ำลิขสิทธิ์เพลง ค่ำอำนวยควำมสะดวกและค่ำบริ หำรจัดกำรสถำนที่ เป็ นต้ น ซึ่งกำรจัดงำน
คอนเสิร์ ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) เมื่ อ วัน ที่ 9 กุม ภำพัน ธ์ 2562 ณ Moon Star
Studio ซึ่งสำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้ ประมำณ 2,500 คน โดยมีบตั รคอนเสิร์ตเป็ นบัตรยืน รำคำใบละ 2,000 บำท ซึ่งได้ จัด
จำหน่ำยผ่ำนช่องทำงของเว็บไซต์ ticketmelon.com ไปแล้ ว นับแต่วนั ที่ 10 ธันวำคม 2561 ซึ่งบริ ษัทได้ จำหน่ำยบัตรไปได้
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ทังหมดหรื
้
อร้ อยละ 1000 ของจำนวนบัตรคอนเสิร์ตทังหมด
้
และบริ ษัทได้ รับรู้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยบัตรคอนเสิร์ตและรำยได้
จำกสปอนเซอร์ สนับสนุนงำนประมำณ 5,610,000 บำท เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ที่ผำ่ นมำ
จำกที่กำรจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ประสบควำมสำเร็ จเป็ น
อย่ำงดี บริ ษัทจึงมีแผนงำนที่จะจัดทำบันทึกข้ อตกลงร่ วมกับบริ ษัท เวรี่ ทีวี จำกัด (“บริ ษัท เวรี่ ทีวี ”) เพื่อดำเนินกำรจัดหำ
ศิลปิ นเพื่อจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยในระยะยำว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์
2562 จึงมีมติเห็นชอบอนุมตั ิให้ กรอบกำรลงทุนกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตและอีเว้ นท์ ในปี 2562 ร่ วมกับบริ ษัท เวรี่ ทีวี จำกัด ใน
งบประมำณไม่เกิน 35,000,000 บำท และอนุมตั ิในหลักกำรให้ ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษัทดำเนินกำรจัดทำกำรบันทึกควำมเข้ ำใจ
เพื่อทำธุรกิจจัดงำนคอนเสิร์ตและอีเว้ นท์ ร่ วม กับบริ ษัท เวรี่ ทีวี จำกัด โดยให้ คำนึงถึงระเบียบข้ อกฎหมำย และธรรมำภิบำล
ร่วมถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทให้ มำกที่สดุ
บริ ษัท เวรี่ ทีวี ดำเนินกำรโดยนำยสมิทธิ เพียรเลิศ เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย
(Sticky Fingers Live in Bangkok) ทังนี
้ ้ บริ ษัท เวรี่ ทีวี เป็ นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และบริ หำรจัดงำนคอนเสิร์ต
ให้ กบั ศิลปิ นที่กำลังได้ รับควำมนิยมอยู่ในขณะนี ้ ซึ่งกำรแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่ำนมำได้ รับกำรตอบรับจำกผู้เข้ ำชมเป็ นอย่ำงดี มี
จำนวนผู้เข้ ำชมประมำณร้ อยละ 90 ถึง 100 ของควำมจุตอ่ คอนเสิร์ต
โดยแผนงำนในส่วนของกำรจัดคอนเสิร์ตนัน้ ได้ มีกำรวำงแผนจะจัดคอนเสิร์ตขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 ไม่ต่ำ
กว่ำ 4 งำน โดยในขณะนี ้ได้ มีกำรลงนำมสัญญำกับศิลปิ นและเริ่ มจำหน่ำยตัว๋ ไปแล้ วจำนวน 1 คอนเสิร์ต คือ คอนเสิร์ต Daniel
Caesar Live in Bangkok 2019 ตัว ศิ ลปิ น ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ติ ด ต่อมำแสดงคอนเสิร์ ต นัน้ เป็ น ศิ ลปิ น แนวเพลง R&B สัญ ชำติ
แคนำดำที่กำลังมีชื่อเสียงอย่ำงมำกและได้ รับรำงวัล Grammy Award ในปี 2562 โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ ้นวันที่ 25 กรกฎำคม
2562 ณ Thunder Dome เมืองทองธำนี ซึ่งจะสำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้ ประมำณ 6,000-8,000 คน ทำงบริ ษัทจะรับรู้ รำยได้
จำกกำรจำหน่ำยเป็ นตัว๋ ในรำคำใบละ 2,600 บำท และรับรู้รำยได้ จำกสปอนเซอร์ ที่ให้ กำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ต
ในส่ วนของธุรกิจนวัตกรรม (Innovation) บริ ษัท ดีมีเตอร์ ดีอินโนเวชัน่ จำกัด (“ดีอินโนเวชัน่ ”) ดีอินโนเวชัน่ ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ดำเนินกำรสำรวจควำมนิยมของผู้บริ โภคพบว่ำ ในปั จจุบนั มีกระแสเน้ นไปในกำรรักสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น
ทัว่ โลก ซึง่ เห็นได้ จำกกำรที่ทกุ คนมุง่ เน้ นในกำรออกกำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงกำรบริ โภคอำหำร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เน้ น
ในเรื่ องของสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น ดีอินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่ำ ธุรกิจที่มีทิศทำงสอดคล้ องกับสุขภำพเป็ นสิ่งที่นำ่ ลงทุน จึงดำเนินกำร
ศึกษำหำผลิตภัณฑ์ที่ดีตอ่ สุขภำพของผู้บริ โภค และพบว่ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกไม้ ฮิโนกิ ซึ่งเป็ นไม้ สนเนื ้ออ่อนที่มีชื่อเสียงอย่ำง
มำกในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมสะอำด ส่งผลดีตอ่ สุขภำพของผู้บริ โภค เนื่องจำกไม้ ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มี
น ้ำมันภำยในเนื ้อไม้ จึงทำให้ ไม่ชนิดนี ้ไม่เป็ นเชื ้อรำ ไม่มีควำมชื ้น และมีกลิน่ หอมเฉพำะตัว
ด้ ว ยเหตุดังกล่ำ วข้ ำ งต้ น จึ ง มี ม ติที่ ป ระชุมวิสำมัญผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษัท ดี อิ น โนเวชั่น ครั ้ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 3
กันยำยน 2561 ให้ ดีอินโนเวชัน่ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด (“บริ ษัท ฮิโนกิ”) มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000
บำท โดยบริ ษัท ดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึง่ บริ ษัท ฮิโนกิจดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 13 กันยำยน 2561 และ
เป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิ ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำร
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ดังกล่ำวได้ ผ่ำนคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุนของบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ ลงทุน และนำเสนอให้ คณะกรรมบริ ษัทรับทรำบ
กำรลงทุนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ดำเนินกำรสัง่ ซื ้อไม้ ฮิโนกิเผื่อนำมำผลิตสินค้ ำภำยในกรอบงบประมำณกำรลงทุน 18 ล้ ำนบำท
