สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 / Enclosure 7
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No………………………………………
ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) จานวน 2,698,938,594 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.23 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
Offering for sale to existing shareholders of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED of 2,698,938,594 new ordinary shares (the "Shares")
with a par value of Baht 0.85 each, at the offering price of Baht 0.23 per share, at a ratio of 3 existing ordinary shares to 1 new ordinary share

วันที่จองซื้อ

☐ 27 พฤษภาคม 2565 / 27 May 2022 ☐ 30 พฤษภาคม 2565 / 30 May 2022 ☐ 31 พฤษภาคม 2565 / 31 May 2022 ☐ 1 มิถุนายน 2565 / 1 June 2022

☐ 2 มิถุนายน 2565 / 2 June 2022

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No.
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ที่อยู่ / Address
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จานวน / According to the Record Date on 10 May 2022 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 สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ดังนี้ /
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
No. of shares subscription for (Shares)

I/We wish to subscribe for the newly 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 o only one

☐ 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 “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้ อ” เลขทีบ่ ัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์ เพลส /

Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place 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 only one):
☐ 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 at said 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 ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ 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 ที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรร หือไม่รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ ข้างเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้ (เลือกเพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณี ไม่ระบุถือว่า
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ด้วยเช็ค)
☐ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่ งทางไปรษณี ยล
์ งทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้น
Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail according to the registered mailing address as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 10 May 2022 ( the Record Date) the subscriber
shall be responsible for related fees which may occur

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าเจ้าตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กาหนด 9 ธนาคารได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ( SCB) ธนาคารกสิ กรไทย (KBANK)
ธนาคารกรุ งเทพ(BBL) ธนาคารกรุ งไทย(KTB) ธนาคารกรุ งศรี ฯ (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) ธนาคารยูโอบี (UOB)
Transfer through bank account as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 10 May 2022 (the Record Date) (only 9 specified bank are applied, which are The Siam Commercial Bank PLC. (SCB) Kasikornbank PLC. (KBank)
☐

Bangkok Bank PLC.(BBL) Krungthai Bank PLC. (KTB) Bank of Ayudhya PLC.(BAY) TMBthanachart Bank PLC.(TTB) Land and Houses PLC. (LH) CIMB THAI Bank PLC. (CIMBT) United Overseas Bank Limited (UOB)

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะ
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
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
GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED, including the amendment.

การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ ยง ก่ อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ

ลงชื่อ x

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(
)
ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ทาซ้ า นาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการตามคาขอของข้าพเจ้าและ/หรื อตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น และข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่สถาบันการเงิน(รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์และ/หรื อนิ ติบุคคลอื่นใด)ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้าพเจ้าให้แก่ตวั แทนจอง
ซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ที่ www.gel.co.th และของตัวแทนจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ที่ www.globlex.co.th/PDPA
I agree and give my consent to the Company in collecting, processing, using, reproducing, entering into a computer system and/or disclosing my personal information to any entities relevant to carry out according to my request and/or for the above purposes. And, I
hereby give my consent to any financial institution (including securities companies and/or any other legal entity) which I have a financial transaction with to be able to disclose information related to the presence and/or identifying my identity to the subscription agent of
the Company and the Company. This is to comply with the law on anti-money laundering. personal data protection laws and any other relevant laws. Owners of personal data can learn more about the Company's personal data protection policy at www.gel.co.th and of
the subscription agent for the Company at www.globlex.co.th/PDPA.
หมายเหตุ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธหรื อไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น บริ ษทั ไม่อาจพิจารณาและ/หรื อไม่อาจ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ ไม่อาจบริ การหรื อทาธุรกรรมให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ลงชื่อ x__________________________________________ ผูใ้ ห้ความยินยอม/Consent Grantor
Note: If the owners of personal data refuses or does not provide the personal data specified for the above purposes, the Company may not
(
)

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

consider and/or may not collect, use, disclose personal data and/or may not provide services or transactions to the owner of personal data.

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the 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 x

(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of GENERAL ENGINEERING 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 0.23 บาท / at Baht 0.23 per share, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht โดยชาระเป็ น / made payable by
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
เลขทีP่ articipant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ พำย จำกัด (มหำชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล 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 คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

236
242
257

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอ้ ร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริษัท
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 บียอนด์ จำ กัด (มหำชน)
BEYOND 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 จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
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 เมอร์ช่ นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (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 กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
Krungthai XSpring 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

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
518
312
316
330

ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) - ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) – เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสินเอเซีย จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND

328
329
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- ผูจ้ องซือ้ กรุณำแนบใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน มำพร้อมกับใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนฉบับนีด้ ว้ ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this
subscription form for new ordinary shares.
- ผูจ้ องซือ้ โอนเงินเข้ำบัญชีเดียวกัน ทัง้ กรณีจองซือ้ ตำมสิทธิ หรือต่ำกว่ำสิทธิ หรือเกินกว่ำสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้ำจำนวนหุน้ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ นีไ้ ม่ตรงตำมจำนวนเงินที่ บริษัทได้รบั ชำระ บริษัทจะถือตำมจำนวนเงินที่ได้รบั ชำระเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ จำนวนเงินดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำมูลค่ำหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั จัดสรรทัง้ หมด / 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.
- ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบใบนำฝำกชำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนำฝำก/โอนเงิน ซึ่งแสดงกำรชำระเงินเพื่อกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนโดยครบถ้วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip
showing full payment for subscription of new ordinary shares.

้ หุน
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)

เรือ
่ ง
subject:

บริษ ัท เจนเนอร ัล เอนจิเนียริง่ จาก ัด (มหาชน) (GEL)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of GEL

ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท เจนเนอร ัล เอนจิเนียริง่ จาก ัด (มหาชน)
GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

GEL

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

09/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

11/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

3:1

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

0.23

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

27/05/2022 - 02/06/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)
้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
27/05/2022
**เพิม
่ เติม (Remark) : 2 หุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (GELW5) ฟรี **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพแนบ
สาเนาทะเบียนบ ้าน**

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.

หนังสื อแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและสารสนเทศ
ของ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1.

ชื่ อและสถานทีต่ ้งั บริษัทจดทะเบียน
ชื่ อ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”)
ชื่อย่อ
GEL (เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม 2557 บริ ษ ัท เปลี่ ยนแปลงชื่ อ ย่อ หลัก ทรั พ ย์จากเดิ ม
“GEN” เป็ น “GEL”)
สถานทีต่ ้งั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
ที่ต้ งั สานักงานสาขา
สาขาที่ 1 เลขที่ 99, 99/1-5 หมู่ ที่ 4 ต าบลเชี ยงรากน้ อ ย อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160
สาขาที่ 2 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์ www.gel.co.th

2.

วัน เดือน ปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถื อหุ้นทีม่ มี ติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประเภทของหุน้ :
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน :
และทุนชาระ
แล้วของบริ ษทั ฯ

ตามที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ฯ
จานวน 2,294,097,804.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบี ยนใหม่ 6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
2,698,938,594 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท โดยจะมีทุนชาระแล้วจานวน
6,882,293,415.55 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 8,096,815,783 หุน้ มูลค่าหุ ้น
ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท (หากมีผถู ้ ือหุน้ จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน และมี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ือหุน้ เพิ่มทุนเต็มจานวน)

ทุนที่จะชาระ
เพิ่มสาหรับการ
จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้

หุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 2,698,938,594 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,294,097,804.90 บาท โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี้

:

(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,799,292,396 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.85 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่
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แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น โดยมี ร าคาเสนอขายหุ ้ น ละ 0.23 บาท กรณี ที่ มี เ ศษของหุ ้ น จากการ
คานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ ้นให้ปัดเศษทิ้งทั้งจานวน โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติ มตามสารสนเทศการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ น บริ ษ ัท เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ยริ่ ง
จากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

เดิมของบริ ษทั ฯ
ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ รวมทั้ง
หุน้ รองรับการ
ใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อัตราการ
จัดสรร และ
ราคาเสนอขาย

วิธีการจัดสรร

(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 899,646,198 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.85 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 5 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5”) สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ฯ ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่ วยเท่ ากับ 0 บาท)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิเหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตดั
เศษทิ้งทั้งจานวน โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเท่ากับ
0.50 บาทต่อ 1 หุ ้นและมีระยะเวลาใช้สิทธิ 3 ปี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม
สรุ ปรายละเอียดเบื้ องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2
:

บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 1,799,292,936 หุ ้น
มูล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.85 บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท ฯตาม
สัด ส่ ว นจ านวนหุ ้ น ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering) ในอัต ราส่ วนการ
จัดสรรหุ ้น 3 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.23
บาท และในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้นให้ปัด
เศษทิ้งทั้งจานวน
ผูถ้ ื อ หุ ้น อาจจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่าสิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราที่ ก าหนดไว้
ข้างต้น ได้(Oversubscription) โดยที่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มที่ จองซื้ อเกิ น กว่าสิ ทธิ จะได้รับการ
จัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวนั้นได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ของ
ตนจากการจัดสรรรอบแรกครบถ้วนทั้งหมดแล้วและได้จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิและชาระ
ค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และมีหุน้ สามัญเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นในรอบแรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ ประสงค์จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิ มในราคา
เดียวกันกับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื้อ
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เกิ น กว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถื อ หุ ้น ที่ เป็ นบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(ก) ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรื อเท่ากับจานวน
หุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่าสิ ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริ ษทั จะจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ เหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ ประสงค์จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
และได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วนหุน้ สามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro
Rata Basis) โดยบริ ษทั จะนาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้อเกินกว่า
สิ ทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู ้ ี่จองซื้อเกิน
กว่าสิ ทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของ
หุ ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้น
แต่ละรายจองซื้ อและชาระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นที่เหลือดังกล่าว
ไปจนกระทัง่ ค่าจองซื้ อหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมได้จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ และได้ชาระค่า
จองซื้อหุน้ ดังกล่าวหมด
(ข) ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ ้นบริ ษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิและได้ชาระ
ค่าจองซื้ อ หุ ้น ทั้งหมดตามสัด ส่ วนหุ ้นสามัญ เดิ มที่ ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดย
บริ ษทั จะนาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วย
จานวนหุ ้นที่ เหลือ ซึ่ งจะได้เป็ นจานวนหุ ้นที่ ผทู ้ ี่ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมี
สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ จัดสรร ในกรณี ที่ มีเศษของหุ ้นให้ปั ดเศษของหุ ้น นั้น ทิ้ ง ทั้งนี้
จานวนหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อ
และชาระค่าจองซื้ อแล้ว โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ น
กว่าสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทัง่ ไม่
มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
หากยังมี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการจัดสรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตาม
สั ด ส่ วน การถื อ หุ ้ น และการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู ้ ถื อหุ ้ น ที่ จองซื้ อเกิ น กว่ า สิ ท ธิ
(Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
GEL-W5 บริ ษทั จะดาเนิ นการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั เพื่อตัดหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นส่ วนที่ เหลื อจากการเสนอขายดังกล่าว
ต่อไป
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บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ไม่เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั รายใดที่ ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
4.

วันกําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

5.

