
 
 สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 เลขที่ใบจอง / Subscription No………………………………….. 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หุ้นสามญัใหม่ (อัตราส่วน 8:15) 
Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 55,969,299,045 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.01 each to existing shareholders at ratio of 8 existing shares for 15 new share 

วันจองซือ้ / Date  17 กรกฎาคม 2563 / 17 July 2020      20 กรกฎาคม 2563 / 20 July 2020      21 กรกฎาคม 2563 / 21 July 2020      22 กรกฎาคม 2563 / 22 July 2020      23 กรกฎาคม 2563 / 23 July 2020  
      24 กรกฎาคม 2563 / 24 July 2020      27 กรกฎาคม 2563 / 27 July 2020      29 กรกฎาคม 2563 / 29 July 2020      30 กรกฎาคม 2563 / 30 July 2020      31 กรกฎาคม 2563 / 31 July 2020 

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องดา้นล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 
ชื่อ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบุคคล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้เลขที่ / Shareholder’s Register No…………………………………………......... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………....................................................................…… บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง...............................................................................       
       Natural Person of Thai Nationality ID Card No.  Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.  
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................................................... นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................... 
       Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้บา้นเลขที่ / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................……………   ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… …………. 
แขวง/ต าบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อ าเภอ/ District……………………………………………. จงัหวดั/ Province………………………………………………….. รหสัไปรษณีย/์ Postal Code………....………..……… 
โทรศพัท ์/ Tel. No…………………………………………………………… อีเมล ์/ Email…………………………………………………………………………………… สญัชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….  
อาชีพ / Occupation…………………………วนัเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/ Tax ID No………………………………………… 
ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย / Type of Withholding Tax             ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย/ Non Withholding Tax                    หกัภาษี ณ ที่จ่าย/  Withholding Tax   
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงันี ้/ Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซือ้ 
 Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

   จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
   จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
   จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.) 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย ์(Scripless): น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยการออกหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย.์....................................... สมาชิก
ผู ้ฝากเลขที่........................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู ้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) น าหุ ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู ้ฝาก ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่
.......................................... (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุน้เขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600) 
     Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and have (name of 
broker)……………………………………….Participant No. ……………………………. (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form) deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600) 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย:์ ใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัท
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุน้เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ใหค้รบถว้นและยื่นพรอ้มใบจองซือ้หุน้ฉบบันี ้(การ
ถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
     Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
under into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription form. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.) 
 แบบรับใบหุ้น: ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     Scrip system: Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share certificate 
after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย/ We enclose herewith my/our payment by     เงินโอน / Transfer     แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier’s Cheque      เช็ค / Cheque      ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… วันท่ี / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch………………………………………………………. 

โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 210-302-0604 บัญชีกระแสรายวัน 
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than subscription 
amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 
  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. …………………………………………………… 
  ส่งเช็คโดยไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูข่้างต้น / Deliver cheque by registered mail to the address above   มารับเช็คด้วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มเช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ดร๊าฟท/์ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
I/we hereby undertake to buy the said share in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting document for share subscription together 
with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all         ลงชื่อ / Signed …………………………………………………….ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
Information before deciding on the share subscription.                        (…………………………………………………….) 

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / This section must be filled by the subscriber.) 
วนัจองซือ้ / Date  17 กรกฎาคม 2563 / 17 July 2020      20 กรกฎาคม 2563 / 20 July 2020      21 กรกฎาคม 2563 / 21 July 2020      22 กรกฎาคม 2563 / 22 July 2020      23 กรกฎาคม 2563 / 23 July 2020  
      24 กรกฎาคม 2563 / 24 July 2020      27 กรกฎาคม 2563 / 27 July 2020      29 กรกฎาคม 2563 / 29 July 2020      30 กรกฎาคม 2563 / 30 July 2020      31 กรกฎาคม 2563 / 31 July 2020  
เลขที่ใบจอง / Subscription No. …………………………….…. 
บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อผูจ้องซือ้) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) ………………………………………………………………………………………… 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.01 per share 
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุน้ / shares รวมเป็นเงิน / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน/Transfer   แคชเชียร/์Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque  ดร๊าฟท/์Draft      
เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………………. วนัที่/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… …………………………………………. 
 น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository Company 
Limited for Depositors”, สมาชิกผูฝ้ากเลขที่/ Participant No. …………………….. บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ / Securities trading account No. ………………………….. 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600 
 แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ตามวิธีที่ขา้พเจา้ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ขา้งตน้ / If I/we have not been allotted with the shares of have 
been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above. 

เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………… 
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย ์บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository 
Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999 
 

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /  
One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only  

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ของ 

บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

 

ระหว่างวันที ่17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 



 

BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จ ากดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท แมกซ ์เมทลั คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (MAX)   

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

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

บริษัท แมกซ ์เมทลั คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

  MAX 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     26/06/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    30/06/2020 

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

  8:15 (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.01   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     17/07/2020 - 31/07/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

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

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          17/07/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ของ 

บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

 

ระหว่างวันที ่17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 





บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 1

 

 

 

- 1 - 

1077/4-62nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok10400,Thailand 
Tel. 02-357-1377-80 Fax 02-357-1380 

ที่  33/2563 
 
       วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง  แจง้สิทธิในการไดร้บัจดัสรรและจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
 2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (แยกออกจากเล่ม) 
 3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 4. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 
 5.  เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issue Account) เทา่นัน้ 
 6. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
  