โดยชำระเงิ นซือ้ ไม้ ฮิโนกิ ไปแล้ วทัง้ สิน้ 12,564,000 บำท ในส่วนที่เหลืออีกประมำณ 5 ล้ ำนบำท เป็ นงบประมำณกำรท ำ
กำรตลำดซึ่งได้ ใช้ ไปแล้ วจริ ง 1,568,997 บำท โดยสินค้ ำจะถูกผลิตออกมำภำยใต้ แบรนด์ที่มีชื่อว่ำ WA ซึ่งสินค้ ำชนิดแรกที่
บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ผลิตและนำมำจำหน่ำยคือเขียงไม้ ฮิโนกิ โดยผลิตออกมำจำนวน 5 ขนำด (S, M, L, XL, XXL) นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ฮิโนกิ ยังมีแผนที่จะแปรรู ป ผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิอื่นๆ อีก อำทิ ตะเกียบ ชันวำงรองเท้
้
ำ จำนรองอำหำร ฯลฯ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยได้ มำกที่สดุ มีแผนสำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังทำงออนไลน์
้
ออฟไลน์ และ
ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
จำกกำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆ และจัดจำหน่ำยสินค้ ำเพื่อทดลองตลำดประมำณเดือน
ธันวำคม 2561 พบว่ำสินค้ ำได้ รับผลตอบรับเป็ นที่น่ำพอใจ บริ ษัท ฮิโนกิ มีแผนที่จะเปิ ดตัวสินค้ ำ ซึ่งคือ เขียงไม้ ฮิโนกิในเชิง
พำณิชย์ออนไลน์ไปเรี ยบร้ อยแล้ วลูกค้ ำสำมำรถสังซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ได้ ทำงออนไลน์ผ่ำนช่องทำง https://hinokiwoodwork.com/
หรื อ https://www.facebook.com/wahinoki/ หรื อ https://www.instagram.com/wahinoki/
ขณะนี ้ บริ ษัท ฮิโนกิ กำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิ่มเติมจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้ มีกำรออกจำหน่ำยแล้ วเพื่อสร้ ำงตัวเลือกและควำมหลำกหลำยให้ กบั ผู้บริ โภค โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อนำเสนอจุดเด่นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพสูง มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง และส่งผลดีตอ่ สุขภำพของลูกค้ ำ
อย่ างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากแผนที่กล่ าวไปข้ างต้ นและนอกเหนือจากธุรกิจปั จจุบันที่บริ ษัทได้ ดาเนิ น
ธุรกิจอยู่ บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการสินทรั พย์ และลิขสิทธิ์ท่ กี ่ อให้ เกิดรายได้ ท่ มี ีอยู่ เพื่อขยายช่ องทางใน
การทาให้ เกิดรายได้ อย่ างต่ อเนื่อง รวมทัง้ หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยบริ ษัทมุ่งหวังว่ าจะสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับ
องค์ กรและประโยชน์ สูงสุดให้ กับผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตทางทางด้ านธุรกิจนวัตกรรมและ
ธุ รกิจพลังงานทดแทน เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ ม
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำลง พลังงำนไฟฟ้ำถือเป็ นสำธำรณูปโภคพื ้นฐำนที่สำคัญต่อกำรดำเนินชีวิต และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองกำร
ขยำยตัวของจำนวนประชำกร รวมทัง้ ลักษณะกำรดำเนินธุ รกิจนี ้มีรำยได้ คงที่ ควำมเสี่ยงต่ำ เนื่องจำกมีกำรทำสัญญำกำรรับ
ซื ้อไฟจำกภำครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชดั เจน อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่กำรเปลีย่ นแปลงและกำรปรับตัวของเทคโนโลยีมีกำรปรับตัว
อย่ำงแรงและเร็ วอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทเล็งห็นว่ำ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในภำพรวมจำเป็ นต้ องมีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดย
กำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่คำดว่ำ จะก่อให้ เกิดกำรเติบโตอย่ำงก้ ำว
กระโดดให้ กบั บริ ษัท อำทิเช่น นวัตกรรมดิจิตลั นวัตกรรมกำรเกษตร นวัตกรรมเภชสัชกรรม เป็ นต้ น
บริ ษัทเล็งเห็นควำมได้ เปรี ยบของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจจำกกำรที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภำคอำเซียนที่มีขนำด
ประชำกรใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก หรื อประมำณ 640 ล้ ำนคน เป็ นลำดับรองลงมำจำกประเทศจีนและอินเดีย คำดว่ำ จำนวน
ครัวเรื อนที่อยู่ในฐำนะผู้บริ โภค จะก้ ำวกระโดดประมำณ 2 เท่ำในปี 2568 ขนำดของตลำดอำเซียนสะท้ อนตัวเลขกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ที่มีอตั รำเติบโตเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องหรื อประมำณร้ อยละ 12 ระดับกำรลงทุนโดยตรงจำก
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ต่ำงประเทศของภูมิภำคฯอยู่ที่ประมำณ 140 พันล้ ำนเหรี ยญสหรัฐฯ นอกจำกรนี ้ ประเทศไทยยังมีสภำพแวดล้ อมกำรลงทุน
(Investment Climate) โดยดัชนีชีว้ ดั ควำมผ่อนคลำยในกำรทำธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ในอันดับที่ 27 ในปี
2562 สูงกว่ำประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภำคอำเซียน บริ ษัทจึงเล็งเห็นโอกำสกำรเป็ นหุ้นส่วนทำงธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน
บริ ษัทจึงเสนอออกหุ้นเพิ่มทุนต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2562 ที่จะนาเงินที่ได้ รับจาก
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) มา
เป็ นแหล่ งเงินทุนในการดาเนินงานของบริ ษัท และ/หรื อมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรั บการดาเนินงานของ
บริ ษัท และ/หรื อเพื่อรองรั บการขยายธุ รกิจของบริ ษัทในอนาคต ซึ่งบริ ษัทอยู่ระหว่ างการศึกษาความเป็ นไปได้ ใน
การประกอบธุรกิจมีเดีย (Media) และธุรกิจอื่นๆ เช่ น การประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตที่สร้ าง
ผลตอบแทนในอัตราเติบโตแบบก้ าวกระโดด รวมทัง้ การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยภายหลังการ
ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ าว จะช่ วยให้ บริษัทมีสภาพคล่ องทางการเงินเพิ่มขึน้
3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
3.1