กําหนดการจองซื้อและรับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
กําหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวันที่ 27 , 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น.
สถานทีร่ ับจองซื้อและรับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้ง
นี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 2521 , 2525
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ได้ที่ที่ทาการของตัวแทนรับจองซื้อหุน้ คือ รายชื่อผูต้ ิดต่อ
ชื่ อ

E-mail

โทร

คุณนงนุช บริ บูรณธนา

nongnuch@globlex.co.th

02-672-5999 ต่อ 2521

คุณชินโชติ ยังรอต

chinachot@globlex.co.th

02-672-5999 ต่อ 2525

สาหรับท่านที่ถือหุ ้นในระบบไร้ใบหุ ้น (Scriptless) กรุ ณาติดต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์
และมีหุ้นสามัญ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ ันดาเนิ นการรวบรวม
เอกสารและยืน่ เรื่ องให้แก่บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อหุน้ จะไม่รับการจองซื้อหุน้ ทางไปรษณี ย ์ โทรสาร และไม่รับผ่านระบบ DSS

5

6.
6.1

การชําระเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและวิธีการจองซื้อ
การชําระเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่ อผูจ้ องซื้ อในใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซื้ อหรื อผูร้ ับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื้อและชาระเงินค่าหุน้ เต็มตามจานวนที่จองซื้อ ณ ตัวแทนรับจองซื้อหุน้ ของบริ ษทั โดยในการชาระเงินค่าหุ ้น
ให้ชาระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1.1 กรณีชําระด้ วยเช็ ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ”
ระหว่างวันที่ 27 , 30 – 31 พฤษภาคม 2565 ลงวันที่ ไม่เกิ น 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเรี ยกเก็บได้
ภายใน 1 วันทาการถัดไป ทั้งนี้ กาหนดให้ผจู ้ องซื้อ สัง่ จ่ายเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อ
ใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้ อหุ ้น (ต้องนาเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ใส่รหัสบริ ษทั (Com Code) เป็ น 1553000301
6.1.2 กรณีชําระด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี
- โดยชาระผ่านเคาน์ เตอร์ ธ นาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จากัด (มหาชน) เท่ านั้น เข้าบัญ ชี “บริ ษ ัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้ อ” โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5) ระหว่างวันที่
27 , 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทาการ) ไม่เกินเวลา 15.30 น.
- ชาระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี
“บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ” เลือกช่องทางจ่ายบิล ระบุ Com Code 1553000301
ใส่ ขอ้ มูลอ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10 หลัก และ ใส่ ขอ้ มูลอ้างอิง 2 (Ref 2) คือ เลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ให้ครบ 10 หลัก
- ชาระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ ตของทุกธนาคาร ใช้การสแกน QR CODE ในระบบการ
จองออนไลน์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th
ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
- ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริ ษทั งดรับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทางไปรษณี ยแ์ ละโทรสาร
- บริ ษทั งดรับชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะอนุญาตให้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
ผู้จองซื้ อจะต้ องทําการชํ าระเงินค่ าจองซื้ อแต่ ละครั้ งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้ อต้ องชํ าระเงินค่ า
จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครั้งเดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่ อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตาม
สิทธิหรื อตํา่ กว่ าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ทั้งนี้ ชื่ อของผู้ชําระเงินในช่ องทางต่ างๆ จะต้ อง
เป็ นชื่ อเดียวกับผู้จองซื้อเท่ านั้น โดยในกรณีทผี่ ้จู องซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่ า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้ องทําการชําระเงินค่ าจองซื้อแต่ ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
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6.2

วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
6.2.1 ใช้ เอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ก)
ใบจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ก รอกรายละเอี ย ดถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นและชัด เจน พร้ อ มทั้ง
ลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อ
ข)
หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ ใบนําฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณี ชาระเงินค่าหุ ้นด้วยการ
โอนเงิน) หรื อเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน
ค)
ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งออกโดยบริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษทั และได้จดั ส่งไปทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
ง)
ส าเนาสมุ ด บัญ ชี เงิ น ฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรั พ ย์ห รื อ กระแสรายวัน เท่ านั้ น
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้อหุน้ เท่านั้น พร้อมรับรองสาเนา
จ)
เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6.3)
6.2.2 การจองซื้อและรับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering
เลือกจองซื้ อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.globlex.co.th (“การจอง
ซื้ อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2
มิถุนายน 2565
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยเลือกจองซื้อ ตามวิธีการดังนี้
1. ผูจ้ องซื้ อหุ ้นสามารถตรวจสิ ทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.globlex.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรื อ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในการตรวจสอบ
2. ผูถ้ ือหุ ้นจะทราบเลขทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นจานวนหุ ้น เดิ ม และจานวนหุ ้นที่สามารถจองซื้ อได้ตามสิ ทธิ
จากนั้น คลิก “ยืนยัน”
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่กาหนด
4. แนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO
5. ตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยันทารายการพร้อมทั้งบันทึก
6. พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุน้ ไว้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื้อ

6.3

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (การแสดงตน)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัต รประจ าตัวประชาชนที่ ยงั ไม่ห มดอายุ พร้ อ มลงนามรั บ รองส าเนาถูกต้อง หรื อ ในกรณี ที่ ไม่ มีบัต ร
ประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบี ยนบ้านที่ มี เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่ อ
สกุล ซึ่ งท าให้ชื่ อ/ชื่ อ สกุล ไม่ต รงกับ ชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ป รากฏในสมุด ทะเบี ยนผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน Record Date วันที่ 10
พฤษภาคม 2565 หรื อในใบรับรองสิ ทธิ การจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็ นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ส าเน าห นั ง สื อรั บ รองที่ ออกโดยกระท รวงพ าณิ ชย์ ที่ ออกไม่ เกิ น 6 เดื อน ก่ อน วั น จองซื้ อพ ร้ อ ม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของ
ผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต
ไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซื้ อ (หากผูถ้ ือหุ ้นได้มอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นผูล้ งนามในใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
และเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนังสื อมอบอานาจซึ่ งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบอานาจซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง เป็ นเอกสารประกอบการแสดงตน
ด้วย)
7.

การคืนเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ถ้ ามี)
บริ ษทั จะคืนเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย
และไม่มีค่าเสี ยหายใด ๆ โดยตัวแทนรับจองซื้อ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ของผูจ้ องซื้ อ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น โดยจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารของผูจ้ องซื้ อตามที่
ปรากฎในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date))
เฉพาะธนาคารที่กาหนด 9 ธนาคารได้แก่
(1) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
(3) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
(5) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
(6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
(7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
(8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
(9) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
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ในกรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีของธนาคารดังกล่าว บริ ษทั โดยตัวแทนรับจองซื้อ จะดาเนิ นการจ่ายเป็ น เช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายชื่อผู ้
ถือหุ ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 10 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาจองซื้ อตามรายละเอียดชื่อที่อยูข่ องผู ้
ถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วัน Record Date ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในส่ วนที่ ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผจู ้ องซื้ อได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผจู ้ องซื้ อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจาก
จานวนเงินค่าจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา 10 วันดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี ใด ๆ หากได้มีการส่ งเช็คคืนเงินค่าจอง
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วัน Record Date ในวันที่
10 พฤษภาคม 2565 ให้ถือว่าผูจ้ องซื้ อได้รับเงินค่าจองซื้ อในส่ วนที่ ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อไม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ จากบริ ษทั อีกต่อไป
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชาระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน เนื่ องจากปฏิ บตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื้ อ และ /หรื อค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถ
เรี ย กเก็ บ ได้ บริ ษ ัท จะคื น เช็ ค ดัง กล่ าวให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ จ องซื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น อัน
เนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ซึ่ งผูจ้ องซื้อได้ดาเนินการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน
8.

วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผูจ้ องซื้อสามารถเลือกให้บริ ษทั ดาเนินการในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป ระสงค์จะขอรับ ใบหุ ้นในชื่ อของผูจ้ องซื้ อ บริ ษทั ศูน ย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศู นย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ในฐานะนายทะเบี ยนของบริ ษทั จะส่ งมอบใบหุ ้นตามจานวนหุ ้นที่ ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ภายใน 15
วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น ซึ่ งในกรณี น้ ี ผูจ้ องซื้ อจะไม่สามารถขายหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ ้นซึ่ งผูจ้ องซื้ ออาจได้รับใบหุ ้น
ภายหลังจากที่หุน้ ของบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(2) ในกรณี ประสงค์จะฝากหุ ้นไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ บริ ษทั จะดาเนิ นการนาหุ ้นที่ได้รับจัดสรร
ฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ ้นตามจานวนหุ ้นที่ผจู ้ องซื้ อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิ
เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซื้ อ ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น เมื่อผูจ้ องซื้ อต้องการขายหุ ้น ผูจ้ องซื้ อจะต้องถอนหุ ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
โดยติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/
หรื อ บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์น้ ัน ๆ กาหนด ในกรณี น้ ี ผูจ้ องซื้ อ จะสามารถขายหุ ้น ที่ ได้รับ การจัด สรรในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ที ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นของบริ ษทั ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผูจ้ องซื้อได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
(3) ในกรณี ประสงค์จะฝากหุ ้นไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งผูจ้ องซื้ อมีบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษทั จะ
ดาเนิ นการนาหุ ้นที่ ได้รับ จัดสรรฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษทั หลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชี จานวนหุ ้นที่ ผูจ้ องซื้ อฝากไว้และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซื้ อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น ซึ่ งในกรณี น้ ี ผจู ้ องซื้ อจะ
สามารถขายหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นของ
บริ ษทั ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ขอ้ 8 (3) นี้ชื่อของผูจ้ องซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผจู ้ องซื้อประสงค์จะฝาก
หุน้ ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าว
โดยออกหุ ้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเข้าฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้าบัญชีของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)
สมาชิกเลขที่600 ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรหุน้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ที
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูท้ ี่
ได้รับจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริ ษทั หลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ที่ผถู ้ ือหุน้ มี
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่ บญ
ั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้า
บัญชีดงั กล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเลขที่บญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทาให้
ไม่สามารถโอนหุ ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ ้นหรื อความ
ล่าช้าในการติดตามหุน้ คืน
ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการส่ งมอบหุ ้น
ดังกล่าว โดยออกหุ ้นไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุ ้นสามัญ
เพิม่ ทุนเข้าฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)
สมาชิกเลขที่ 600 ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรหุ ้นจะสามารถขายหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ที ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูท้ ี่ ได้รับ
จัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุ ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ หากผูจ้ องซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่ งในใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะนาหุ ้นสามัญนั้นเข้าบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 ให้แก่ผูจ้ องซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน
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9.

ข้ อมูลสําคัญอื่น ๆ เกีย่ วกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1)
ผูถ้ ือหุ ้นที่ จองซื้ อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้ อหุ ้นที่ ลงชื่ อรับจากเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับจองซื้ อหุ ้น
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้อหุน้
2)
ผูถ้ ือหุ ้นที่มิได้ใช้สิทธิ จองซื้ อ หรื อมิได้ชาระเงินค่าจองซื้ อตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อเช็ค หรื อเช็ค
ธนาคารหรื อ ดราฟต์ ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่สงั่ จ่าย บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ราย
นั้นสละสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
3)
เช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
4)
หากจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นระบุ ในใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นมากกว่าจานวนเงิ นที่ บริ ษ ัทฯ ได้รับชาระ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการจองซื้อหุน้ เป็ นหลัก
5)
หากจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้รับชาระบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะใช้ดุลยพิ นิจในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายตามที่ บริ ษทั ฯ
เห็นสมควรถือหุน้ จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
6)
บริ ษทั ฯ งดรับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
7)
บริ ษทั ฯ งดรับชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
8)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะอนุญาตให้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการ
อื่นได้ตามความเหมาะสม
9)
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้รับใบรับรองสิ ทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผู ้
ถือหุน้ เดิมจะต้องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้รับ
ใบรั บรองสิ ทธิ ก ารจองซื้ อหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น กล่าวคื อ เอกสารประกอบการจองซื้ อ 1 ชุ ด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเท่านั้น หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิ ทธิ ที่
จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นเข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียวกัน
หรื อ ระบุ ขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้ อชุดเดี ยวกัน ผูจ้ องซื้ อหุ ้นอาจได้รับจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิ ทธิท้ งั หมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ท ธิ ในการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ น ให้แก่ ผูจ้ องซื้ อหุ ้น ตามที่ เห็ นสมควร หรื อ ไม่จัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหุน้ รายดังกล่าว

10.
10.1

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและแผนการใช้ เงิน
ในกรณี ที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มี ผูจ้ องซื้ อเต็มจานวน บริ ษทั ฯ จะสามารถระดมทุ น ได้เป็ นจานวนประมาณ
413,837,251 บาท และบริ ษทั ฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการดาเนิ นงานปกติใน
ธุ รกิ จหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการขยายไปรับงาน
โครงการภาครัฐบาลมากยิง่ ขึ้น อันจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยูจ่ านวน 3,820 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อในเกิ ด
รายได้ในอนาคตอันใกล้เพิ่ มขึ้ นอี ก 2 เท่ าตัว โดยมี สัดส่ วนการใช้เงิ นจากการเพิ่ มทุ น ร้อยละ 30 – 50 เพื่ อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์น้ ี
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2. เพื่อใช้ในการชาระหนี้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้แก่สถาบันทางการเงิน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิ น
โดยมีสดั ส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 20 – 40 เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์น้ ี
3. เพื่อใช้เป็ นเงินในการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้แก่บริ ษทั ย่อยในการ
ขยายตัวของธุรกิจ โดยมีสดั ส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 15 – 30 เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์น้ ี
ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ
ดาเนิ นธุรกิจ จานวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควร โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
10.2