ตามที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท เป็น 
85,819,591,869 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 55,969,299,045  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ โดยเศษของ
หุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้จนกว่าจะไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรใหผู้้
ถือหุน้ไดอ้ีกต่อไป และในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้
ในครัง้นี ้บรษิัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป 

บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2563 และก าหนดวนัจองและช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ในวนัท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวม 10 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. บริษัท
จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ซึ่งออก
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1077/4-62nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok10400,Thailand 
Tel. 02-357-1377-80 Fax 02-357-1380 

ที่  33/2563 
 
       วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง  แจง้สิทธิในการไดร้บัจดัสรรและจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
 2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (แยกออกจากเล่ม) 
 3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 4. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 
 5.  เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issue Account) เทา่นัน้ 
 6. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
  

ตามที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท เป็น 
85,819,591,869 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 55,969,299,045  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ โดยเศษของ
หุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้จนกว่าจะไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรใหผู้้
ถือหุน้ไดอ้ีกต่อไป และในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้
ในครัง้นี ้บรษิัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป 

บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2563 และก าหนดวนัจองและช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ในวนัท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวม 10 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. บริษัท
จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ซึ่งออก



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)2
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1077/4-62nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok10400,Thailand 
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โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) โดยรายละเอียดการจองซือ้หุน้สามัญดังกล่าว
เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีส่งมาดว้ยนี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 

     
 (นายกศุล สงัขนนัท)์ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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ที่  33/2563 
 
       วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง  แจง้สิทธิในการไดร้บัจดัสรรและจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
 2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (แยกออกจากเล่ม) 
 3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 4. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 
 5.  เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issue Account) เทา่นัน้ 
 6. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
  

ตามที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,850,292,824 บาท เป็น 
85,819,591,869 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 55,969,299,045  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ โดยเศษของ
หุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้จนกว่าจะไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรใหผู้้
ถือหุน้ไดอ้ีกต่อไป และในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้
ในครัง้นี ้บรษิัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป 

บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2563 และก าหนดวนัจองและช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ในวนัท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวม 10 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. บริษัท
จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ซึ่งออก

                                                                                                                                ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งทีต่ิดต่อได้ของบริษัท 

บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 0-2357-1377-9 

โทรสาร : 0-2357-1380 

เว็บไซต ์: www.maxmetalcorp.co.th 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 :  เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  : เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติที่ส  าคัญเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี ้

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญั 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ : 29,850,292,824 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

แบ่งเป็น   

  หุน้สามญั  29,850,292,824 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ  0 หุน้ 



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 3

                                                                                                                                ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งทีต่ิดต่อได้ของบริษัท 

บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 0-2357-1377-9 

โทรสาร : 0-2357-1380 

เว็บไซต ์: www.maxmetalcorp.co.th 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 :  เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  : เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติที่ส  าคัญเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี ้

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญั 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ : 29,850,292,824 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

แบ่งเป็น   

  หุน้สามญั  29,850,292,824 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ  0 หุน้ 



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)4
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ทนุท่ีจะช าระเพิ่มส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

: 55,969,299,045 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

แบ่งเป็น   

  หุน้สามญั  55,969,299,045 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ  0 หุน้ 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ 
โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้
ได ้(Oversubscription) แต่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้ใหม่
เกินสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหส้ าหรบัจ านวนที่มีการ
ใชสิ้ทธิเกินนีก้็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื ้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น โดยในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือมี
จ านวนนอ้ยกว่าจ านวนที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินสิทธิจะ
จัดสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่
ละรายตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ท่ีได้
จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของแต่ละราย โดยการจดัสรรหุน้
ดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการ
จัดสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไป
ตามกฎหมายโดยผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระ
เงินค่าหุน้ส่วนท่ีเกินนี ้พรอ้มกับการจองซือ้ และช าระเงิน
ค่าจองซือ้หุน้ท่ีคนมีสิทธิจองซือ้ตามส่วน 

ในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวน
สิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้รายใด หาก
การจัดสรรดังกล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่า
ฝืนขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท  ซึ่ งปัจจุบัน บริษัทมี
ขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วที่รอ้ยละ 
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ทนุท่ีจะช าระเพิ่มส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

: 55,969,299,045 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

แบ่งเป็น   

  หุน้สามญั  55,969,299,045 หุน้ 

  หุน้บรุมิสิทธิ  0 หุน้ 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ 
โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้
ได ้(Oversubscription) แต่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้ใหม่
เกินสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหส้ าหรบัจ านวนท่ีมีการ
ใชสิ้ทธิเกินนีก้็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซื ้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ เหลือมี
จ านวนนอ้ยกว่าจ านวนที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินสิทธิจะ
จัดสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่
ละรายตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ท่ีได้
จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของแต่ละราย โดยการจดัสรรหุน้
ดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการ
จัดสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไป
ตามกฎหมายโดยผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระ
เงินค่าหุน้ส่วนท่ีเกินนี ้พรอ้มกับการจองซือ้ และช าระเงิน
ค่าจองซือ้หุน้ท่ีคนมีสิทธิจองซือ้ตามส่วน 

ในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวน
สิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้รายใด หาก
การจัดสรรดังกล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่า
ฝืนขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท  ซึ่ งปัจจุบัน บริษัทมี
ขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วท่ีรอ้ยละ 
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49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท
อนึ่ง ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบริษัทเกินสัด ส่วนอาจมีหน้าที่ ท  าค า เสนอซื ้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท หากการจองซือ้เกินสดัส่วน
ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งจองซือ้เกินสดัส่วนรายดงักล่าวถือหุน้
ของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 
247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การแกไ้ขวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) การจดัสรร
หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น เ ป็ น ค รั้ ง เ ดี ย ว ห รื อ เ ป็ น 
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่า
หุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเขา้เจรจา ท า 
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต
ต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการ
ยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอัน
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว 
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จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรร : 55,969,299,045 หุน้ 

อตัราส่วนการจองซือ้ : ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน (Record 
Date)  

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1 ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหว่างวันที่ 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวม 10 วันท าการ)  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 
15.00 น.  