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
1
นำยสุเทพ เหลีย่ มศิริเจริ ญ
2
นำยนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
3

นำยศรศักดิ์ แสนสมบัติ

4

นำยประจวบ อุชชิน

5

พล.ต.ต.ประยนต์ ลำเสือ

6

นำยธนรัฐ ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ รองประธำนกรรมกำรบริ ษัท
และประธำนกรรมกำรทรัพยำกรบุคคลและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรธรรมำภิบำลและรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุน
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรทรัพยำกรบุคคลและกำหนดค่ำตอบแทน
และกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

7

นำยโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุน
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3.2

รายชื่อคณะผู้บริหาร

รำยชื่อคณะผู้บริ หำรบริ ษัท ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
3.3

รายชื่อ
นำยประจวบ
นำยชลพรรณ
นำยสรกฤต
นำงสำวกุลธิดำ
นำยถำวร
นำยเอกวิทย์

อุชชิน
วงษ์ สงิ ห์
ลัทธิธรรม
วีระถำวร
พรพนัสศรี
แก้ ววิเชียร

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ประธำนสำยงำนปฏิบตั ิกำรและรักษำกำรประธำนสำยงำนกำรเงิน
ประธำนสำยงำนกลยุทธ์กำรตลำด
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและเลขำนุกำรบริ ษัท
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยงำนกฎหมำย

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 26 มีนำคม 2562 มีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ลาดับ

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

2

นำยบุญชัย เกษมวิลำศ
นำยอุทยั พันธ์ จิรกุลพงศ์ธร

54,877,300
42,348,700

9.34
7.21

3
4
5

นำยณัฐพล เกษมวิลำศ
น.ส.สุนนั ท์ งำมอัครกุล
น.ส.ศรี วรรณ รักตพงศ์ไพศำล

29,328,808
28,794,200
26,266,600

4.99
4.90
4.47

6
7
8
9
10

นำยธวัช ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ
นำยธนรัฐ ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
น.ส.อรนุช ธนำวุฒิวฒ
ั นำ
น.ส.นลินภัสร์ กิตติสรุ ี ย์ธร

20,412,700
20,010,000
20,000,000
16,719,700
15,534,800
274,292,808

3.48
3.41
3.40
2.85
2.64
46.69

1

รายชื่อ

ยอดรวม

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นจำกกำรปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนำคม 2562
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1

ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ในรอบระยะเวลำ 3 ปี (2559-2561) ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทไม่มีกำรเพิ่มทุน

4.2

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผล
ในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เนื่องจำกบริ ษัทยังมีผล
ขำดทุนสะสม

5. ข้ อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจมีเดีย และมุ่งหน้ ำเพื่อประกอบอีก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ นวัตกรรม และ
พลังงำน ซึง่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และถือหุ้นแต่ละบริ ษัทร้ อยละ 99.99
โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี ้
บริษัทย่ อย
1. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 35,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10
บำท จำนวน 3,500,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ ผลิต ส่ง จ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ ผลิต
กระแสไฟฟ้ำ จำกพลัง งำนหมุน เวี ย น (35101) ครอบคลุม ไปถึ ง ด้ ำ นจัด กำรพลัง งำน (Energy Service
Company:ESCO) ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ให้ บริ กำรในด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน และ/หรื อพลังงำนทดแทนที่ให้ บริ กำร
ครบวงจร โดยครอบคลุมถึงกำรให้ คำปรึกษำ กำรบริ หำรโครงกำร กำรออกแบบทำงวิศวกรรม วิเครำะห์กำรใช้
พลังงำน ติดตังอุ
้ ปกรณ์ และดำเนินงำน กำรจัดหำแหล่งเงินทุนสำหรับโครงกำรด้ ำนพลังงำน เป็ นต้ น
2. บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 48,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100
บำท จำนวน 480,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนกระจำยเสียง แพร่ ภำพวิทยุและ
โทรทัศน์ (60101) ครอบคลุมไปถึงธุรกิจประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต
3. บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100
บำท จำนวน 10,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนประกอบกิจกำรค้ ำ ผลิต กำรออกแบบ
จัดจำหน่ำย นำเข้ ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์จำกไม้ (16299) โดยสินค้ ำจะถูกผลิตออกมำภำยใต้ แบรนด์ที่มีชื่อว่ำ
WA ซึ่งสินค้ ำชนิดแรกของฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค คือ เขียงไม้ ฮิโนกิ นอกจำกนี ้ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค ยังมีแผนที่จะแปรรู ป
ผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิอื่นๆ จึงมีกำรวำงแผนสำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังในช่
้ องทำง
ออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่ วม
1. บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 16,350,000 บำท บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 100 บำท จ ำนวน 163,500 หุ้น โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ใ นกำรประกอบธุ ร กิ จ ด้ ำ นพัฒ นำเว็ บ ไซต์ แ ละ
แอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ บริ กำรผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต (62011)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและกลุม่ ผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ มีควำมเห็นให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึง่ บริ ษัทได้ มีมติที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทบลู ฟี นิกซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยำยน 2561 อนุมัติให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้ บลู
ฟี นิกซ์ อยูใ่ นระหว่ำงขึ ้นตอนกำรชำระบัญชี
2. บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 268,421,200 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
100 บำท จำนวน 2,684,212 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนกิจกรรมด้ ำนสวนสนุกและธีม
ปำร์ ค (93210) ในกำรพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทัลคือ The Marvel Experience: Theme
Entertainment Attraction (เดอะมำร์ เวลเอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ )
เงินลงทุนทั่วไป
1. บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท จำนวน 50,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ (35101) โดยได้ ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่
เกิน 4.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ ก๊ำซชีวภำพที่ผลิตจำกน ้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของโรงงำนน ้ำตำล
ในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำเป็ นวัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงิน
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงิน
ผลประกอบกำรของบริ ษัท ปรำกฎตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ ที่ได้ รับกำร
ตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทำนจำกผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2561 และสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี ้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