ในส่วนของการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น
มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เต็มจานวน บริ ษทั ฯ จะสามารถระดมทุนได้
เป็ นจานวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ เพื่อสารองไว้ใช้จ่ายชาระหนี้ ในอนาคตของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ เพื่อใช้ลงทุนของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จานวนหุ ้นที่มีการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ GEL-W5 และการชาระเงินจริ งอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทาให้
บริ ษ ัท ฯ ได้รับเงิ น น้อยกว่าตามที่ กล่าวข้างต้น บาท ในกรณี ดังกล่าว แผนการใช้เงิ น เพิ่ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯ อาจ
แตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 และ 10.2 ข้างต้น

11.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การเพิ่มทุ นในครั้ งนี้ จะช่ วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มี สภาพคล่องทางการเงิ น ที่ ดีข้ ึ น และมี เงิ นทุ นเพี ยงพอต่อการ
ดาเนินงานปกติในธุรกิจหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มโอกาสที่
จะช่วยสร้างรายได้และอาจเป็ นผลกาไรที่ดีต่อบริ ษทั ฯ ในอนาคต ประกอบกับช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการเสริ มสร้างความมัน่ คง
ในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่วนหนี้ สินต่อทุนลดลง และยังช่วย
เสริ มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะ
ส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ โดยรวมดีข้ ึน อันจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง

12.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริ ษทั ฯ จะนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ฯ และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทากาไร
เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากรายได้และผลกาไรที่ได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ในอนาคต
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13.
13.1

รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบจากกรณี การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ควบคู่กบั
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
1)

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญ สิ ท ธิ GEL-W5 หุ ้ น ของบริ ษ ัท จะได้รั บ ผลกระทบด้ านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี้
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
0.40 – 0.36
0.40
ร้อยละ 11

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
=

(0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396)
(5,397,877,189 + 1,799,292,396)
0.36

=

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่
9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท


ภายหลัง การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ GEL-W5 หุ ้ น ของบริ ษ ัท จะได้รั บ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
0.40 – 0.37
0.40
ร้อยละ 6
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โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO) +
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5)
=
(0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396) + (0.5 * 899,646,198)
(5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198)
=
= 0.37
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่
9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท
2)

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิ จอง
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษทั จะดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทาให้จานวนหุน้ ชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้


ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จนครบทั้งจานวน แต่ผใู ้ ช้
สิ ทธิมิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นเดิมโดย ผู ้
ถือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ ้น
ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี้
=
=
=

3)

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเพือ่ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5
899,646,195
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195
ร้อยละ 11.11

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Per Share Dilution-EPS)

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มทุ กรายจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ทั้งจานวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่ วน
แบ่งกาไรจากจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ ออกและเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่านั้น โดยคิดเป็ นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการคานวณดังนี้
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=
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
=
=
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(-65,138,626)
5,397,877,189
(-0.012) บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396
(-0.009) บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=

(-0.012) – (-0.009)
(-0.012)
ร้อยละ 25.00

หมายเหตุ: กาไรสุทธิคานวณจากงบการเงินสาหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ทุ ก รายจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น และ ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ ท้ งั จานวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในปั จจุบนั
=
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(-65,138,626)
5,397,877,189
(-0.012) บาทต่อหุน้
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โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ GEL-W5
=
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198
=
(-0.008) บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=

(-0.012) – (-0.008)
(-0.012)
=
ร้อยละ 33.33
หมายเหตุ: กาไรสุทธิคานวณจากงบการเงินสาหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564
●
ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ11.11 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ก่อนการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แต่ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดย
สูตรการคานวณดังนี้
=
EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
=
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396
=
(-0.009) บาทต่อหุน้
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ GEL-W5
=
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198
=
(-0.008) บาทต่อหุน้
EPS Dilution
=
(-0.009) - (-0.008)
(-0.009)
=
ร้อยละ 11.11
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบื้องต้นของบบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
1.

ชื่ อและสถานทีต่ ้งั บริษัทจดทะเบียน
ชื่ อ
ชื่อย่อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานทีต่ ้งั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ที่ต้ งั สานักงานสาขา

เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
2.

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
GEL (เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม 2557 บริ ษ ัท เปลี่ ยนแปลงชื่ อ ย่อ หลัก ทรั พ ย์จากเดิ ม
“GEN” เป็ น “GEL”)
ผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
สาขาที่ 1 เลขที่ 99, 99/1-5 หมู่ ที่ 4 ต าบลเชี ยงรากน้ อ ย อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160
สาขาที่ 2 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
0107536001338
www.gel.co.th

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ทีส่ ําคัญ

2.1
2.1.1

ประวัตคิ วามเป็ นมา นโยบายและวิสัยทัศน์
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเริ่ มแรก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2505 โดยคุณหญิง
ชัชนี จาติกวณิ ช ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในชื่อบริ ษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด ทาการผลิตเสาเข็มคอนกรี ตอัด
แรง ซึ่ งขณะนั้นนามาใช้แทนเสาเข็มไม้บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์รับอนุ ญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง และทาการ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 18 ล้าน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัทมีทุนจดทะเบี ยน 4,588,195,610.65 บาท และทุนชาระแล้ว 4,588,195,610.65
บาท แบ่งเป็ น 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.85 บาท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายวัสดุก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง เสาเข็มเจาะ เสาเข็ม
ดินซี เมนต์ ชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป ชิ้นส่ วนคาน เสา คอนกรี ตอัดแรงสาเร็ จรู ปสาหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน คอนกรี ต
เสริ มใยแก้ว เคมีภณั ฑ์ก่อสร้าง และระบบพื้นไร้คาน
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2.1.2
(1)

นโยบายและวิสัยทัศน์
นโยบายในการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั ได้ริเริ่ มการผลิตเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง โดยเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้าสู่

วงการก่อสร้าง อีกทั้งบริ ษทั ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ยังให้บริ การทางวิศวกรรมอย่าง
ครบวงจรในธุรกิจก่อสร้าง บริ ษทั ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(2) วิสัยทัศน์
นาแรงบันดาลใจ นวัตกรรม และความชานาญด้านการก่อสร้าง สู่ใจลูกค้า
พันธกิจ
สร้ างคน
 บริ ษทั เป็ นองค์กรมุ่งผลงานที่ สร้ างคุ ณค่าแก่ผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กภาคส่ วน ด้วยบรรยากาศการทางานเป็ นที ม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเปิ ดกว้าง จากผูเ้ ชี่ยวชาญพร้อมจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
สร้ างงาน
 น าระบบเทคโนโลยีดิ จิต ัล มาใช้พ ัฒ นากระบวนการท างาน ใช้ผ ลัก ดัน สิ น ค้าและบริ ก าร และใช้เพิ่ ม
ความสามารถในการเข้าใจลูกค้า
 บริ ษทั จะพัฒนาทั้งกระบวนการทางาน การผลิตสิ นค้า และงานบริ การอย่างรัดกุมเพื่อนาไปสู่ประสิ ทธิภาพ
อันยอดเยีย่ มในการทางาน พร้อมยกระดับคุณภาพผลงานสูงสุด
สร้ างพันธมิตร
 บริ ษทั ส่งมอบผลิตภัณฑ์ งานบริ การ และให้คาปรึ กษา บริ หารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทาให้ลูกค้าเกิดความ
สนใจและผูกพัน
 บริ ษทั เป็ นศูนย์กลางด้านการจัดหาระบบและเทคโนโลยีงานก่อสร้างที่น่าเชื่อถือได้
วัฒนธรรมองค์ กร
ปรับเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ทนั การเปลี่ยนแปลง
ดูแลคํามัน่ รับผิดชอบและทาตามคาพูดที่ให้ไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการส่งมอบสิ นค้าและบริ การ
คิดบวกทุกวัน คิดบวก โดยสะท้อนออกมาเป็ นคาพูดเชิงบวกและกระทาเชิงบวก มองความท้าทายเป็ นโอกาส
สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ คิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่ งใหม่ เพื่อให้ได้แนวทางหรื อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ใส่ ใจทีมงาน เชื่อมัน่ ในทีมงาน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีท้ งั ในและข้ามสายงาน เพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ชํานาญงานตน มีความรู ้และเชี่ยวชาญในงาน รักษามาตรฐานการทางาน และหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
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(3) การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาทีส่ ําคัญสําหรับประจําปี 2562 - 2564
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญในช่วงปี 2562-2564
2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมตั ิการลงทุนดังนี้
1.การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลเชี ยงรากน้อย อาเภอสามโคก จังวัด
ปทุมธานี ในงบประมาณรวม 91.25 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ ดินที่ พฒั นาแล้วจานวนประมาณ 14 ไร่ มูลค่ารวม
ประมาณ 70 ล้านบาท) เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเชียงรากน้อย ประกอบกับการรักษา
สิ ทธิ์ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอนอาคารที่กาลังจะหมดอายุ
2.การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 13.52 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะ
ขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิ กายน 2562 มีมติอนุ มตั ิการลงทุน
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสาหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน และให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ
ตามเงื่ อนไขบังคับก่ อนตามมติคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยเมื่ อวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงได้เริ่ มดาเนินการลงทุนโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป สาหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวมไม่เกิน 240 ล้านบาท เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการ
ของลูก ค้าโครงการก่ อ สร้ างพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ เช่ น คาน สะพาน และเพื่อ พัฒ นาศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ปของบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมสาหรับการก่อสร้างคลังพัสดุกลาง อาคารซ่อมบารุ ง และบ้านพักคนงานทดแทนพื้นที่เดิม ณ ตาบลเชียง
รากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ดาเนินการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งตั้งอยูต่ ิดคลองบ้านพลับเชื่อมซอย
คลองบ้านพลับ แยกจากถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่รวม 13-2-72-2 ไร่ เสร็ จสิ้นแล้ว ซึ่งมูลค่าที่ดินรวมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
สัญญา ประมาณ 61.92 ล้านบาท การเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อรองรับการก่อสร้างคลังพัสดุกลาง อาคารซ่อม
บารุ ง และบ้านพักคนงานทดแทนพื้นที่เดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนดังนี้
1.การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 129.06 ล้านบาท (รวมมูลค่าการลงทุน
โครงการเสาเข็มเจาะ มูลค่ารวม 13.52 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2562) เนื่องจากบริ ษทั มีแผนที่จะขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็ น
ทางเลือกให้กบั ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
2.การเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็ นระยะเวลา
3 ปี มูลค่ารวม 54.00 ล้านบาท (รวมระยะเวลา 3 ปี ) เนื่องจากสัญญาเช่าเดิมหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2564

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ -
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2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกากับดูแลการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบี ยบข้อบังคับ เป้ าหมาย กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จ อย่างต่อเนื่ องและมี การ
ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีนโยบายและการบริ หาร การกากับดูแล
การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (ปั จจุบนั และ/หรื อหากจะมีในอนาคต) ดังนี้
2.2.1

นโยบาย

 บริ ษ ัท มี ค วามเคารพในสิ ท ธิ แ ละการปฏิ บัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ยอย่างเท่ าเที ย มกัน (Equitable Treatment) และความ
รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ และการกระทาที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability)
 บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
 บริ ษทั จัดให้มียึดถือหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of
Ethics)
 บริ ษทั สร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว (Creation of
Long Term Value Added) โดยคานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นประกอบ ประสานดุลยภาพที่ดี ระหว่างความ
แตกต่างของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่มและกับบริ ษทั ด้วยความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
 ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอาจมีการประมูลงานแข่งขันกัน บริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่เข้าแข่งขันใน
ธุรกิจหลักซึ่ งกันและกัน และจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของทั้งบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม
 บริ ษทั มีความสานึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถ สาหรับการกระทาของตนที่มีต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้ (Responsibility)
ด้านการบริ หาร
 พิจารณาส่ งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล และควบคุมการดาเนินธุรกิจ
 รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
 กากับดู แลให้บริ ษทั มีการปฏิ บัติที่เป็ นไปตามอานาจอนุ มตั ิ และการดาเนิ นการ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล และการ
ดาเนิ นการใดๆ ที่ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการเกี่ยวโยง และ/หรื อการได้หรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
 รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณี ที่มีเรื่ องที่ มี
นัยสาคัญของบริ ษทั ดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริ ษทั ให้นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่ออนุมตั ิการดาเนินการใดๆ
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัย
หลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ และยึดมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้าง
กลไกการควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
นโยบายการลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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2.2.2