5.2 สถานทีรั่บจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนได ้ณ ที่ท  าการของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0-2357-1377-9 โทรสาร 0-2357-1380 

ทัง้นี ้บริษัทไม่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร 

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดเอาไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่ผูถื้อ
หุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่เกินกว่าสิทธิจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นใหส้ าหรับจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิเกินนีก้็
ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ โดย
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิจะ
จดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผู้
ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังก ล่าวให้ด าเนินการไป
จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย 
โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้ส่วนที่เกินนีพ้รอ้มกับการจองซือ้ และช าระเงินค่า
จองซือ้ของหุน้ท่ีตนมีสิทธิจองซือ้ตามส่วน 

ในการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือหุน้



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 7

                                                                                                                                ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

4 
 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรร : 55,969,299,045 หุน้ 

อตัราส่วนการจองซือ้ : ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 15 หุน้ใหม่ 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน (Record 
Date)  

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1 ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหว่างวันที่ 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวม 10 วันท าการ)  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 
15.00 น.  

5.2 สถานทีรั่บจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนได ้ณ ที่ท  าการของบริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0-2357-1377-9 โทรสาร 0-2357-1380 

ทัง้นี ้บริษัทไม่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร 

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดเอาไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่ผูถื้อ
หุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่เกินกว่าสิทธิจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นใหส้ าหรับจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิเกินนีก้็
ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ โดย
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิจะ
จดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผู้
ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังก ล่าวให้ด าเนินการไป
จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย 
โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้ส่วนที่เกินนีพ้รอ้มกับการจองซือ้ และช าระเงินค่า
จองซือ้ของหุน้ท่ีตนมีสิทธิจองซือ้ตามส่วน 

ในการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือหุน้
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ของคนต่างดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งปัจจบุนั บรษิัทมีขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้
ของคนต่างดา้วที่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัท 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้ซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเกินสดัส่วนอาจมีหนา้ที่ท  าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท หากการจองซือ้เกินสดัส่วนส่งผลใหผู้้ถือหุน้ซึ่งจองซือ้เกินสดัส่วนราย
ดังกล่าวถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) 
การแก้ไขวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท า ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ  และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด า เนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

5.4 การสละสิทธิการจองซือ้ 

ผู้ถือหุ้นที่มิไดใ้ช้สิทธิจองซือ้ หรือมิไดใ้ช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิไดช้ าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเอาไว ้หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้เพิ่มทุนไดต้ามระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้

5.5 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจองซือ้ 

5.5.1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกรายละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผู้
ที่จองซือ้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่านัน้  
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5.5.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

5.5.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 

• บคุคลธรรมดา 

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบบตัรประจ าตัวที่
หน่วยงานราชการออกให ้พรอ้มแนบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ 
จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งท าใหช้ื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2563 หรือในใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พรอ้มลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งออกใหไ้ม่
เกิน 1 ปี พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบตวัอย่างลายมือ
ชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลและส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสาร
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5.5.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

5.5.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 

• บคุคลธรรมดา 

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบบตัรประจ าตัวท่ี
หน่วยงานราชการออกให ้พรอ้มแนบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ 
จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งท าใหช้ื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2563 หรือในใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พรอ้มลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งออกใหไ้ม่
เกิน 1 ปี พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบตวัอย่างลายมือ
ชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลและส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสาร
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ประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรบัรองขอ้ความถกูตอ้ง และมีอายไุม่
เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 

5.5.4 หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จองซือ้และผูร้บั
มอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.5.5 หลกัฐานการช าระเงินจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ใบน าฝาก ฉบบัจรงิ (Pay-In Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุน้ดว้ยการโอนเงิน) หรือเช็คบคุคล หรือ 
เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟท)์ ท่ีขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้น
เพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกั
บญัชีในกรุงเทพฯ ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยเช็คดงักล่าวจะตอ้งลงวันทีไ่ม่เกินวันที่ 
29 กรกฎาคม 2563 (กรุณาระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้ว้
ดา้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน) 

5.6 ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้และการรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วิธีการจองซือ้และการรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน 
โดยระบุจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ประสงคจ์ะจองซือ้ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิให้
ถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) โดยผูจ้องซือ้
หรือผูร้บัมอบอ านาจตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้และช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนเต็มตามจ านวน
ที่จองซือ้ ที่บริษัท ภายในวนัและเวลาที่รบัจองซือ้ และช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน ดว้ยวิธีการอย่างใด
อย่างหน่ึงดงัต่อนี ้

• กรณีช าระเงินเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 

- ติดต่อสถานที่รบัจองซือ้หุน้และรบัช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน โดยช าระดว้ย เช็ค
บคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ ที่ขีดครอ่มเฉพาะ
สั่งจ่าย  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น” ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพฯได้ภายใน  1 วันท าการ
เท่านัน้ โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันทีไ่ม่เกินวันที ่29 กรกฎาคม 2563  

- บรษิัทขอสงวนสิทธิในการงดรบัเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋ว
แลกเงิน (ดร๊าฟท)์ เพื่อช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณีย ์
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- กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 
จ านวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ  1 ใบจอง 
รวมทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ ต ่ากว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ 

- กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามที่ปรากฎจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 2) ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงั
เช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 

- ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) 
หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ วันที่ 17, 20-24, 27 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ใน
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. และ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างเวลา 
09.00 น. – 12.00 น. 