17.85

1.83

9.55

1.18

12.96

3.08

582.40

59.64

184.16

22.75

23.20

5.52

75.94

7.78

60.43

7.47

62.62

14.90

สินค้ าคงเหลือ

-

-

-

-

12.96

3.08

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้น

-

-

10.76

1.33

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

13.49

1.67

-

-

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั

2.80

0.29

1.32

0.16

0.24

0.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.59

0.06

0.61

0.08

1.23

0.29

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

679.57

69.59

280.31

34.63

113.20

26.93

เงินฝากที่ติดภาระค ้าประกัน

-

-

-

-

90.00

21.41

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

-

-

321.04

39.67

124.21

29.55

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

45.46

10.82

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้ไม่หมุนเวียนอื่น

85.89

8.80

-

-

-

-

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

40.97

4.20

34.52

4.26

19.32

4.60

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

24.55

2.51

21.63

2.67

19.07

4.54

ค่าความนิยม

34.01

3.48

51.20

6.33

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

38.94

3.99

-

-

-

-

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

73.03

9.02

-

-

72.54

7.43

27.63

3.41

9.04

2.15

296.91
976.47

30.41
100.00

529.05
809.36

65.37
100.00

307.11
420.31

73.07
100.00
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

43.28

4.43

15.68

1.94

10.80

2.57

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1.92

0.20

1.89

0.23

0.95

0.23

เงินกู้ยมื ระยะสั ้น

5.11

0.52

4.88

0.60

47.96

11.41

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

0.07

0.02

50.31

5.15

22.44

2.77

59.78

14.22

เงินกู้ยมื ระยะยาว

2.94

0.30

1.05

0.13

0.11

0.03

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

1.50

0.15

2.65

0.33

2.06

0.49

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2.83

0.29

2.83

0.35

2.83

0.67

7.27
57.58

0.74
5.90

6.54
28.98

0.81
3.58

5.00
64.78

1.19
15.41

549.75

56.30
587.41

72.58

587.41

139.76

1,487.41

183.78

1,487.41

353.89

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี ้แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น

1,454.61

148.97

(6.60)

(0.68)

(6.60)

(0.82)

(6.60)

(1.57)

(39.60)

(4.06)

(39.60)

(4.89)

(39.60)

(9.42)

13.00

1.33

13.00

1.61

13.00

3.09

(1,062.80)

(108.84)

(1,269.38)

(156.84)

(1,686.09)

(401.16)

1.79

0.22

-

-

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

908.36

93.02

774.02

95.63

355.53

84.59

10.53

1.08

6.35

0.78

-

-

918.89

94.10

780.38

96.42

355.53

84.59

976.47

100.00

809.36

100.00

420.31

100.00
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกาไรเบ็ดเสร็จ

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ

48.91

25.30

27.00

61.76

0.61

100.00

รายได้ ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

51.17

26.46

16.71

38.22

-

-

รายได้ จากการขาย

93.27

48.24

0.01

0.01

-

-

รวมรายได้

193.36

100.00

43.71

100.00

0.61

100.00

ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(18.60)

(9.62)

(7.20)

(16.47)

-

-

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

(48.73)

(25.20)

(15.19)

(34.75)

-

-

ต้ นทุนขาย

(77.08)

(39.86)

-

-

-

-

รวมต้ นทุน

(144.41)

(74.69)

(22.39)

(51.22)

-

-

กาไรขัน้ ต้ น

48.94

25.31

21.32

48.78

0.61

100.00

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

19.80

10.24

-

-

-

รายได้ อื่น

26.53

13.72

15.34

35.08

13.14

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย

2,154.10

95.28

49.28

36.66

83.86

13.75

2,254.10

(108.96)

(56.35)

(105.23)

(240.72)

(47.78)

(7,832.79)

(41.44)

(21.43)

(16.87)

(38.59)

-

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่วมทุน

-

-

-

-

(29.81)

(4,886.89)

หนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

-

-

(88.23)

(14,463.93)

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

-

-

(20.73)

(47.43)

(51.20)

(8,393.44)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

-

(65.33)

(149.45)

(107.79)

(17,670.49)

(29.98)

(15.50)

(24.06)

(55.05)

(18.68)

(3,062.30)

(0.53)

(0.27)

(0.41)

(0.94)

(0.69)

(113.11)

(0.67)

(0.35)

(13.00)

(29.73)

(89.50)

(14,672.13)

(181.59)

(93.91)

(245.63)

(561.92)

(433.68)

(71,095.08)

(86.30)

(44.63)

(208.97)

(478.05)

(419.93)

(68,840.98)

-

-

-

-

-

(86.30)

(44.63)

(208.97)

(478.05)

(419.93)

0.57

0.30

-

-

(85.73)

(44.34)

(208.97)

(478.05)