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)

99.99%
บจก. เซเว่น ไวร์

82.50%
บจก. เจนเนอรัล
นิปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์

100.00%
General Engineering
Mauritius Limited

45.00%

32.65%

Wisdom Tree
Investment (S) PTE
Limited

บมจ. แมคทริ ค

100.00%
Millcon Thiha
GEL Limited
หมายเหตุ:
1. ไม่มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเกินร้อยละ 10
2. บริ ษทั ถือหุ้นในบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ร้อยละ 13.85 ซึ่งเป็ นกิจการที่บริ ษทั ไปลงทุนและบริ ษทั ไม่มีอานาจควบคุมใดๆ

2.2.3 ชื่ อ สถานทีต่ ้งั การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่ อย
(1) ชื่ อบริษัท

:

General Engineering Mauritius Limited

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หมายเลขติดต่อ
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

:
:
:
:

10 th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cybercity Ebene, Mauritius
บริ ษทั เพื่อการลงทุน (Holding Company)
โทรศัพท์ (023) 0404 6000
337,768 บาท หรื อ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(2) ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หมายเลขติดต่อ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้
(3) ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ผลิตและจาหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ
โทรศัพท์ 038-622-299, 038-624-499
280,000,000 บาท
280,000,000 บาท
ร้อยละ 99.99
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้
บริษัทร่ วม
(1) ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวีย่ ง (เสาสปั น)
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
ร้อยละ 82.50

:

หมายเลขติดต่อ
มูลค่าการลงทุน
สัดส่วนการถือหุน้
สถานะที่เกี่ยวข้องกัน

:
:
:
:

บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616)
บริ ษทั จัดตั้งขึ้นไปประเทศสิ งค์โปร์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่ วมค้าโรงงาน
และประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรู ปพรรณในประเทศพม่า
โทรศัพท์ (65) 6225-1868
12 ล้านดอลลาร์
ร้อยละ 45.00
กิจการร่ วมค้า

(2) ชื่ อบริษัท

:

บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

:
:

กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

รับเหมาก่อสร้างและให้บริ การติดตั้งงานระบบ

หมายเลขติดต่อ

:

โทรศัพท์ 0-2641-2100
โทรสาร 0-2641-2030 , 0-2641-2029

ทุนจดทะเบียน

:

450,000,000 บาท (จานวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

:

300,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ 32.65

สถานะที่เกี่ยวข้องกัน

:

บริ ษทั ร่ วม
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บริ ษทั
บริษทั ย่อย
1. General Engineering Mauritius Limited
10th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cyber city Ebene,
Mauritius
2. บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง
โทรศัพท์ 0-3862-2299, 0-3862-4499
3. บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
99/9 หมู่ที่ 4 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประกอบธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อการลงทุน

ทุนที่เรี ยก
ชาระ
(ล้านบาท)

ต้นทุนเงิน
ลงทุน

มูลค่าเงิน
ลงทุน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

100.00

0.34

0.34

0.34

ผลิ ตและจาหน่ ายลวดแรงดึ ง
สูงชั้นคุณภาพพิเศษ

99.99

280.00

279.99

279.99

ผลิ ตและจ าห น่ ายเส าเข็ ม
คอนกรี ต อัด แรงโดยใช้แ รง
เหวี่ยง (เสาสปัน)

82.50

200.00

165.00

165.00

32.65

300.00

185.63

206.73

45.00

394.80

177.66

103.84

บริษทั ร่ วม
รั บ เห ม า ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
121/105 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดิ น ให้บริ การติดตั้งงานระบบ
แดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2641-2100
โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029
กิจการร่ วมค้า
กิ จ การท าธุ รกรรมลงทุ น ใน
บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
ต่างประเทศ
1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616)
โทรศัพท์ (65) 6225-1868
โทรสาร (65) 3125-7212
หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเกินร้อยละ 10

2.2.4

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริษัทย่ อย
1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุ รกิ จเพื่อการลงทุ น ในกิ จการร่ วมค้า Wisdom Tree Investment
(S) PTE. Limited
2. บริษัท เซเว่ น ไวร์ จํากัด ดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ายลวดแรงดึงสู งชั้นคุณภาพพิเศษ สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัด
99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมื องระยอง และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึ งสู งชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่ งตั้งอยู่ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมีสายการผลิต ดังนี้
ก) ลวดแรงดึงสูงสาหรับคอนกรี ตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว ( Pre-stressed Concrete Wire – PC Wire)
ข) ลวดแรงดึงสูงสาหรับคอนกรี ตอัดแรงแบบตีเกลียว ( Pre-stressed Concrete Strands – PC Strands)
ค) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเย็น (Cold Drawn Wire – CW)
3. บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัด
แรงโดยใช้แรงเหวีย่ ง หรื อเสาเข็มสปั น
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บริษัทร่ วม
บริษัท แมคทริค จํากัด (มหาชน)
ดาเนิ นธุ รกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่ องกลในแขนงต่างๆ ที่ ครบวงจร โดยแบ่งสายงาน
เป็ น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทัว่ ไป และงานด้านวิศวกรรม ระบบไฟฟ้าและเครื่ องกลในแขนงต่างๆ ที่ครบ
วงจร โดยแบ่งเป็ นงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทัว่ ไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล โดยมีลกั ษณะงานใน
การก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์ อาคารที่อยูอ่ าศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้าง
โรงงานอุ ตสาหกรรม งานก่ อ สร้ างวิศ วกรรมโยธา เป็ นต้น และบริ ษ ัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน) ให้บ ริ การตั้งแต่งาน
สถาปั ตยกรรม การสื่ อสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุ ขาภิบาล และระบบป้ องกันไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อีกด้วย
กิจการร่ วมค้ า
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิ งคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่ วมค้าเพื่อประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เหล็กรู ปพรรณในประเทศพม่า
2.3
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.3.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ปี 2562-2564 สามารถจาแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี้
รายการ

ปี 2564
ล้ านบาท

รายได้ จากการขายและบริการ
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป
ระบบพื้นไร้คาน
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว
เคมีภณั ฑ์ก่อสร้าง
ชิ้นส่วนคอนกรี ตอัดแรงสาเร็ จรู ปฯ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

410.16
495.76
62.43
33.32
86.04
275.45
25.11
273.72
1,661.99
82.69
1,744.68

%
23.51
28.42
3.58
1.91
4.93
15.79
1.44
15.69
95.26
4.74
100.00

ปี 2563
ล้ านบาท
589.55
494.02
139.60
26.34
47.81
41.19
177.72
79.33
1,595.56
36.17
1,631.73

%
36.13
30.28
8.56
1.61
2.93
2.52
10.89
4.86
97.78
2.22
100.00

ปี 2562
ล้ านบาท
806.91
826.61
94.91
91.08
88.87
119.47
6.58
2,034.44
57.63
2,092.07

%
38.57
39.51
4.54
4.35
4.25
5.71
0.31
97.25
2.75
100.00
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2.3.2
(1)

ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสาเข็ม
คอนกรี ตอัดแรง

ชื่ อผลิตภัณฑ์


เสาเข็มเหลี่ยม



เสาเข็มรู ปตัวไอ (I)



เสาเข็มสี่ เหลี่ยมกลวง



เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง
เสาเข็มพืชคอนกรี ตอัดแรง
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนโครงสร้าง
คอนกรี ตสาเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนงาน
สถาปัตย์คอนกรี ตสาเร็ จรู ป
พื้นคอนกรี ตอัดแรงในที่ชนิด
ไร้คาน



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน



คอนกรี ตสาเร็ จรู ป


ระบบพื้นไร้คาน



คุณสมบัติ

การใช้ งาน

เป็ นเสาเข็มที่ มีประสิ ทธิ ภาพประหยัดเวลาและ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

รัฐวิสาหกิจ ห้างสรรพสิ นค้า โรงงาน
มหาวิทยาลัย สนามบิน บ้านจัดสรร
และงานสะพาน เป็ นต้น

สามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานได้ ที่อยูอ่ าศัยแนวราบและแนวสู ง โรงงาน
สม่ าเสมอทั้งแผ่นทาให้การก่อสร้ างเป็ นไปอย่าง และโกดังสิ นค้า ห้างสรรพสิ นค้า อาคาร
รวดเร็ วและตรงตามการการออกแบบ

สูง สนามกีฬา เป็ นต้น

ใช้ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ ต้องการช่ วงห่ างของเสากว้าง อาคารจอดรถ พื้นอาคารสู งและอาคาร
กว่าปกติ และไม่ ต้อ งการมี ค านรั บ พื้ น เพื่ อ ให้ สาธารณะ
อาคารมีเสาน้อย มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น ก่อสร้ าง
ได้รวดเร็ ว



พื้นกึ่งสาเร็ จรู ป

ออกแบบเพื่อใช้งานพื้นที่ มีช่วงเสากว้างเกิ นกว่า งานโรงงาน งานสะพาน งานอาคาร
มาตรฐานปกติสามารถทดแทนไม้แบบ และเป็ น ขนาดใหญ่
พื้ น รั บ น้ าหนั ก ได้ ต ามที่ ผู ้อ อกแบบต้อ งการมี
ความรวดเร็ วในการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต



เสริ มใยแก้ว

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใย
แก้ว

นาใยแก้วมาเสริ มในคอนกรี ตทดแทนเหล็กเสริ ม ส าหรั บ ลู ก ค้าที่ ต้อ งการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่
ท าชิ้ น งานได้ รู ปทรงต่ า งๆ มี ล ั ก ษณะคมชั ด เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะ
สวยงาม น้ าหนั ก เบา ง่ า ยต่ อ การติ ด ตั้ ง ซึ่ ง
คอนกรี ตธรรมดาทาได้ยาก



เคมีภณั ฑ์ก่อสร้าง





ผนังกันเสี ยง

เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ป้ องกัน แก้ไขมลภาวะทาง ทางด่ ว นพิ เศษ ทางหลวง อุ โ มงค์ท าง
เสี ยงจากการจราจรหรื อเครื่ องจักร

ลอดโรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ

ปูนซีเมนต์ชนิ ดไม่หดตัว
(Non-Shrink Grout Cement)

เป็ นปูนซีเมนต์ชนิ ดไม่หดตัว และรับกาลังอัดสู ง

งานบ้านพักอาศัย งานอาคารสูง โรงงาน

ปูนซีเมนต์ผสมเสร็ จสาหรับ
งานฉาบบาง (Skim coat)

เป็ นปูนฉาบผิวบางมีความยึดเกาะสู ง ใช้สาหรับ งานผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปทัว่ ไป

อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและปิ โตรเคมี

ตกแต่ งผนัง พื้นผิวงานคอนกรี ตให้ ออกมาเรี ยบ
สวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยัดสี ในการทาสี
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชื่ อผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติ

ปูนกาว

การใช้ งาน
งานปู ก ระเบื้ อ งพื้ น และผนั ง ทั่ว ไปทั้ ง

สาหรับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทัว่ ไป

ภายในและภายนอกอาคาร


เคมีภณั ฑ์ก่อสร้างอื่นๆ

มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายเหมาะส าหรั บ งาน ใช้สาหรับการก่อสร้างทุกชนิ ด
ประเภทต่ างๆ เช่ น งานกัน ซึ ม งานดู แ ลพื้ น ผิ ว
คอนกรี ต และงานซ่อมแซมอาคาร เป็ นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ



เสาเข็มเจาะ

ป้ องกั น การพั ง ทลายของผนั ง ชั้ นดิ นที่ ไ ม่ มี โครงการที่มีการก่อสร้ างฐานรากเพื่อรั บ
เสถี ยรภาพรอบหลุ มเจาะ ลดเสี ยงรบกวนที่ เกิ ด น้ าหนักโครงสร้างขนาดใหญ่
จากการติดตั้ง

ชิ้นส่ วนคอนกรี ตอัดแรง
สาเร็ จรู ป (Segment & Girder)
สาหรับงานสาธารณูปโภค
(Infrastructure)
 เสาเข็มดินซี เมนต์


มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสู ง และชิ้นงานมีขนาด

งานสาธารณู ปโภค (Infrastructure) เช่ น

ใหญ่ โดยออกแบบตรงตามข้อกาหนดการ

โครงสร้ างสะพานกลับรถ ทางด่ วน ทาง

ออกแบบของหน่วยงานที่กากับดูแล

ยกระดับ

เป็ นเทคนิ คการปรับปรุ งคุณภาพดินฐานรากให้มี ถนนบนดิ นอ่อน หรื อดินหลวม งานฐาน
ความสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้น ช่ วย รากอาคารขนาดเล็ก งานป้ องกันการพัง
ลดการทรุ ด ตัวในชั้น ดิ น อ่ อน ป้ องกัน การวิ บ ัติ ของตลิ่ ง งานป้ องกัน การพังของงานขุด
ของดิน

ลึก งานคันกั้นน้ า และอ่างเก็บน้ า

หมายเหตุ: เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

(2)

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า

ก.ค.-ธ.ค. 64

ม.ค.-มิ.ย. 64

ก.ค.-ธ.ค. 63

ม.ค.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ธ.ค. 62

ม.ค.-มิ.ย. 62

85.99

92.60

85.94

88.94

83.71

77.72

หมายเหตุ :บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายด้านประสิ ทธิ์ ภาพในการทางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

(3)

การวิจยั และพัฒนา

ตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงการกระบวนการติดตาม (Process
Tracking) ในปี 2563 ท าให้ เกิ ด ความสามารถในการเริ่ ม ต้น ท างานในช่ ว งแผนปฏิ บัติ ก ารเร่ ง รั ด (Quick win) อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามข้อมูลการขนส่ งสิ นค้าและการติดตั้งได้อย่างทันเวลา ทาให้การส่ งมอบงานให้แก่
ลูกค้าทาได้อย่างรวดเร็ วแม่นยา และสามารถนามาประกอบการพัฒนาระบบภายใน และในปี 2564 บริ ษทั ยังคงดาเนิ นการ
ตามโครงการกระบวนการติดตาม (Process Tracking) อย่างต่อเนื่อง และนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งนี้บริ ษทั
มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส ามารถใช้ก ระบวนการติ ด ตาม (Process Tracking) คื อ 1.ผลิ ต ภัณ ฑ์เสาเข็ ม คอนกรี ต อัด แรง 2.ชิ้ น ส่ ว น
คอนกรี ตสาเร็ จรู ปสาหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน (Segment & Girder)
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2.3.3

การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี 2564 ต่อเนื่ องมาถึง ปี 2565 นี้ สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่ มมีการปรับตัวตามปั จจัยสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) โดยช่วงกลางปี 2564 เป็ นช่วงที่การระบาดกระจายเป็ นวงกว้างและ
ส่งผลกระทบให้การก่อสร้างล่าช้า
โดยเฉพาะภาคเอกชน เนื่ องมาจากนโยบายการป้ องกันการระบาดในหน่วยงานก่อสร้าง การขาดแรงงานต่างด้าว
และการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างบางกลุ่ม ในขณะที่ราคาวัสดุก่อสร้างหลายกลุ่มปรับตัวสู งขึ้น ทั้งจากสาเหตุตน้ ทุนวัตถุดิบ
โดยตรงและการจากัดของขีดความสามารถในการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น ต่อเนื่ องมาถึงในช่วงปลายปี 2564
คาบเกี่ ยวต้น ปี 2565 ซึ่ งนโยบายด้านการสาธารณสุ ขในประเทศผ่อนคลายมากขึ้ น ทาให้ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนที่ มี
โครงการก่อสร้าง ต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมาและเร่ งงานก่อสร้างมากขึ้น
สาหรั บโครงการก่ อสร้ างของภาครัฐโดยเฉพาะในส่ วนของงานก่อสร้ างสาธารณู ปโภคพื้น ฐานในปี 2565คง
ดาเนินการก่อสร้างต่อจากปี 2564 ตามแผนงานก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของ
2.3.4 กลุ่มลูกค้ าหลักของบริษัทประกอบด้ วย
1. ผูร้ ับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่
กลุ่ ม บริ ษ ัท ผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ างที่ มี ศัก ยภาพในการเข้าประมู ล งานจาก
ภาครัฐ เช่น อาคารและงานสาธารณูปโภค
2. ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์

กลุ่มลูกค้าที่เป็ นเจ้าของโครงการ ที่เน้นซื้ อวัสดุในการก่อสร้างจากผูผ้ ลิต
และให้การบริ การติดตั้งโดยตรง โดยไม่ผา่ นผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากมี
ความรู ้และเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสิ นค้า

3. สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึ กษา

กลุ่มผูอ้ อกแบบและคานวณแบบ รวมถึงควบคุ มการก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ข้อตกลง โดยกลุ่มลูกค้านี้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นอย่างดี และสามารถจะแนะนาเจ้าของโครงการให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ได้

2.3.5

กลยุทธ์ การขายและการตลาด
สาหรับในแง่ของการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ตลาดเบื้องต้น ทางบริ ษทั ได้มีการวางกลยุทธ์หลัก ได้แก่
1) กลยุทธ์ดา้ นกลุ่มผลิตภัณฑ์และงานบริ การ
บริ ษทั ได้เริ่ มขยายและมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับงานโครงการในปั จจุบนั และอนาคตมาตั้งแต่ปลายปี
2563 อย่างต่อเนื่ อง โดยขยายกลุ่มสิ นค้าและบริ การที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้าง ได้แก่ ชิ้นส่ วนงานคอนกรี ต
ขนาดใหญ่สาหรับงานสาธารณูปโภค งานเข็มเจาะ เสาเข็มดินซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง งานรับเหมาถนนและงาน
สะพาน งานพื้นไร้คานท้องเรี ยบแบบกลวง เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มสิ นค้าและบริ การเหล่านี้ จะนามาซึ่ งมูลค่างานขายและกาไรต่อ
หน่วยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มสิ นค้าและบริ การดั้งเดิม เช่น เสาเข็มสาเร็ จรู ป พื้นไร้คาน เป็ นต้น
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2) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษ ัท ยังคงเน้น การจัด จ าหน่ ายสิ น ค้าโดยการขายตรงผ่านฝ่ ายขายไปสู่ ก ลุ่ ม เจ้าของโครงการก่ อ สร้ าง กลุ่ ม
ผูร้ ับเหมา กลุ่มผูร้ ับเหมาย่อย โดยสร้างการรับรู ้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ผ่านทางกลุ่มบริ ษทั ผูอ้ อกแบบและกลุ่มบริ ษทั ที่
ปรึ กษาโครงการ โดยยัง คงแบ่ งกลุ่ม ลักษณะงานเป็ นงานภาคเอกชนและงานภาครั ฐ สาหรับ งานภาคเอกชน สามารถ
แบ่งกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มงานอสังหาริ มทรัพย์แนวราบและแนวสู ง กลุ่มงานอาคารสาธารณะ กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง
อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็ นต้น
ส่วนงานภาครัฐก็สามารถแบ่งเป็ น กลุ่มงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ กลุ่มงานรับเหมาถนน
และสะพาน กลุ่มงานเข็มเขื่อนป้องกันการพังทลาย เป็ นต้น
3) กลยุทธ์การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
บริ ษทั มุ่งเน้นด้านการสร้าง พัฒนาและรักษาประสบการณ์ร่วมที่ดีแก่ลูกค้ารายสาคัญ (Key account) โดยยกระดับ
ความสัมพันธ์จากรู ปแบบผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ไปสู่ ความสัมพันธ์รูปแบบคู่คา้ ทางธุรกิจระยะยาว โดยทางบริ ษทั สนับสนุนคู่คา้
ตั้งแต่ การให้คาปรึ กษากับลูกค้าด้านการเลือกใช้งานสิ นค้าและรู ปแบบงานบริ การก่อสร้าง การกาหนดมาตรฐานและการ
ออกแบบสิ นค้าที่ เหมาะสมกับแต่ละโครงการ การจัดหาสิ นค้าประกอบที่ เกี่ยวเนื่ องเพื่อเป็ น One stop service บริ ษทั มีทีม
บริ การติดตั้งสิ นค้าและตรวจสอบคุณภาพงานดูแลคู่คา้ แต่ละโครงการ จนถึงการรับประกันสิ นค้าและการติดตั้งตามขอบเขต
ลักษณะงานเพื่อให้คู่คา้ มัน่ ใจหลังจบงานโครงการไปแล้ว
4) กลยุทธ์ดา้ นการบริ หารต้นทุนและควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้ตน้ ทุนของบริ ษทั สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดสิ นค้าเดียวกันได้ ทั้งในกลุ่มสิ นค้าและบริ การดั้งเดิม
และนวัตกรรมใหม่ๆ บริ ษทั ได้ดาเนินการทั้งในแง่ของการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบ การจัดหา
วัตถุดิบต่างประเทศจากแหล่งผลิต การต่อรองราคาต้นทุ นวัตถุดิบด้วยปริ มาณการซื้ อสู ง ส่ งต่อไปยังการออกแบบและ
บริ หารการใช้งานวัตถุดิบอย่างคุม้ ค่าในส่วนของโรงงานและหน้างานก่อสร้าง ทั้งในแง่ของลดลดปริ มาณเศษวัสดุ (Waste)
ด้านการควบคุมความสิ้ นเปลืองของวัตถุดิบ (Loss) การกาหนดการเรี ยกเข้าวัตถุดิบให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาการเริ่ มใช้งาน
(Just In Time) เป็ นต้น
5) กลยุทธ์การสร้างการรับรู ้และการส่งเสริ มตราสิ นค้า
ในปี 2564 ต่อเนื่ องมายังปี 2565 บริ ษทั ดาเนินการเน้นการสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าบริ ษทั ฯ สิ นค้าและบริ การ โดยเน้น
ด้านช่องทางสื่ อสารออนไลน์แบบครบวงจร เริ่ มจากการพัฒนาและปรับปรุ งเว็ปไซต์หลักของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ และ
หน่วยธุรกิจ การใช้เครื่ องมือสื่ อสารออนไลน์ผสมผสาน เช่น Facebook, Line Application และ LinkedIn เป็ นต้น ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ยังเพิ่มการรับรู ้ผา่ นทาง Search Engine Optimization นอกจากนี้ ยงั มีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดสัมมนาวิชาการและ
อบรมสิ น ค้าผ่านทางโปรแกรมประชุ ม online เป็ นประจ า ด้วยวิธี ก ารดังกล่ าวนี้ ท าให้บ ริ ษ ัท สามารถขยายฐานลู ก ค้า
โดยเฉพาะกลุ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ซึ่ งอาจยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั มาก่อน รวมทั้งกลุ่ม
ฐานลูกค้าอายุต่ากว่า 40 ปี ลงมาในสายงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กลุ่มวิศวกร สถาปนิก และเจ้าของโครงการ เป็ นต้น

28

2.3.6

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูน้ าด้านสิ นค้าก่อสร้างเชิ งนวัตกรรมการก่อสร้างที่ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 59 ปี โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 ที่ผา่ นมา มีจานวนคู่แข่งรายหลักปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ผลิตภัณฑ์

จํานวนคู่แข่ งรายใหญ่ (ราย)
2564

2563

2562

2561

ผลิตและจาหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง

15

13

13

13

ผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป

7

7

6

5

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว จี.อาร์.ซี

4

4

4

4

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน

5

6

6

6

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ
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14

12

12

ชิ้นส่วนคอนกรี ตอัดแรงสาเร็ จรู ปสาหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

9

9

9

9

เสาเข็มเจาะ

8

8

8

8

เสาเข็มดินซีเมนต์

5

5

5

5
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2.3.7 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง
การผลิต

หน่ วย
กําลังการผลิต
เต็มที่

เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
ชิ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป
พื้นคอนกรี ตอัดแรงในที่
ชนิดไร้คาน
คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว
ซีเมนต์พิเศษ
เสาเข็มเจาะ(1)
ชิ้นส่วนคอนกรี ตอัดแรง
สาเร็ จรู ปสาหรับงาน
สาธารณูปโภค (Segment) (1)
ชิ้นส่วนคอนกรี ตอัดแรง
สาเร็ จรู ปสาหรับงาน
สาธารณูปโภค (Girder) (1)
เสาเข็มดินซีเมนต์(1)
หมายเหตุ
(1)

ปี 2564
ปริมาณการผลิต อัตราการ
จริง
ใช้ กาํ ลัง
การผลิต

ปริมาณการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

กําลังการผลิต
เต็มที่

ปี 2563
ปริมาณการ อัตราการใช้
ผลิตจริง
กําลังการ
ผลิต

ปริมาณการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
(ร้ อยละ)
(39.45)
(60.42)
50.82

227,550
924,000
800,000

59,393
229,517
440,443

98,097
579,833
292,040

(ร้ อยละ)
43.11
62.75
36.51

ปริมาณ
การผลิต
เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
(ร้ อยละ)
(32.67)
33.76
(48.88)

(ลบ.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)

139,500
735,560
667,000

57,255
319,838
222,176

(กก.)
(กก.)
(ลบ.ม.)
(คิว)

2,500,000
30,270,000
13,000.00
50,000

554,032
21,318,169
11,853.89
16,000

22.16
70.43
91.18
32.00

32.90
72.82
-

2,500,000
33,000,000
-

416,894
12,335,310
-

16.68
37.38
-

(70.07)
(59.49)
-

2,500,000
33,000,000
-

1,392,870
30,449,775
-

55.71
92.27
-

12.67
35.76
-

36,000

6,600

18.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,000.00

41,461.61

86.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ลบ.ม.)