• กรณีช าระดว้ยเงินฝาก/ โอนเงิน (งดรบัจองซือ้ดว้ยเงินสด) 

- กรุณาฝาก/ โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของบรษิัท 

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น” 

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท ์สนามเป้า 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่210-302-0604 

- กรุณาฝาก/ โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีซือ้ตามสิทธิ ต ่ากว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ 

- กรุณาระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามที่ปรากฎจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 2) ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได ้ไวใ้นหลกัฐาน
ใบน าฝาก/ โอนเงิน ที่ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้ 

- ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเงินฝาก/ โอนเงิน 

วนัท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

ทั้งนี ้จ านวนเงินท่ีผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีจ านวนสุทธิจาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถา้มี) โดย
บริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 
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- กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 
จ านวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ  1 ใบจอง 
รวมทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ ต ่ากว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ 

- กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามที่ปรากฎจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 2) ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงั
เช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 

- ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) 
หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ วันท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ใน
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. และ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างเวลา 
09.00 น. – 12.00 น. 

• กรณีช าระดว้ยเงินฝาก/ โอนเงิน (งดรบัจองซือ้ดว้ยเงินสด) 

- กรุณาฝาก/ โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของบรษิัท 

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น” 

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท ์สนามเป้า 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่210-302-0604 

- กรุณาฝาก/ โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีซือ้ตามสิทธิ ต ่ากว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ 

- กรุณาระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามที่ปรากฎจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ ส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 2) ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได ้ไวใ้นหลกัฐาน
ใบน าฝาก/ โอนเงิน ที่ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้ 

- ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเงินฝาก/ โอนเงิน 

วนัท่ี 17, 20-24, 27 และ 29-31 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

ทั้งนี ้จ  านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีจ านวนสุทธิจาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถา้มี) โดย
บริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 
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5.7 การน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยน าเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (ตามขอ้ 5.5 เอกสารที่ใชป้ระกอบการจอง
ซือ้) มายงัสถานที่รบัจองซือ้หุน้ของบริษัท เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2351-1377-9 โทรสาร 0-2351-
1380 

ทัง้นี ้บรษิัท จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร หากผูถื้อหุน้ราย
ใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่บริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจง้ไว ้
บรษิัทมีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้รายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

5.8 เงือ่นไขการจองซือ้ 

5.8.1 ในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจา้หนา้ที่ของบริษัทจะลงลายมือชื่อ
ผูร้บัจองในส่วนทา้ยของใบจองซือ้หรือออกหลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อเป็น
หลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์ เมื่อ
บรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินตาม เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์ไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุท่ีบรษิัทไดก้ าหนดไว ้

5.8.2 ผูถื้อหุน้ที่ไดท้  าการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและช าระเงินค่าจองซือ้แลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิก
การจองซือ้ 

5.8.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่า จองซื ้อหุ้นดังกล่าว ภายใน
ระยะเวลาที่บรษิัทก าหนดเอาไว ้หรือบรษิัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่ากรณีใด 
ๆ ก็ตาม ท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาการจองซือ้
และช าระเงินค่าหุน้ตามก าหนด หรือผูถื้อหุน้ที่จองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุไม่ครบถว้นไม่ชดัเจน หรือน าส่งเอกสารที่ใชป้ระกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้น บรษิัทมีสิทธิที่
จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

5.8.4 หากการสละสิทธิหรือการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ครบของผูถื้อหุน้สญัชาติไทย จะท า
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าว  โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วที่เหลืออยู่ 
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการ
จดัสรรดงักล่าวต่อไป 

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์ 
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ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุน้
ตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะ
ไม่สามารถขายหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผู้จองซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากที่หุ้นของ
บรษิัทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

2. ในกรณีที่ประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลักทรพัยอ์ยู่ บริษัทจะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทหลกัทรพัย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่จองซือ้ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ 
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บั
การจัดสรรในตลาดหลักทรพัย ์ในกรณีนีช้ื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพยท์ี่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝากใบหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยด์ังก ล่าว 
มิฉะนัน้ บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 1 แทน 

3. ในกรณีที่ประสงคจ์ะฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะ
ด าเนินการออกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้ับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”  และน าหุ้นฝากศูนยร์ับฝากหลักทรัพยโ์ดยเข้าบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งศูนยร์ับฝากหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้หุน้ และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหลักทรพัย์
ดงักล่าวสามารถติดต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์าม
อตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด  

5.10 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรือไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้หรือไม่ไดร้บัหรือไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญในส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิไม่ครบเต็มจ านวน
ตามที่จองซือ้ บรษิัทจะคืนเงินจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส าหรบัส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่สิน้สดุก าหนดระยะเวลาการ
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้ ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้

1) โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคท์ี่จะใหบ้รษิัทคืนเงินค่าจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัจดัสรรคืนผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารใหผู้จ้องซือ้แนบส าเนา



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 13

                                                                                                                                ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

10 
 

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุน้
ตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะ
ไม่สามารถขายหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผู้จองซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากท่ีหุ้นของ
บรษิัทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

2. ในกรณีที่ประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลักทรพัยอ์ยู่ บริษัทจะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทหลกัทรพัย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่จองซือ้ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ 
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บั
การจัดสรรในตลาดหลักทรพัย ์ในกรณีนีช้ื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพยท์ี่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝากใบหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยด์ังก ล่าว 
มิฉะนัน้ บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 1 แทน 

3. ในกรณีที่ประสงคจ์ะฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทจะ
ด าเนินการออกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้ับการจดัสรรในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”  และน าหุ้นฝากศูนยร์ับฝากหลักทรัพยโ์ดยเข้าบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งศูนยร์ับฝากหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้หุน้ และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหลักทรพัย์
ดงักล่าวสามารถติดต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์าม
อตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด  

5.10 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรือไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้หรือไม่ไดร้บัหรือไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญในส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิไม่ครบเต็มจ านวน
ตามที่จองซือ้ บรษิัทจะคืนเงินจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส าหรบัส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่สิน้สดุก าหนดระยะเวลาการ
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้ ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัต่อไปนี ้

1) โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคท์ี่จะใหบ้รษิัทคืนเงินค่าจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัจดัสรรคืนผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารใหผู้จ้องซือ้แนบส าเนา
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หนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือ กระแสรายวนัของธนาคารที่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ซึ่งเปิดไวใ้นนามของผูจ้องซือ้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

2) เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามผูจ้องซือ้เท่านัน้ ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดแ้นบส าเนาหนา้แรก
ของสมดุบญัชีเงินฝาก หรือไม่มีบญัชีเงินฝากหลกัทรพัยห์รือกระแสรายวนัในนามของผูจ้อง
ซือ้กับธนาคารต่าง ๆ หรือมีความประสงคท์ี่จะรบัคืนเงินค่าจองซือ้ผ่านทางเช็คนัน้ บริษัทจะ
จดัส่งเช็คเงินคืนทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามที่อยู่ของผูจ้องซือ้ระบุในใบจอง
ซือ้ หรือที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 

หมายเหตุ: ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรดว้ยตนเอง 

ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบรษิัทไดม้ีการจดัส่งเช็คค่าจองซือ้หุน้คืนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดเ้งินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และ
ผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

5.11 ข้อส าคัญอื่น ๆ 

5.11.1 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้และชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชี/ชื่อบญัชีของบคุคลอื่นจะไม่สามารถน าหุน้เขา้บญัชี
ได ้ในกรณีดงักล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยการออกใบหุน้ในนาม
ของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลักทรพัยท์ี่จองซือ้ไดท้ันในวันท าการแรก
ของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ 

5.11.2 โปรดระบรุหสัโบรกเกอรท์ี่ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หถ้กูตอ้ง หากระบุไม่
ถูกตอ้งจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ตอ้งการได ้ซึ่งทางบริษัทไม่
รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอก
รายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยการออก
ใบหุน้ในนามของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ไดท้นัในวนั
ท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ 

5.11.3 จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บั
ช าระ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบรษิัทไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั แต่
ทัง้นีจ้  านวนเงินดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้ไดร้บัจดัสรร 

5.11.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนเงื่อนไขในการจองซือ้หุน้ วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ 
หรือขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชนต์่อการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
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5.11.5 บรษิัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่มีรายชื่อเป็นบคุคลที่ถกู
ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย รวมทัง้หากผูจ้องซือ้ไดโ้อนเงนิเขา้บญัชีบรษิทั บรษิัทจะไม่สามารถคืนเงนิใหแ้กผู่จ้อง
ซือ้ไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

6. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนโดยละเอียดตามทีป่รากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน 

ล าดับ วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิเพิม่
ทุน 

จ านวนเงนิทีจ่ะใช้จากจ านวน
เงนิทีค่าดว่าจะได้รับจากเงนิ
เพิ่มทนุ 559,692,990.45 บาท 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
ใช้เงนิเพิ่มทนุ 

1. แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจ
ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร พัฒ น า
อสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะการเขา้
ซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภท
โรงแรมและที่ดินเปล่าเพ่ือรอการ
พั ฒ น า  ( “ โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย”์) 

ไม่เกิน 470,000,000 บาท ภายในเดือน สิงหาคม 
2563 

2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องทางเงิน และเงินทุนเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท 
และบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 89,692,990.45 บาท ภายในปี 2564 

โดยบริษัทมีแผนในการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทที่จะเนน้การลงทุนไปที่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการ
บริการอันเก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรพัยใ์นแนวชายฝ่ังตะวันออกซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายตวัเพื่อ
รองรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเมื่อโครงการ EEC 
เดินหนา้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่ามลูค่าการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะเพิ่มมากนีต้ามการขยายตวัของ
ภาคอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้หากบริษัทไดร้บัเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใชเ้งินตามวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษัทจะจดัหาเงินทุนเพิ่มเติม
จากการกูย้ืมเงินจากนกัลงทุนหรือสถาบนัการเงิน โดยในปัจจบุนั อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบริษัทเท่ากบั 0.08 
เท่า จึงยงัคงมีความสามารถในการกูย้ืมค่อนขา้งมาก 

7. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษิัทจะมีแหล่งเงินทนุส าหรบัน าไปใชใ้นการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย  ์
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5.11.5 บรษิัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่มีรายชื่อเป็นบคุคลที่ถกู
ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ย รวมทัง้หากผูจ้องซือ้ไดโ้อนเงนิเขา้บญัชีบรษิทั บรษิัทจะไม่สามารถคืนเงนิใหแ้กผู่จ้อง
ซือ้ไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

6. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนโดยละเอียดตามทีป่รากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน 

ล าดับ วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิเพิม่
ทุน 

จ านวนเงนิทีจ่ะใช้จากจ านวน
เงนิทีค่าดว่าจะได้รับจากเงนิ
เพิ่มทนุ 559,692,990.45 บาท 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
ใช้เงนิเพิ่มทนุ 

1. แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจ
ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร พัฒ น า
อสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะการเขา้
ซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภท
โรงแรมและที่ดินเปล่าเพ่ือรอการ
พั ฒ น า  ( “ โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย”์) 

ไม่เกิน 470,000,000 บาท ภายในเดือน สิงหาคม 
2563 

2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องทางเงิน และเงินทุนเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท 
และบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 89,692,990.45 บาท ภายในปี 2564 

โดยบริษัทมีแผนในการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทที่จะเนน้การลงทุนไปที่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการ
บริการอันเก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรพัยใ์นแนวชายฝ่ังตะวันออกซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายตวัเพื่อ
รองรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเมื่อโครงการ EEC 
เดินหนา้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่ามลูค่าการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะเพิ่มมากนีต้ามการขยายตวัของ
ภาคอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้หากบริษัทไดร้บัเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใชเ้งินตามวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษัทจะจดัหาเงินทุนเพิ่มเติม
จากการกูย้ืมเงินจากนกัลงทุนหรือสถาบนัการเงิน โดยในปัจจบุนั อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบริษัทเท่ากบั 0.08 
เท่า จึงยงัคงมีความสามารถในการกูย้ืมค่อนขา้งมาก 

7. ประโยชนท์ีบ่ริษทัจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษิัทจะมีแหล่งเงินทนุส าหรบัน าไปใชใ้นการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย  ์
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8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนทีเ่พิ่มทุน 

1. นโยบายเงินปันผล 

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบรษิัท สภาพคล่องของบรษิัท การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงาน
ของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามความ
เหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งปัจจบุนั บรษิัทยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้
เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นบริษัทจะสามารถ
จ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่มีก าไร และสามารถลา้งขาดทุนสะสมที่มีอยู่ได้
ทัง้หมด 

2. ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

9. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท  

-ไม่มี- 
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ส่วนที ่2  

ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษทั แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ MAX 

ธุรกิจหลกั ประกอบธุรกิจการซือ้มาขายไปเหล็กทกุประเภท  

ที่ตัง้ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 0-2357-1377-9 

โทรสาร 0-2357-1380 

Website www.maxmetalcorp.co.th 

2. โครงสร้างของ 

 
บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากัด )มหาชน(  

(MAX) 
 
 
 
 
 
 
 
         
        

(60%)                                 606666666 

 
 
 
 
 
 

80% 60% 10% 6.40% 

100% 100% 

บจก. เดอะ มาเจสติค 
ครีก  คนัทรีคลบั  

(MJC) 

บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
(HNC) 

บจก. ราชบรุี อีอีพี  
รีนิวเอเบิล้เอนเนอจี ้ 

(R-EEP) 

บมจ. อีสเทอรน์  
พาวเวอร ์กรุ๊ป 

(EP) 

บจก. ริชฟิลด ์ออยส ์
(RFO)  

บจก. เอชเอ็นซี กรีน  
เอ็นเนอรจ์ี  
(HNC GE) 
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ส่วนที ่2  

ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษทั แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ MAX 

ธุรกิจหลกั ประกอบธุรกิจการซือ้มาขายไปเหล็กทกุประเภท  

ท่ีตัง้ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 0-2357-1377-9 

โทรสาร 0-2357-1380 

Website www.maxmetalcorp.co.th 

2. โครงสร้างของ 

 
บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากัด )มหาชน(  

(MAX) 
 
 
 
 
 
 
 
         
        

(60%)                                 606666666 

 
 
 
 
 
 

80% 60% 10% 6.40% 

100% 100% 

บจก. เดอะ มาเจสติค 
ครีก  คนัทรีคลบั  

(MJC) 

บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
(HNC) 

บจก. ราชบรุี อีอีพี  
รีนิวเอเบิล้เอนเนอจี ้ 

(R-EEP) 

บมจ. อีสเทอรน์  
พาวเวอร ์กรุ๊ป 

(EP) 

บจก. ริชฟิลด ์ออยส ์
(RFO)  

บจก. เอชเอ็นซี กรีน  
เอ็นเนอรจ์ี  
(HNC GE) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท บริษัทย่อยทางออ้ม 2 บริษัท และบริษัทอื่น 2 
บรษิัท ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบริษทั ประเภทกิจการ อัตราร้อยละ
การลงทนุ 

จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

1. บริษัท  เดอะ  มา เจสติค  ครีก  
คนัทรีคลบั จ ากดั (“MJC”) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับสนาม
กอล์ฟ ภัตตาคาร และบริการ
โรงแรม 

80 ไทย 

2. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด 
(“HNC”) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต
และจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ น า้มนั
ในเมล็ดปาลม์ อาหารสัตว ์ปุ๋ ย
อินทรีย ์และพลงังานทดแทน 

60 ไทย 

3. บริษัท  ริช ฟิลด์ ออยล์ จ ากัด  
(“RFO”) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต
และจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ดิบ 

ถือหุน้ทางออ้ม
ผ่าน HNC ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 

100 

ไทย 

4. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอรจ์ี 
จ ากดั (“HNC GE”) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าและพลงังาน
ทดแทน 

ถือหุน้ทางออ้ม
ผ่าน HNC ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 

100 

ไทย 

5. บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ ้ล 
เอนเนอจี ้จ ากดั (“R-EEP”) 

ประกอบธุรกิจเ ก่ียวกับผลิต
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ 

10 ไทย 

6. บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (“EP”) 

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียน 

6.40 ไทย 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยกเลิกการด าเนินการธุรกิจเหล็ก ตัง้แต่ปี 2560 และไม่รบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจเหล็กตัง้แต่ปี 
2561 กลุ่มบรษิัทฯ จึงรบัรูร้ายไดม้าจาก 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจสนามกอลฟ์ และธุรกิจน า้มนัปาลม์ 
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3.1 ธุรกิจบริการสนามกอลฟ์ 

3.1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบับรกิารสนามกอลฟ์ ในนามของ สนามกอลฟ์มาเจสติค ครีก เป็นสนาม
กอลฟ์ 27 หลมุ ตลอดจนใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ การใหบ้ริการรถกอลฟ์ 
การใหบ้ริการในส่วนของอาคารสโมสร ซึ่งประกอบไปดว้ยภตัตาคาร หอ้งลอ้กเกอร ์รา้นขาย
อปุกรณก์อลฟ์ และบรกิารจดัหาเด็กแบกถงุกอลฟ์ (แคดดี)้ ใหแ้ก่ นกักอลฟ์ โดยเปิดใหบ้รกิาร
ทุกวันตัง้แต่เวลาประมาณ 06.00 - 18.00 น. (ปรบัเปล่ียนเวลาไดต้ามสภาพดินฟ้าอากาศ
ของแต่ละฤดกูาล) โดยมีนโยบายมุ่งเนน้คณุภาพของสนามกอลฟ์ใหอ้ยู่ในมาตรฐานสากลทัง้
ในดา้นความสมบูรณส์วยงามและงานดา้นบรกิารท่ีจะรกัษาภาพพจนค์วามเป็นสนามกอลฟ์
ระดบัมาตรฐาน และเนน้การใหบ้รกิารสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครวัของสมาชกิและแขก
ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย และเพื่อเสริมกิจการดา้น
บริการ  MJC ยังมีโรงแรมขนาดเล็กใหบ้ริการ แบ่งเป็นหอ้งสทูจ านวน 4 หอ้ง และหอ้งพัก
ธรรมดาจ านวน 40 หอ้ง 

3.1.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

การใหบ้ริการสนามกอลฟ์แยกตามกลุ่มโครงสรา้งรายไดท้ี่สมัพนัธก์บัการประกอบธุรกิจดา้น
สนามกอลฟ์ซึ่งโดยทั่วไปจะไดร้บัผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจและการเมือง
ในประเทศ จะมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับท าเลที่ตัง้และลักษณะกลุ่มลูกคา้ ส าหรับสนาม
กอลฟ์มาเจสติค ครีก ปัจจยัดงักล่าวเป็นสาเหตทุี่จะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 
ส่วนผลกระทบดา้นสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะไดร้ับอยู่บา้งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกและ
ต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาดงักล่าวนกักอลฟ์ไม่สามารถออกรอบได ้ส่งผลใหร้ายรบัในการขาย
กรีนฟีลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและป้องกนัได ้  

กลุ่มลกูคา้หลกัของสนามเป็นกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติ ทัง้ที่มีถิ่นพ านกัในอ าเภอหวัหินแบบอยู่
ถาวรทั้งปี และอยู่ประมาณ 6 เดือน และนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 

ส าหรบัโครงสรา้งรายไดส้นามกอลฟ์ซึ่งสัมพันธ์กันประกอบไปดว้ย รายไดค้่าสนามกอลฟ์ 
(กรีนฟี) รายไดค้่าสมาชิกแรกเขา้และค่าบ ารุงสมาชิก ค่าเช่าอุปกรณกี์ฬา (รถกอลฟ์) รายได้
จากหอ้งอาหารและซุม้น า้ และรายไดจ้ากโรงแรม ส าหรบัผลด าเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมา
มีดงันี ้ 

1) รายไดค้่ากรีนฟี ขึน้อยู่กับจ านวนนกักอลฟ์ที่มาใชบ้รกิารซึ่งจะผนัแปรตามฤดูกาล
โดยทั่วไปธุรกิจดา้นสนามกอลฟ์จะไดร้บัผลกระทบในช่วงฤดฝูน สนามกอล์ฟมาเจ
สติค จะมีนกักอลฟ์เขา้มาใชบ้รกิารมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ ์
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3.1 ธุรกิจบริการสนามกอลฟ์ 