(68,840.98)

1.11

181.97

(418.82)

(68,659.02)
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(208.97)

(419.93)

ดอกเบี ้ยจ่าย

0.29

0.66

ดอกเบี ้ยรับ

(6.49)

(3.41)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

15.84

0.86

-

(12.96)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น

(0.04)

(0.61)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

1.45

(0.21)

(27.61)

(3.37)

-

0.07

9.66

8.10

15.19

-

ค่าตัดจาหน่ายเงินมัดจาที่จะไม่สามารถเรี ยกคืน

8.63

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(0.47)

(1.24)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

4.51

-

ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น (โอนกลับ)

(0.96)

83.46

ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้น

-

-

ค่าเผือ่ เงินมัดจาที่จะไม่สามารถเรี ยกคืน

29.59

-

ตัดจาหน่ายภาษี เงินได้

0.67

0.21

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

1.16

0.82

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร

(0.00)

(0.00)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

ค่าเผือ่ ด้ อยค่าเงินร่วมทุน

-

29.81

23.75

-

-

(0.39)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

20.73

51.20

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

65.33

107.78

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่วม

13.00

89.50

(34.74)

(69.67)

ปรับรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
กระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน

สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นลดลง
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าเผือ่ การด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(0.29)

(0.15)

-

(0.29)

รับคืนภาษีเงินได้

2.80

-

จ่ายภาษีเงินได้

(1.26)

(0.24)

(33.50)

(70.35)

-

(90.00)

(37.92)

(0.45)

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(399.37)

-

เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง

398.70

162.20

เงินสดจ่ายเพื่อให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากการให้ ก้ ยู มื ระยะสันบริ
้ ษัทอื่น

-

10.00

(10.76)

-

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้ มา
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย

เงินสดจ่ายเพื่อให้ ก้ ยู มื ระยะสันบริ
้ ษัทอื่น
เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุน

-

(10.00)

เงินสดรับจากดอกเบี ้ย

6.49

4.17

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(0.49)

(0.12)

-

0.01

(43.35)

75.81

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

70.46

-

เงินสดที่ผ้ เู ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี ้สินซึ่งเกิดขึน้ จากสัญญาเช่าการเงิน

(1.91)

(1.89)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

68.54

(1.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(8.31)

3.57

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

17.85

9.55

-

(0.16)

9.55

12.96

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริษทั ย่ อย ณ วันเปลี่ยนอานาจควบคุม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี
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อัตราส่ วนทางการเงิน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 / Enclosure 2

Logo

ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No.

Subscription Form for New Ordinary Shares of Demeter Corporation Public Company Limited

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน ...................... หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
Offering for sale to existing shareholders of Demeter Corporation Public Company Limited of ……………. new ordinary shares (the "Shares")
with a par value of Baht 1 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 1 existing ordinary shares to 2 new ordinary share

วันที่จองซื้อ

☐ 27 พฤษภาคม 2562 / 27

May 2019

☐ 28 พฤษภาคม 2562 / 28

May 2019

☐ 29 พฤษภาคม 2562 / 29

May 2019

☐ 30 พฤษภาคม 2562 / 30

May 2019

☐ 31 พฤษภาคม 2562 / 31

May 2019

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of Demeter Corporation Public Company Limited (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No.
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ที่อยู่ / Address

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ณ วันที่ ……………………. จานวน / According to the Record Date on ……………………
to compile the list of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own
หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have rights to subscribe for
หุน้ / new ordinary share(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังนี้ /
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
No. of shares subscribed for (Share(s))

I/We wish to subscribe for the new ordinary share(s) in the Company as follows:

☐ จองซื้อตามสิ ทธิท้ งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิ ทธิ / Subscription for less than the entitlement

Total Payment Amount (Baht)

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / Choose one only

☐ จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิ ทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/We enclose my/our payment by:
☐ เงินโอนเข้าบัญชี โดยสั่ งจ่ าย “บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้ อ” เลขที่บญ
ั ชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ /
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thanon Witthayu Branch

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / If I/we am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only):
☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" และดาเนิ นการให้ บริ ษทั
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่
ชื่อ
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น /
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.

TSD number no.

a/c name

, maintained with such TSD member company.

☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ

ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the
allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.)

☐ ให้ออกใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบ

หุ ้น ให้แก่ ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน ทาการ นับจากวัน ปิ ดการจองซื้อหุ ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder
register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.

ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ หรื อ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรื อเงินส่วนต่าง
ค่าจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน (ผูจ้ องซื้อเกินสิทธิจะต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิ ชย์, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรื อ ธ.กรุ งไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมด
ให้ครบถ้วน) / If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information
below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)

☐ ธ.ไทยพาณิ ชย์ / SCB ☐ ธ.กรุ งเทพ / BBL ☐ ธ.กสิ กรไทย / KBANK ☐ ธ.กรุ งไทย / KTB, สาขา / Branch

เลขที่บญั ชี / Account No.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะ
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้า /
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period.
I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of
Demeter Corporation Public Company Limited, including the amendment of those in the future.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ ยง ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
Please be aware of the risk involved in stock investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

ลงชื่อ
(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้ สามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share.
I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

ลงชื่อ
(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of Demeter Corporation Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date

เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No.

ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from
เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน / for subscription of
หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by ☐ เงินโอน / Pay-in
ลงวันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขาที่โอน / Branch
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
☐ ออกใบหุ น
้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่
/
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number

Securities trading account number

☐ ออกใบหุ น
้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares
under issuer account for my name, account number 600

☐ ออกใบหุ น
้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark:

If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation Service,
Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

ผู้ฝาก
เลขที่Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) – เพื่อรับฝำกทรัพย์ สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรคำลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุเอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เพื่อผู้ฝำกหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนำคำรสินเอเซีย จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จำกัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924
SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN
328
329
334
336
337
339
340
341
342
343
344
345
407
417

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อผู้รับฝำกทรัพย์ สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ ำตรำสำรหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ฟิ นันซ่ำ จำกัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนำคำรอำร์ เอช บี จำกัด
RHB BANK BERHAD

หมายเหตุ/Notes:
- ผู้จองซื ้อกรุณำแนบใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน มำพร้ อมกับใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนีด้ ้ วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this
subscription form for new ordinary shares.
- ผู้จองซื ้อโอนเงินเข้ ำบัญชีเดียวกัน ทังกรณี
้ จองซื ้อ ตำมสิทธิ หรือต่ำกว่ำสิทธิ หรือเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้ ำจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ไม่ตรงตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้ รับชำระ บริษัทจะถือตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ จำนวนเงินดังกล่ำวจะต้ องไม่เกินกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ผ้จู องซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
/ If the share subscription amount stated in
this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบใบนำฝำกชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนำฝำก/โอนเงิน ซึ่งแสดงกำรชำระเงินเพื่อกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนโดยครบถ้ วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip
showing full payment for subscription of new ordinary shares.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
หนังสือมอบอานาจ (สาหรับการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน)

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เขียนที่ _______________________________
วันที่ ________________________________
ข้ าพเจ้ า ________________________________________ (“ผู้มอบอำนำจ”) สัญชาติ ____________________
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล _______________________________________________
อยูบ่ ้ านเลขที่ ___________ ถนน ____________________________ ตาบล/แขวง ________________________________
อาเภอ ________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________
ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จ านวน
____________________หุ้ น เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ทฯ จ านวน ________________ หุ้ น
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
ขอม อบฉั น ทะให้ นาย /นาง/นางสาว ___________________________________ อายุ ____________ ปี
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง __________________ อยู่บ้านเลขที่ _________ถนน ______________________
ต าบล/แขวง _____________อ าเภอ/เขต ________________ จัง หวัด _________________รหัส ไปรษณี ย์ __________
(“ผู้รับมอบอำนำจ”)
เป็ นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายดาเนินการแทนข้ าพเจ้ า ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน ________________________ หุ้น รวมถึง มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่ม เติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดาเนินการใดๆ ทังปวงซึ
้
ง่ เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอานาจได้ จนเสร็ จการ
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปภายใต้ การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)
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ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สําหรับลูกค้ า / For Customer
โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาํ ระเงิน*

สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.1)

เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

เลขทีบ
" ัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

เลขทีบ
" ัญชี 155-3-00030-1

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาํ ระเงิน*

สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..

ชื+อ/ Name…......……………………………………………..
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.1)

เลขบัตรประชาชนหรื อเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

เอกสารเพิ• มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ี•ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน!
ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที! ..........................................................................................................

กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
". สถานทีเ! กิด ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................
#. สัญชาติท!ี # .................................................................................................................................................................................
$. ทีอ! ยู่ถาวร.....................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย/์ Postal…………….…...
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิ ติบคุ คล
". ประเทศทีจ! ดทะเบียนจัดตัง% บริษทั ………………………………………………………………………………………………………….
#. สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี% เพื!อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี%)
.

- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หุน้ ชาวสหรัฐ....................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………………………

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร! ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน% แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี% ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลทีป! รากฎในเอกสารนี%ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื!นทีม! อี าํ นาจตามกฎหมายรวมทัง% หน่วยงานทีม! ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื!อ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................
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แบบการแสดงตน และแบบประเมินการลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้ า (บุคคลธรรมดาทัวไป)
ชือ-สกุล ลูกค้ า..........................................................................…………. สัญชาติ.................... วัน/เดือน/ปี เกิด................................... เลขทีบัตรประชาชน …………………….…….……
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที……………ซอย…………………..……ถนน....................................แขวง......................................เขต....................................จังหวัด.......................................
อาชีพปั จจุบนั โปรดระบุตําแหน่ง..........................................สถานทีทํางาน..................................................... ประเภทกิจการ.........................................เบอร์ โทรศัพท์...............................
รายได้ ตอ่ เดือน.............................บาท รายได้ อืนๆ.........................บาท ทีมาของรายได้ อืนๆ โปรดระบุ..............................................................................................................................
ความเกียวข้ องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุตําแหน่ง หรื อความเกียวข้ องทางการเมือง.....................................................................................................................................................
สถานะภาพ โสด หย่า/ม่าย สมรส โปรดระบุ ชือคูส่ มรส..............................................................สัญชาติ.......................เลขทีบัตรประชาชน ………………..….……….…………
อาชีพคูส่ มรส ตําแหน่ง.............................สถานทีทํางาน........................................ ประเภทกิจการ..............................ความเกียวข้ องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ…………….…….….
บุคคลทีได้ รับประโยชน์ทีแท้ จริ ง (บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแท้จริ ง หรื อมี อํานาจควบคุมความสัมพันธ์ ในการทําธุรกรรมกับบริ ษัท ) เจ้ าของบัญชี บุคคลอืน โปรดระบุ....................
ชือสกุล...............................................สัญชาติ................ความสัมพันธ์.............................เลขทีบัตรประชาชน .......................................... อาชีพ ระบุตําแหน่ง………………………............
ชือสถานทีทํางาน....................................................................................ความเกียวข้ องทางการเมือง ไม่มี มี ระบุ...................................................................................................
(ความเกี ยวเกี ยวข้องทางการเมื อง หมายถึง บุคคลทีมี ตําแหน่งทางการเมื อง หรื อมี ความเกี ยวข้องกับผูม้ ี ตําแหน่งทางการเมื อง ให้รวมถึง บิ ดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น)