227,550
816,000
800,000

(ร้ อยละ)
26.10
28.10
55.06

กําลังการ
ผลิตเต็มที่

(ร้ อยละ)
41.04
43.48
33.31

(คิว)

(ร้ อยละ)
(3.60)
39.35
(49.56)

ปี 2562
ปริมาณการ อัตราการใช้
ผลิตจริง
กําลังการ
ผลิต

เริ่ มการผลิตในปี 2564
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2.3.8

การจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตเพื่อจําหน่ าย
ในปี 2564 ทางบริ ษ ัท ยัง คงด าเนิ น การเรื่ อ งการคัด สรรวัต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ จ ากทั้ง ในประเทศและ

ต่างประเทศเข้ามาเพื่อทาการทดสอบ ปรับปรุ งในด้านของต้นทุนและคุณภาพให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม และทางบริ ษทั ได้ร่วมมือ
กับผูข้ ายที่เป็ นพันธมิตรในการพัฒนากระบวนการภายใน การตรวจสอบ และประเมินผลทั้งผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าและผูใ้ ช้
สิ นค้าของบริ ษทั โดยการตรวจสอบจากความพึงพอใจกับทางผูใ้ ช้งานและมีการประชุมร่ วมกันเพื่อพูดคุยในเรื่ องของแนว
ทางการทางานและรับฟังปั ญหาเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
จํานวนผู้ผลิตวัตถุดบิ หลัก
ปูนซีเมนต์

ซื้อจากผูจ้ าหน่าย

3

ราย

เหล็กเส้น PC Wire / PC Stand

ซื้อจากผูจ้ าหน่าย

4

ราย

เหล็กเส้น

ซื้อจากผูจ้ าหน่าย

4

ราย

หิ นทราย

ซื้อจากผูจ้ าหน่าย

3

ราย

โดยการสัง่ ซื้อจากผูจ้ าหน่ายขึ้นอยูก่ บั คุณภาพราคาและเงื่อนไขทางการค้า
2.3.9

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของทรัพย์สินของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้

ประเภททรัพย์สิน
ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
1. ที่ดินบริ เวณที่ต้งั โรงงาน เนื้ อที่ 5ไร่ 2
งาน 38 ตารางวา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 44/2
หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี
อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน โรงงาน
เชียงรากน้อย เนื้อที่ 131 ไร่ 1 งาน 5.4
ตารางวา ตั้งอยู่ ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
3. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน โรงงาน
เชียงรากน้อย เนื้อที่ 20 ไร่ 0 งาน 0
ตารางวา ตั้งอยู่ ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
4. ที่ดินบริ เวณที่ต้งั โรงงาน เนื้ อที่ 2 ไร่ 3
งาน 88 ตารางวา ข้างเคียงเลขที่ 44/2
หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
5. ที่ดินบริ เวณที่ต้งั โรงงาน เนื้ อที่ 74 ไร่
2 งาน 18 ตารางวา 44/2 หมู่ 2 ถ. ติวา
นนท์ ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

1.87 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

491.66 ที่ ดิ น บางส่ ว นได้ ถู ก จดจ านองเพื่ อ ใช้ เป็ น
หลั ก ประกั น ส าห รั บ วงเงิ น สิ นเชื่ อจาก
สถาบันการเงิน

บจก. เจนเนอรั ล นิ ป ปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์

100.15 บริ ษ ัท ย่อ ย ซื้ อ จาก บมจ. เจนเนอรั ล เอนจิ
เนี ยริ่ ง ในราคา 130.00 ล้านบาท เพื่ อใช้ใ น
การก่ อสร้ างอาคารโรงงานเสาเข็ม สปั น มี
กาไรระหว่างกัน 29.85 ล้านบาท
5.30 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

นายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข

- เป็ นที่ดินมีสัญญาเช่ากับนายชัยรัตน์ ลาภทรง
สุข
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ประเภททรัพย์สิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

6. ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน เนื้ อที่ 40 ไร่ 0
งาน 0 ตารางวา ต. บ้านแลง อ.เมือง
จ.ระยอง

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

7. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน โรงงาน
เชียงรากน้อย เนื้อที่ 52 ไร่ 0 งาน 0
ตารางวา ตั้งอยู่ ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวมที่ดนิ และส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคาร
1. อาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

2. อาคารโรงงาน
3. อาคารโรงงาน

บจก.เซเว่นไวร์
บจก. เจนเนอรั ล นิ ป ปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
292.72 ให้บริ ษทั ย่อยเช่ าทาโรงงานผลิ ตลวดแรงดึ ง
สู งเปิ ดด าเนิ น งานในปี 2561 ถู ก จดจานอง
เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่ อ
กับสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย
256.96 ที่ต้ งั โรงงานเชี ยงรากน้อย

บจก. เซเว่น ไวร์

6.33 โรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง
1,154.99

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง

438.38 เป็ นอาคารส านั ก งาน สร้ า งบนที่ ดิ น ของ
บริ ษทั 5.18 ล้านบาท และอาคารโรงงานที่
สร้ า งบนที่ ดิ น เช่ า 3.58 ล้ า นบาท อาคาร
โรงงานเชี ยงรากน้อย 356.98 ล้านบาท (ถู ก
จดจ านองเพื่ อ ใช้ เป็ นหลัก ประกัน ส าหรั บ
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
138.95 อาคารโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง จ. ระยอง
121.74 อาคารโรงงานผลิ ต เสาเข็ม คอนกรี ต เสริ ม
เหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง เชียงรากน้อย
699.07
1,086.69 เครื่ องจัก ร ได้ ถู ก จดจ านองเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลั ก ประกั น ส าห รั บ วงเงิ น สิ นเชื่ อจาก
สถาบันการเงิน จานวน 597.79 ล้านบาท
14.14
168.26
10.31

รวมอาคารสุ ทธิ
เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

2.3.10 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันสิ้นสุดของงบการเงินรวม บริ ษทั มีสญ
ั ญาการขายและบริ การ ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสิ นค้า ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
จานวนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

31 ธันวาคม 2564
4,124

31 ธันวาคม 2563
2,865

31 ธันวาคม 2562
1,916
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3.
3.1

ผู้ถือหุ้น และ คณะกรรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน XM ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
นิตบิ ุคล
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดา

จํานวนหุ้น
รวม

จํานวน
ราย

40,175,793

18

%
0.74

จํานวนหุ้นรวม

จํานวน
ราย

5,331,389,550

14,548

%

จํานวนหุ้นรวม

จํานวน
ราย

25,709,302

8

98.77

%
0.48

จํานวนหุ้น
รวม

จํานวนราย

602,544

13

%
0.01

รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (อ้างอิงข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน XM ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)
สัญชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุ้น)
(%)
นายธิติพงศ์
2. นายสิ ทธิ ชยั
3. นายวีระศักดิ์
4. นายกาญจนา
5. นายไพลักษณ์
6. นายประสิ ทธิ์
7. นางปราณี
8. น.ส.ธนิ กา
9. นายวิเศษ
10. นายอัคริ นทร์
1.

ตั้งพูนผลวิวฒั น์
ลีสวัสดิ์ตระกูล
สุ ตณั ฑวิบูลย์
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
วงศ์ไวศยวรรณ
วิตนากร
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
ตั้งพูนผลวิวฒั น์
เตชะไพบูลย์
ธนกิจรุ จิโรจน์

3.2
กรรมการบริษัท
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์
2. คุณโสภณ

3. คุณธิติพงศ์
4. คุณวิรัช
5. คุณพรรณี
6. ดร.วิชญะ
7. คุณวุฒิชยั
8. คุณวิสจั จา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

942,658,400.00
249,722,100.00
234,272,500.00
137,700,000.00
75,000,000.00
74,661,008.00
69,844,600.00
52,400,093.00
50,000,100.00
38,000,000.00

17.46%
4.63%
4.34%
2.55%
1.39%
1.38%
1.29%
0.97%
0.93%
0.70%

อุวรรณโณ
ผลประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการกากับดูแล
ความเสี่ ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ตั้งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มรกตกาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
เครื องาม
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
เศรษฐบุตร
กรรมการบริ ษ ัท / กรรมการบริ ห าร/ กรรมการก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดี/ เลขานุการบริ ษทั
คชเสนา
กรรมการบริ ษ ัท / กรรมการบริ ห าร/ กรรมการก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดี/ กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป
ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับงบการเงินปี 2562 - 2564
1. งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
งบการเงินรวม
(หน่ วยพันบาท)
ปี 2564
ปี 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
15,128
17,207
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10,000
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
381,929
405,260
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
230,488
15,416
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
23,699
19,439
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ-บริ ษทั ย่อย
333,651
307,647
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
5,599
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
12,491
11,036
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,002,985
786,005
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
17,360
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
76,603
59,900
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-ไม่หมุนเวียน
808,130
708,490
เงินลงทุนในตราทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
310,567
292,639
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า-สุทธิ
3,133,448
3,129,370
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
80,837
63,227
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
17,581
19,477
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
996,627
996,627
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
63,157
136,611
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
11,292
4,222
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
14,318
10,364
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
10,496
6,506
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
5,540,416
5,427,433
รวมสิ นทรัพย์
6,543,401
6,213,438

ปี 2562

10,223
433,586
30,219
430,912
9,047
913,987
62,367
537,206
271,465
2,924,099
6,922
996,627
159,841
5,052
5,332
2,134
4,971,045
5,885,032
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รายการ
(หน่ วยพันบาท)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ภึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินกูย้ มื และดอกเบี้ยค้างจ่าย-บริ ษทั ย่อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรื้ อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว – หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซื้อคืน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2564

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2562

631,420
698,702
215,965
33,039
10,122
115,695
4,859
3,945
1,713,747

603,108
614,970
176,872
17,076
142,572
615
3,618
1,558,831

593,526
462,092
63,705
277
190,515
4,140
1,849
1,316,104

54,517
786,651
31,050
3,314
875,532
2,589,279

47,933
792,394
31,046
3,149
874,522
2,433,353

175
705,731
54,614
59
760,579
2,076,683

4,558,196
4,558,196
71,131
49,179
13,600
(561,611)
(201,757)
(4,616)
3,954,122
6,543,401

4,558,196
4,558,196
71,131
49,179
13,600
(471,201)
(479,360)
8,540
3,780,085
6,213,438

4,558,196
4,558,196
71,131
49,179
13,600
(322,415)
(611,418)
20,076
3,808,349
5,885,032
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2. งบกําไรขาดทุน
รายการ
(หน่ วยพันบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผล (กาไร) ขาดทุนอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ปี 2564

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2562

1,661,989
13,726
2,435
60,929
20,936
1,760,015

1,595,561
20,363
15,571
235
29,034
1,660,764

2,034,440
28,366
23,357
5,907
(24,658)
2,067,412

1,603,533
31,342
167,581
(5,599)
1,796,857
(36,842)
66,421
3,444
(106,708)

1,563,315
27,836
174,246
1,765,397
(104,633)
68,297
(16,600)
(156,330)

2,004,252
42,330
239,565
2,286,147
(218,735)
69,469
(3,246)
(284,958)

3. งบกระแสเงินสด
รายการ
(หน่ วยพันบาท)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2564