แบบสอบถามเพือประเมินรู ปแบบการลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้ า:
กรุณาทําเครื องหมาย ในข้ อทีตรงกับตัวท่านเองมากทีสุด ตอบได้ 6 คําตอบ (ยกเว้ นข้ อ 8.)
6. ปั จจุบนั ท่านอายุเท่าไร :
(6) มากกว่า :: ปี (;) 8:-:: ปี (<) <:-88 ปี (8) น้ อยกว่า <: ปี
;. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้ จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้ าน รถ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว และ
ค่าเลี >ยงดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
(6) มากกว่าร้ อยละ @: ของรายได้ ทงหมด
ั>
(;) ร้ อยละ:A ถึง @A ของรายได้ ทงหมด
ั>
(<) ร้ อยละ ;: ถึง :A ของรายได้ ทงหมด
ั>
(8) น้ อยกว่าร้ อยละ ;:ของรายได้ ทงหมด
ั>
<. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร
(6) ทรัพย์สนิ น้ อยกว่าหนี >สิน (;) ทรัพย์สนิ เท่ากับหนี >สิน (<) ทรัพย์มากกว่าหนี >สิน
(8) มีความมันใจว่ามีเงินออม หรื อเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณ
8. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใดต่อไปนี >บ้ าง
***เลือกได้ มากกว่า 6ข้ อ คะแนนทีได้ คือ Choice ทีมีคะแนนสูงสุด***
(6) เงินฝากธนาคาร (;) พันธบัตรรัฐบาลหรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(<) หุ้นกู้หรื อกองทุนตราสารหนี > (8) หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นหรื อสินทรัพย์อืนทีมีความเสียงสูง
:. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี >
(6) ไม่เกิน 6 ปี
(;) 6 ถึง < ปี
(<) < ถึง : ปี
(8) มากกว่า : ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
(6) เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตําได้
(;) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสมําเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
(<) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึ >น แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ >น
(8) เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทีจะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้
@. เมือพิจารณาผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนทีอาจเกิดขึ >น ท่านเต็มใจทีจะลงทุนในกลุม่ การ
ลงทุนใดมากทีสุด

คะแนนทีได้ คํานวณจากตัวเลขในแต่ละคําตอบทีท่านเลือก

(6) กลุม่ การลงทุน6มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน ;.:% โดยไม่ขาดทุนเลย
(;) กลุม่ การลงทุน; มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด@%แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 6%
(<) กลุม่ การลงทุน< มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด6:%แต่อาจมีผลขาดทุนถึง :%
(8) กลุม่ การลงทุน8 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ;:% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง65%
8. ถ้ าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ทีมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน
สูงด้ วยเช่นกันท่านจะรู้ สกึ อย่างไร
(6) กังวลและตืนตระหนกกลัวขาดทุน (;) ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
(<) เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึง
(8) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนทีอาจจะได้ รับสูงขึ >น
9. ท่านจะรู้ สกึ กังวล/รับไม่ได้ เมือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วน
เท่าใด
(6) :% หรื อน้ อยกว่า
(;) มากกว่า :-6A%
(<) มากกว่า 6A-;A%
(8) มากกว่า ;A% ขึ >นไป
6A. หากปี ทีแล้ วท่านลงทุนไป 6AA,000 บาท ปี นี >ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ
T:,AAA บาท ท่านจะทําอย่างไร
(6) ตกใจและต้ องการขายการลงทุนทีเหลือทิ >ง
(;) กังวลใจและจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเสียงน้ อยลง
(<) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(8) ยังมันใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิมเงินลงทุนใน
แบบเดิมเพือเฉลียต้ นทุน
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ประสบความสําเร็ จ ท่านจะได้ รับ
ผลตอบแทนในอัตราทีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้ มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทังหมด
>
แต่อาจต้ องลงเงินชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรับได้ เพียงใด :
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้
12. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแล้ ว ท่านสามารถรับความเสียงด้ านอัตรา
แลกเปลียนได้ เพียงใด :
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้

ให้ นําคําตอบในข้ อ 1-10 มารวมกัน ผลทีได้ คือคะแนนทีท่ านต้ องนําไปพิจารณาประเมินหารู ปแบบของการลุงทุนทีเหมาะสมกับท่ าน

คะแนนรวม......................................

ลงชือ……………………………………..…………ลูกค้า
(
)

วันที…………………………………………

มีตอ่ หน้ า ;

แบบสอบถามเพือประเมินรู ปแบบการลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้ า (ต่อ)
◆ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทหลักทรัพย์เพือประกอบการจัดทําแบบประเมิน

Suitability Test ของลูกค้ า และลูกค้ ารับทราบว่าได้ ทําแบบสอบถามนี >เพือประโยชน์ในการรับทราบความ
เสียงในการลงทุนทีรับได้ ของตนเอง
◆ระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ าประเมินจากข้ อมูลทีลูกค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทหลักทรัพย์เท่านัน> ทังนี
> > มิได้ การแสดงว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้ องแท้ จริ งความครบถ้ วนหรื อ
ความน่าเชือถือของข้ อมูลของลูกค้ าทีลูกค้ าได้ แจ้ งและผลการประเมินดังกล่าว
◆เมือเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทหลักทรัพย์ทําการประเมินความเสียงในการลงทุนของลูกค้ าและได้ แจ้ งให้ ลก
ู ค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า ถือว่าลูกค้ ารับทราบถึงการประเมิน
ของตนเอง (ซึงประมวลผลจากข้ อมูลทีลูกค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท)และลูกค้ ารับทราบระดับความเสียงในการลงทุนของตน
◆ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการลงทุน ( รวมทัง> คําเตือน เกียวกับการลงทุนและความเสียงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู้ทีสามารถให้ คําแนะนําการลงทุนแก่ลก
ู ค้ าได้ ) ให้
รอบคอบถีถ้ วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสียงในการลงทุน เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซื >อขายล่วงหน้ า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอืนๆ ทีเหมาะสมกับตนเอง
แล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทังนี
> > ข้ อมูลเกียวกับการลงทุนหรื อตราสารทีได้ รับจากตัวแทนของบริ ษัทหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) เป็ นเพียงข้ อมูลส่วนหนึงเพือประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านัน>
◆การลงทุนขึ >นอยูก
่ บั การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึงไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ าและอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสียงของการลงทุนทีได้ รับตามแบบประเมินนี > รวมทัง> ลูกค้ ายินยอมรับความ
เสียงทีเกิดจากการลงทุน ในกรณีทีลูกค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้ าตกลงทีจะยินยอมรับความเสียงของการลงทุนนันเอง
>
ลูกค้ า
ยอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลียนแปลงไปจากผลการประเมินได้
◆บริ ษัทหลักทรัพย์ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
> กงาน เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าทีต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ >นจากการลงทุนของลูกค้ า
◆บริ ษัทของสงวนสิทธิX ในการแก้ ไข ปรั บปรุ งหรื อเปลียนแปลงแบบประเมินความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า ผลประเมินและข้ อมูลทีเกียวข้ อง โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใดแบบ
ประเมินการดําเนินการทีเกียวข้ องและข้ อมูลทีเกียวข้ องมีไว้ เพือบริ หารเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน> ซึงลูกค้ าได้ อ่านคําเตือนข้ างต้ นและข้ อมูลทีเกียวข้ องแล้ วลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคําเตือน
หรื ข้อตกลงทีเกียวข้ องเป็ นทีเรี ยบร้ อย ทังนี
> > การทีลูกค้ าให้ ข้อมูลทีเป็ นความจริ งถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั และครบถ้ วนตามทีบริ ษัทหลักทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้ บริ การหรื อการให้ คําแนะนําทีลูกค้ าแต่ละ
รายจะได้ รับจากบริ ษัทฯ