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2562

(106,708)
26,178

(156,330)
(38,641)

(156,330)
(38,726)

(103,405)
182,467
(81,098)
(43)
(2,036)
17,207
15,128

336,386
(293,301)
35,925
(175)
7,159
10,223
17,207

(30,114)
(50,196)
52,072
32
(28,238)
38,430
10,223

36

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
หน่ วย
อัตราสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้

ปี 2564

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2562

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.59
0.38
4.22
86
5.00
73
2.44
150
10

0.50
0.30
3.80
96
4.29
85
2.94
123
57

0.69
0.30
5.10
72
3.88
94
3.71
98
67

%
%
%
%

3.52
(3.48)
(5.37)
(2.36)

2.02
(12.66)
(8.90)
(3.84)

1.48
(12.95)
(13.62)
(7.48)

%
%
เท่า

(1.43)
(2.25)
0.25

(2.34)
(3.50)
0.26

(4.84)
(7.26)
0.35

เท่า
เท่า

0.65
(0.55)

0.64
(1.53)

0.55
(3.15)

บาท
บาท

(0.73)
(0.02)

0.70
(0.03)

0.70
(0.05)
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เอกสารแนบ 1
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ ษ ัท เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 4,588,195,610.65 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,698,938,594 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวม
ทั้งสิ้น 2,294,097,804.90 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน”) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 5 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้ อและได้รับ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเรื่ องที่ มีนัยสาคัญ บริ ษทั จึงได้จดั เตรี ยมสารสนเทศที่ เป็ น
สาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่
บริ ษทั จะเสนอจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights
Offering) และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1

จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 1,799,292,936 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) ใน
อัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้น 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.23 บาท
และในกรณี ที่มีเศษของหุน้ จากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจานวน
บริ ษทั ได้พิจารณากาหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดของหุ ้นบริ ษทั โดยกาหนด
ส่ วนลดประมาณร้อยละ 42 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
ให้เสนอวาระเรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ซึ่ งได้พิจารณาใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ (9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท (ข้อมูล
จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
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ผู ้ถื อ หุ ้ น อาจจองซื้ อหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ทธิ ข องตนตามอัต ราที่ ก าหนดไว้ข ้ า งต้ น ได้
(Oversubscription) โดยที่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่ จองซื้ อเกิ นกว่า
สิ ท ธิ ก็ต่ อ เมื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ดังกล่ าวนั้น ได้จ องซื้ อ ตามสิ ท ธิ ข องตนจากการจัด สรรรอบแรกครบถ้ว นทั้ง
หมดแล้วและได้จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ และชาระค่าจองซื้ อหุ ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และมีหุ้นสามัญเหลือ
จากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกแล้ว บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้ อเกิน
กว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือ
หุ ้นเดิ มที่ ประสงค์จะจองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ข)

ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกิน
กว่าสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมที่ประสงค์จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ และได้ชาระค่าจองซื้ อหุ ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่ วน
หุ ้นสามัญเดิมที่ ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริ ษทั จะนาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิ มของผูถ้ ือหุ ้นที่
จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ ้นที่เหลือ ซึ่ งจะได้เป็ นจานวนหุ ้นที่ผทู ้ ี่จองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั้น
ทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ชาระค่าจองซื้ อแล้ว โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผูท้ ี่ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทัง่ ค่าจองซื้อหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้จอง
ซื้อเกินกว่าสิ ทธิและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวหมด

(ข)

ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุ ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นบริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่
ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ ทั้งหมดตามสัดส่วนหุ ้นสามัญเดิมที่ถือ
อยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริ ษทั จะนาสัดส่วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละ
รายคูณด้วยจานวนหุ ้นที่ เหลือ ซึ่ งจะได้เป็ นจานวนหุ ้นที่ ผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละรายมี
สิ ทธิ ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหุ ้นที่ จะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้ อแล้ว โดย
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะดาเนินการจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
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หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
การจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 บริ ษทั จะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ไม่เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั รายใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ ไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทา
ให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535) ถือหุน้ ของบริ ษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นรายดังกล่าว
ได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จการตามที่ กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.
12/2554) หรื อ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
ในการดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ี อานาจกระทาการแทนบริ ษทั หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริ ษทั มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอี ยดการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ น เพื่ อเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของ
บริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) พิจารณากาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว
ทั้งจานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ชาระราคา การจองซื้ อเกินสิ ทธิ วันกาหนดสิ ทธิรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) เป็ นต้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
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(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
หรื อตัวแทนของหน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจ
ดาเนิ น การต่าง ๆ ที่ จาเป็ นเพื่ อให้เป็ นไปตามค าสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อ ให้การด าเนิ น การจด
ทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
(จ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 899,646,198 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณี ที่มีเศษจากการคานวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจานวน
ในการดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั มอบหมายมีอานาจใน
การกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่ จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ ยวเนื่ องกับการออก
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง
(ก) จัดเตรี ยมข้อกาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 รวมทั้งกาหนดรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ GEL-W5 ต่อ ส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์
และ หน่วยงาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(ค) การนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตั้งผูร้ ับมอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ GEL-W5 สาเร็ จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจ
ดาเนิ น การต่ างๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้เป็ นไปตามค าสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การจด
ทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
(ฉ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับ การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5
เพื่ อให้ การออกและการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ GEL-W5 ส าเร็ จ ลุ ล่ว งทุ ก ประการ ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นเพิม่ ทุนและแผนการใช้ เงิน
2.1

ในกรณี ที่หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทั้งหมดที่บริ ษทั ออกและเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่แต่
ละรายถื อ อยู่ (Rights Offering) ในครั้ งนี้ มี ผูจ้ องซื้ อ เต็ม จานวน บริ ษ ัท จะสามารถระดมทุ น ได้เป็ น
จานวนประมาณ 413,837,251 บาท และบริ ษทั มีแผนการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั เพื่อรองรับการดาเนิ นงาน
ปกติในธุรกิจหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต โดยบริ ษทั ได้มีการขยายไป
รับงานโครงการภาครัฐบาลมากยิง่ ขึ้น อันจะช่วยให้บริ ษทั สามารถสร้างฐานรายได้ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั มีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยูจ่ านวน 3,820 ล้านบาท และคาด
ว่าจะก่อในเกิดรายได้ในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว โดยมีสัดส่ วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อย
ละ 30 – 50 เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์น้ ี
2. เพื่อใช้ในการชาระหนี้ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยให้แก่สถาบันทางการเงิน เพื่อลดภาระต้นทุนทาง
การเงิน โดยมีสดั ส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 20 – 40 เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์น้ ี
3. เพื่อใช้เป็ นเงินในการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งของบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้แก่บริ ษทั
ย่อยในการขยายตัวของธุ รกิ จ โดยมีสัดส่ วนการใช้เงิ นจากการเพิ่มทุ นร้อยละ 15 – 30 เพื่อดาเนิ นการ
ตามวัตถุประสงค์น้ ี
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ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด
แผนการดาเนิ นธุ รกิ จ จานวนเงิ นที่ ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ

3.

2.2

ในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ในกรณี
ที่ ผูถ้ ือหุ ้นมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เต็มจานวน บริ ษทั จะ
สามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริ ษทั มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รับการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ/หรื อ เพื่อ
สารองไว้ใช้จ่ายชาระหนี้ ในอนาคตของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ เพื่อใช้ลงทุนของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในอนาคต

2.3

อย่างไรก็ตาม จานวนหุ ้น ที่ มีการจองซื้ อหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ นและการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 และการชาระเงินจริ งอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่บริ ษทั ประสงค์จะ
เสนอขาย ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ได้รับเงินน้อยกว่าตามที่กล่าวข้างต้นบาท ในกรณี ดงั กล่าว แผนการใช้เงิน
เพิ่มทุนของบริ ษทั อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น

ผลกระทบทีม่ ตี ่ อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิม่ ทุน
ผลกระทบจากกรณี การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ควบคู่กบั
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
3.1

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญ สิ ท ธิ GEL-W5 หุ ้ น ของบริ ษ ัท จะได้รั บ ผลกระทบด้านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี้
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
0.40 – 0.36
0.40
ร้อยละ 11
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โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=
=
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
(0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396)
(5,397,877,189 + 1,799,292,396)
0.36

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่
9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท


ภายหลัง การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ GEL-W5 หุ ้ น ของบริ ษ ัท จะได้รั บ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
0.40 – 0.37
0.40
ร้อยละ 6

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=

=
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO) +
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5)
(0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396) + (0.5 * 899,646,198)
(5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198)
= 0.37
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่
9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท
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3.2

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิ จอง
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษทั จะดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทาให้จานวนหุ ้นชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้


ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จนครบทั้งจานวน แต่ผใู ้ ช้
สิ ทธิ มิใช่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ ้นเดิมโดย ผู ้
ถือหุ ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุ ้นลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับสัดส่ วนการถือหุ ้น
ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี้
=
=
=

3.3

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเพือ่ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5
899,646,195
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195
ร้อยละ 11.11

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Per Share Dilution-EPS)

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มทุกรายจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ทั้งจานวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่ วน
แบ่งกาไรจากจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่านั้น โดยคิดเป็ นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการคานวณดังนี้
=

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(-65,138,626)
5,397,877,189
(-0.012) บาทต่อหุน้
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โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=
=
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396
(-0.009) บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=

(-0.012) – (-0.009)
(-0.012)
ร้อยละ 25.00

หมายเหตุ: กาไรสุทธิคานวณจากงบการเงินสาหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564


ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ทุ ก รายจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น และ ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ ท้ งั จานวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเที ยบกับจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในปั จจุบนั
=
EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
=
(-65,138,626)
5,397,877,189
=
(-0.012) บาทต่อหุน้
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ GEL-W5
=
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198
=
(-0.008) บาทต่อหุน้
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EPS Dilution
=

(-0.012) – (-0.008)
(-0.012)
=
ร้อยละ 33.33
หมายเหตุ: กาไรสุทธิคานวณจากงบการเงินสาหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564
●

ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ11.11 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ก่อนการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แต่ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดย
สูตรการคานวณดังนี้
=

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396
(-0.009) บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ GEL-W5
=
(-65,138,626)
5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198
=
(-0.008) บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=

(-0.009) - (-0.008)
(-0.009)
ร้อยละ 11.11
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4.

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ทเกี่ยวกับ การเพิ่มทุ น หรื อการเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นเดิมของบริ ษั ทตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
4.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริ ษ ัทมี ความเห็ น ว่า การออกหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นเพื่อ เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ช่ วยให้
บริ ษทั สามารถระดมทุนได้ในเวลาอันสั้น โดยบริ ษทั มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการจองซื้อหุน้ และมี
สิ ทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษทั ร่ วมกันในอนาคต

4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็นว่า มีความเป็ นไปได้ที่บริ ษทั จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัด ส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ดังกล่าวแล้วเสร็ จภายในสิ้ นปี 2565 ซึ่ ง
บริ ษทั จะนาเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน
ข้อ 2 ข้างต้น

4.3

ความสมเหตุ ส มผลของการเพิ่ ม ทุ น แผนการใช้ เงิน ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอขายหุ้ น และโครงการที่ จ ะ
ดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีทเี่ งินได้ จากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามสัดส่วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) พร้อมกับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มี ความเหมาะสม สมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด เนื่ องจากบริ ษทั มีแผนที่จะนาเงินที่ได้
จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ในข้อ 2 ข้างต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น ทั้งหมดที่ บริ ษ ัทออกและเสนอขายในครั้ งนี้ มี ผูจ้ องซื้ อเต็มจานวน
บริ ษทั จะสามารถระดมทุ นได้เป็ นจานวนประมาณ 413,837,251 บาท ซึ่ งเป็ นเงิ นทุนเพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
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4.4

ผลกระทบที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ รกิจของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิม่ ทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรื อโครงการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วน
(Rights Offering) พร้อมกับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เป็ นการดาเนิ นการตามแผนการจัดหาแหล่ง
เงิ นทุ นของบริ ษทั ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถนาเงิ นที่ ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่ งการดาเนิ นการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็ นผลดีต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการเสริ มสร้างความมัน่ คงในกระแสเงินสดและฐานะ
ทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ท าให้บ ริ ษทั มี สัดส่ วนหนี้ สิ น ต่อทุ น ลดลง และยังช่ วยเสริ ม สภาพคล่องทาง
การเงินให้แก่บริ ษทั ทาให้บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขาย
หุ ้นเพิ่มทุ นในครั้งนี้ จะส่ งผลให้สถานะทางการเงิ นของบริ ษทั โดยรวมดี ข้ ึ น อันจะส่ งผลให้บริ ษทั มี
ฐานะทางการเงินที่มนั่ คง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

5.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการเพิม่ ทุน
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั ไม่ปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่
เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุ น โดยกระท าการ หรื อ ละเว้น การกระท าการใดอัน เป็ นการไม่ ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่ าวและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั สามารถเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริ ษทั ไม่
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดจะแจ้งให้บริ ษทั ดาเนิ นการเรี ยกร้องได้ และหากบริ ษทั ไม่ดาเนิ นการตามที่ ผูถ้ ือหุ ้นแจ้ง ผูถ้ ือหุ ้นนั้น ๆ
สามารถฟ้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทาการหรื อละเว้นกระทาการใด
ของกรรมการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนนั้นเป็ นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษทั อาจฟ้อง
เรี ยกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่ งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษทั ได้ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออก
เสี ยงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะแจ้งให้บริ ษทั ดาเนินการดังกล่าว
ได้ ซึ่งหากบริ ษทั ไม่ดาเนินการตามที่ผถู ้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวสามารถใช้
สิ ทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริ ษทั ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

-ลงนาม(นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร)
กรรมการบริ ษทั
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เอกสารแนบ 2
สรุปรายละเอียดเบื้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5)
1.
รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกและเสนอขาย บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 5 (GEL-W5)
ขาย

“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ”

ชนิดของใบสาคัญ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

แสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญ

ไม่เกิน 899,646,198 หน่วย

แสดงสิ ทธิที่ออกและ
เสนอขาย
จานวนหุน้ ที่จดั สรร

ไม่เกิน 899,646,198 หุ ้น (มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย

ไว้เพื่อรองรับการใช้

ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน

สิ ทธิตามใบสาคัญ

จานวน 1,799,292,396 หุน้

แสดงสิ ทธิ
วิธีการเสนอขาย /

บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญ

อัตราการจัดสรร

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 2 หุ ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตดั เศษทิ้งทั้งจานวน ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่เหลื อจากการจัดสรรทั้งหมด บริ ษทั จะทาการยกเลิ กใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ส่วนที่ เหลื อจานวน
ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ลงตัว

ราคาเสนอขายต่อ

หน่วยละ - 0 - บาท

หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญบริ ษทั ได้ 1 หุ ้นเว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตาม
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เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

0.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

อายุของใบสาคัญ

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

แสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันทาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี วนั ดังกล่าวตรงกับ
วันหยุด ให้เลื่อนขึ้นเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันใช้
สิ ทธิ วนั สุ ดท้ายตรงกับวันทาการสุ ดท้ายของวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
ระยะเวลาการแจ้ง

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ความจานงในการใช้

ซื้ อหุ ้นสามัญระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. นภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่

สิ ทธิ

ละครั้ง
สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิก เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิแล้ว จะไม่
การแจ้งความจานง

สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้

ในการใช้สิทธิ
ตลาดรองของ

บริ ษทั จะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป

ตลาดรองของหุน้

บริ ษ ัท จะน าหุ ้ น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ น้ ี เข้าจดทะเบี ย นเป็ น

สามัญที่เกิดจากการ

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ
เหตุให้ตอ้ งออกหุน้
ใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้
สิ ทธิ

บริ ษทั จะดาเนิ น การปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขในการปรั บสิ ท ธิ เมื่ อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งตามที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ น
เหตุ การณ์ ที่ มี ลกั ษณะตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 11 (4) ข ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุ ้น
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น
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(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าหรื อมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ด้อยไปกว่าเดิม
น ายท ะ เบี ยน ข อ ง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิแทน

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
บุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ กรรมการผูม้ ี อานาจกระท าการแทนบริ ษทั มอบหมาย มี อานาจในการ
กาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดและเงื่ อนไขที่ จาเป็ น และ/หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบ
ของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) จัดเตรี ยมข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5รวมทั้ง กาหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ GEL-W5 ต่ อส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาด
หลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย บริ ษ ัท ศู นย์รับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และ
หน่วยงาน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GELW5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตั้งผูร้ ับมอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนิ นการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับการออก
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5
สาเร็ จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และมี อ านาจ
ดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยน เพื่อให้การดาเนิ นการจดทะเบี ยนเสร็ จ
สมบูรณ์

(ฉ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 เพื่อให้
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GEL-W5 สาเร็ จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการ บริ ษ ัท มี แ ผนที่ จ ะน าเงิ น ที่ ได้รั บ การใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าว เพื่ อ ใช้เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวียนในการ
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ออกใบสาคัญแสดง

ดาเนิ นงานของบริ ษทั และ/หรื อ เพื่อสารองไว้ใช้จ่ายชาระหนี้ ในอนาคตของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/

สิ ทธิ และประโยชน์

หรื อ เพื่อใช้ลงทุนของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในอนาคต

ที่บริ ษทั จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุน้
เพิ่มทุนในครั้งนี้
2.

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ในสารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เอกสารแนบ 1
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท (66) 0-2672-5999 ตอ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929

àÍ¡ÊÒÃà¾Ô• ÁàµÔ Á»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Í§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
à©¾ÒÐ¼Ù·é Õ•»ÃÐÊ§¤ì¹íÒËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì½Ò¡à¢éÒºÑ-ªÕºÃÔÉ·Ñ ¼ÙÍé Í¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì (Issuer Account) à·èÒ¹Ñ¹!
¢éÒ¾à¨éÒ .............................................................................................................................................................................................
ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹/Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§/·ÐàºÕÂ¹¹ÔµºÔ Ø¤¤Å àÅ¢·Õ! ..........................................................................................................

¡Ã³Õ ¼¶éÙ ×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìà»ç ¹ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
". Ê¶Ò¹·Õà! ¡Ô´ ………...............................................................»ÃÐà·È...........................................................................................
#. ÊÑ-ªÒµÔ·!Õ # .................................................................................................................................................................................
$. ·ÕÍ! ÂÙè¶ÒÇÃ.....................................................................................................................................................................................
¨Ñ§ËÇÑ´/State/Region……………………………………»ÃÐà·È............................................ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ/ì Postal…………….…...
¡Ã³Õ ¼¶éÙ ×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìà»ç ¹¹Ô µÔº¤Ø ¤Å
". »ÃÐà·È·Õ¨! ´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑ§% ºÃÔÉ·Ñ ………………………………………………………………………………………………………….
#. Ê¶Ò¹Ð¢Í§¹ÔµºÔ Ø¤¤ÅµÒÁ FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*â»Ã´µÍºáººÊÍº¶ÒÁá¹º¹Õ% à¾×!Í¹íÒ¢éÍÁÙÅÁÒ¡ÃÍ¡ã¹ªèÍ§¹Õ%)
.

- ¡Ã³ÕÊ¶Ò¹Ð¢Í§¹ÔµºÔ Ø¤¤ÅµÒÁ FATCA à»ç ¹ Passive NFFE â»Ã´ÃÐºØ % ¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§¢Í§¼Ù¶é Í× ËØ¹é ªÒÇÊËÃÑ°....................................
- ¡Ã³ÕÊ¶Ò¹Ð¢Í§¹ÔµºÔ Ø¤¤ÅµÒÁ FATCA à»ç ¹ PFFI ËÃ×Í RDCFFI â»Ã´ÃÐºØËÁÒÂàÅ¢ GIIN…………………….………………………

¢éÒ¾à¨éÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ì½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì à¢éÒäÇéã¹ºÑ-ªÕºÃÔÉ·Ñ ¼ÙÍé Í¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ¢éÒ¾à¨éÒ¢ÍÃÑºÃÍ§ÇèÒ¢éÍ¤ÇÒÁµÒÁ·ÕÃ! ÐºØäÇé¢Òé §µé¹à»ç ¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
ËÒ¡¡ÒÃ½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìà¢éÒºÑ-ªÕºÃÔÉ·Ñ ¼ÙÍé Í¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´ æ ¢Ö¹% á¡èºÃÔÉ·Ñ ÈÙ¹ÂìÃºÑ ½Ò¡Ï äÁèÇèÒ´éÇÂ»ÃÐ¡ÒÃã´ æ
¢éÒ¾à¨éÒÂÍÁÃÑº¼Ô´áÅÐª´ãªé¤èÒàÊÕÂËÒÂãËéá¡è ºÃÔÉ·Ñ ÈÙ¹ÂìÃºÑ ½Ò¡Ï ¨¹¤Ãº¶éÇ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ% ¢éÒ¾à¨éÒÃÑº·ÃÒºÇèÒºÃÔÉ·Ñ ÈÙ¹ÂìÃºÑ ½Ò¡Ï ÍÒ¨
à»Ô ´à¼Â¢éÍÁÙÅ·Õ»! ÃÒ¡®ã¹àÍ¡ÊÒÃ¹Õ%ãËéá¡è¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡ÃËÃ×ÍË¹èÇÂ§Ò¹Í×!¹·ÕÁ! ÍÕ Òí ¹Ò¨µÒÁ¡®ËÁÒÂÃÇÁ·Ñ§% Ë¹èÇÂ§Ò¹·ÕÁ! ¢Õ Íé µ¡Å§¡ÑººÃÔÉ·Ñ ÈÙ¹Âì
ÃÑº½Ò¡Ï ã¹¡ÒÃ¢ÍàÃÕÂ¡´Ù¢Íé ÁÙÅ´Ñ§¡ÅèÒÇä´é

Å§ª×!Í .............................................................................. ¼Ù¶é Í× ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
(.............................................................................) â·ÃÈÑ¾·ì ….................................................

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบั ได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่บี ริษัท ศูนย์รบั ฝากฯมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอม
เพิม่ เติม ลูกค้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯกาหนด

ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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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…...……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(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…......……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(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

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

ติดอากร
แสตมป์
หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิ เนี ยริ่ ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”)

30 บาท

วันที่ ___________________________________
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล _____________________________________________________________
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ _________________________________
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ตามสัดส่ว นการถือ หุ้น (Record Date) ณ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2565 (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) หมายเลขโทรศัพ ท์ท่ีติดต่ อได้
____________________________ สัญชาติ _________________
ข้าพเจ้ามีหุน้ สามัญเดิมตามรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจอง
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จานวน _______________________________ หุน้
มีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน __________________________________________ หุน้ และมีความประสงค์ขอมอบอานาจให้
 นาย  นาง  นางสาว _______________________________________________ สัญชาติ ______________ อายุ ___________ ปี
 บัต รประจาตัว ประชาชน เลขที่______________________________________________ ที่อ ยู่ เลขที่ _________________________
ห มู่ บ้ า น /อ าค าร ________________________________________________ ซ อ ย _______________________________________
ถ น น _________________________________________ ต า บ ล /แ ข ว ง ______________________________________________
อาเภอ/เขต _______________________________ จังหวัด _________________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________
(“ผู้รบั มอบอำนำจ”) เป็ นผูร้ บั มอบอานาจทีแ่ ท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้มอี านาจในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“กำรจองซื้อ”) จานวน _____________________________________________ หุน้ รวมถึงมี
อานาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการชาระเงินใดๆ เกีย่ วกับการจองซื้อ การให้
ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิม่ เติม และยืน่ เอกสารใดๆ เกีย่ วกับการจองซื้อ ในการติดต่อกับบริษทั และตัวแทนของบริษทั เกีย่ วกับการ
จองซื้อ การตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงือ่ นไขใดๆ เกีย่ วกับการจองซื้อ ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการจองซื้อแทนข้าพเจ้าผู้
มอบอานาจได้จนเสร็จการ
ทัง้ นี้ กิจการ และบรรดาการกระทาใดๆ ที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามความในหนังสือ
มอบอานาจฉบับนี้แล้ว ให้ถอื เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทาลงไปด้วยตนเอง และให้มผี ลผูกพันกับข้าพเจ้าทัง้ สิน้
ลงชือ่ _________________________________________ ผูม้ อบอานาจ
(

)

ลงชือ่ _________________________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
(

)

ลงชือ่ _________________________________________ พยาน
(

)

ลงชือ่ _________________________________________ พยาน
(

)