ผลการประเมิน การทําแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่ างคําแนะนําเรื องการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

ประเภทผู้
ลงทุน
<15 คะแนน
15 – 21 คะแนน
22 – 29 คะแนน
30 – 36 คะแนน
≥37 คะแนน

ระดับความเสียง

สัดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนี @
ตราสาร การลงทุน
เงินฝากและตรา ภาครั ฐ มีอายุ ภาค
ทุน
ทางเลือก
สารหนีร@ ะยะสัน@ มากกว่ า D ปี เอกชน

ตํา

> 60%

ปานกลางค่อนข้ างตํา

< 20%
ปานกลางค่อนข้ างสูง
< 10%
สูง
< 10%
สูงมาก
< 5%
รวมถึง สินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื >อล่วงหน้ า

< 20%
< 70%
< 60%
< 40%
< 30%

< 10%
< 20%
< 30%
< 40%
> 60%

< 5%
< 10%
< 10%
< 20%
< 30%

ตราสารทีสามารถลงทุนได้
ตราสารหนี > / ตราสารทุนเล็กน้ อย / หน่วยลงทุนทีมีระดับความเสียง 6
ตราสารหนี >/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสารอนุพนั ธ์เล็กน้ อย/หน่วยลงทุนทีมีระดับความเสียง 6- 4
ตราสารหนี >/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพนั ธ์เล็กน้ อย / หน่วยลงทุนทีมีระดับความเสียง 6- 5
ตราสารหนี > / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพนั ธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนทีมีระดับความเสียง 6- 7
ตราสารหนี >/ตราสารทุนค่อนข้ างมาก /ตราสารอนุพนั ธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนทีมีระดับความเสียง 6- 8

ตารางระดับความเสียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่ างๆ
ประเภทผู้ลงทุน

ระดับความเสียง

ประเภทหน่ วยลงทุน

ประเภทนักลงทุน

D

กองทุนรวมตลาดเงินทีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

ตราสารหนี >
ตราสารทุนได้ เพียงเล็กน้ อย

เสียงปานกลาง
ค่ อนข้ างตํา
ตัง@ แต่ 15-21
เสียงปานกลาง
ค่ อนข้ างสูง
ตัง@ แต่ LL-LO
เสียงสูง
ตัง@ แต่ MQ-MR

L
M
N
P

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนรวมตราสารหนี @
กองทุนรวมผสม

แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสียงตํา
หมายความว่า ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร
เล็กน้ อย ไม่ต้องการความเสียง และมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ
>
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสียงปานกลาง และค่อนข้ างตํา
หมายความว่า ท่านเป็ นผู้ลงทุนทีรับความเสียงได้ น้อย เน้ นปกป้องเงินลงทุน
โดยมุง่ หวังรายได้ สมําเสมอจากการลงทุน
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสียงปานกลาง และค่อนข้ างสูง
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครัง> คราวได้

6
T

เสียงสูงมาก
ตัง@ แต่ MT ขึน@ ไป

V

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม
กองทุนทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์ สินทางเลือก

แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสียงสูง หมายความว่า ท่านสามารถ
ยอมรับความเสียงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการ
ขาดทุนได้ โดยมุง่ หวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสียงสูงมาก หมายความว่า ท่าน
ต้ องการได้ รับโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนสูง แม้ จะมีความเสียงสูงและ
ยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร

ตราสารหนี >
ตราสารทุนได้ ค่อนข้ างมาก
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
ตราสารหนี >
ตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน

เสียงตํา <15

ระดับความเสียงและประเภทตราสารที
สามารถลงทุนได้

ตราสารหนี >
ตราสารทุนได้ บางส่วน
ตราสารหนี >
ตราสารทุนได้ ปานกลาง

จากคะแนนทีได้ ตามคําถามข้ างต้ น (ข้ อ 6-6A) ผลรวมจะแสดงให้ ทา่ นทราบว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภทใด และเหมาะทีจะลงทุนในตราสารประเภทใด และหากท่านต้ องการลงทุนหรื อ
ยืนยัน และรับความเสียงได้ ทีจะลงทุนในตราสารทีมีระดับคะแนนทีมีความเสียงสูงกว่าผลคะแนนทีท่านประเมินไว้ ในเบื >องต้ น ของให้ ทา่ นลงนามยืนยันยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ >นจาก
การลงทุนหรื อทําธุรกรรมดังกล่าว
\

ลงชือ……………………………………..…………ลูกค้า
(
)

วันที…………………………………………

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
แผนที่สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด สานักงานใหญ่
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 8, 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 672-5999
โทรสาร : (02) 672-5889
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (มหาชน) (DCORP)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of DCORP

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

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

DCORP

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

03/05/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

08/05/2019

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

1:2

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

0.50

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

27/05/2019 - 31/05/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
27/05/2019