3.1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบับรกิารสนามกอลฟ์ ในนามของ สนามกอลฟ์มาเจสติค ครีก เป็นสนาม
กอลฟ์ 27 หลมุ ตลอดจนใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ การใหบ้ริการรถกอลฟ์ 
การใหบ้ริการในส่วนของอาคารสโมสร ซึ่งประกอบไปดว้ยภตัตาคาร หอ้งลอ้กเกอร ์รา้นขาย
อปุกรณก์อลฟ์ และบรกิารจดัหาเด็กแบกถงุกอลฟ์ (แคดดี)้ ใหแ้ก่ นกักอลฟ์ โดยเปิดใหบ้รกิาร
ทุกวันตัง้แต่เวลาประมาณ 06.00 - 18.00 น. (ปรบัเปล่ียนเวลาไดต้ามสภาพดินฟ้าอากาศ
ของแต่ละฤดกูาล) โดยมีนโยบายมุ่งเนน้คณุภาพของสนามกอลฟ์ใหอ้ยู่ในมาตรฐานสากลทัง้
ในดา้นความสมบูรณส์วยงามและงานดา้นบรกิารท่ีจะรกัษาภาพพจนค์วามเป็นสนามกอลฟ์
ระดบัมาตรฐาน และเนน้การใหบ้รกิารสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครวัของสมาชกิและแขก
ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย และเพื่อเสริมกิจการดา้น
บริการ  MJC ยังมีโรงแรมขนาดเล็กใหบ้ริการ แบ่งเป็นหอ้งสทูจ านวน 4 หอ้ง และหอ้งพัก
ธรรมดาจ านวน 40 หอ้ง 

3.1.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

การใหบ้ริการสนามกอลฟ์แยกตามกลุ่มโครงสรา้งรายไดท้ี่สมัพนัธก์บัการประกอบธุรกิจดา้น
สนามกอลฟ์ซึ่งโดยทั่วไปจะไดร้บัผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจและการเมือง
ในประเทศ จะมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับท าเลที่ตัง้และลักษณะกลุ่มลูกคา้ ส าหรับสนาม
กอลฟ์มาเจสติค ครีก ปัจจยัดงักล่าวเป็นสาเหตทุี่จะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 
ส่วนผลกระทบดา้นสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะไดร้ับอยู่บา้งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกและ
ต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาดงักล่าวนกักอลฟ์ไม่สามารถออกรอบได ้ส่งผลใหร้ายรบัในการขาย
กรีนฟีลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและป้องกนัได ้  

กลุ่มลกูคา้หลกัของสนามเป็นกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติ ทัง้ที่มีถิ่นพ านกัในอ าเภอหวัหินแบบอยู่
ถาวรทั้งปี และอยู่ประมาณ 6 เดือน และนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 

ส าหรบัโครงสรา้งรายไดส้นามกอลฟ์ซึ่งสัมพันธ์กันประกอบไปดว้ย รายไดค่้าสนามกอลฟ์ 
(กรีนฟี) รายไดค้่าสมาชิกแรกเขา้และค่าบ ารุงสมาชิก ค่าเช่าอุปกรณกี์ฬา (รถกอลฟ์) รายได้
จากหอ้งอาหารและซุม้น า้ และรายไดจ้ากโรงแรม ส าหรบัผลด าเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมา
มีดงันี ้ 

1) รายไดค้่ากรีนฟี ขึน้อยู่กับจ านวนนกักอลฟ์ที่มาใชบ้รกิารซึ่งจะผนัแปรตามฤดูกาล
โดยทั่วไปธุรกิจดา้นสนามกอลฟ์จะไดร้บัผลกระทบในช่วงฤดฝูน สนามกอล์ฟมาเจ
สติค จะมีนกักอลฟ์เขา้มาใชบ้รกิารมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ ์
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ของแต่ละปี นกักอลฟ์ท่ีเขา้มาใชบ้รกิารท่ีสนามส่วนใหญ่ประกอบดว้ย กลุ่มสมาชิก
ชาวต่างชาติ ซึ่งจะมาพ านกัที่หวัหิน กลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ส่วนใหญ่
จากประเทศในยโุรป และกลุ่มลกูคา้จากเอเย่นเกาหลี  

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกคา้อื่น ๆ  MJC ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ชะอ า-หัวหิน Golf Festival ร่วมกับสนามกอลฟ์ในอ าเภอชะอ า และอ าเภอหัวหิน 
เป็นประจ าในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน และ MJC ยังไดจ้ัดรายการ
ส่งเสริมการขายอ่ืนควบคู่ไปกับกิจกรรมดงักล่าว เช่น จดัท าแพคเกจ ตีกอลฟ์บวก
หอ้งพกั ราคาพิเศษ เป็นตน้ 

2) รายไดจ้ากค่าสมาชิกเขา้ใหม่และรายไดค้่าบ ารุงสมาชิก  MJC ไดม้ีการเปิดขาย
สมาชิกสนามกอล์ฟแบบราย 1 ปี ราย 3 ปี และราย 5 ปี โดยมุ่งไปที่กลุ่ม
ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักในอ าเภอหวัหิน โดยสมาชิกตอ้งเสียค่าสมัครสมาชิกทัง้
จ านวน และตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปีก่อน โดยเรียกเก็บคราวละ 1 ปีล่วงหนา้สมาชิก
กลุ่มนีจ้ะไดร้บัสิทธิพิเศษในการมาใชบ้ริการที่สนามกอลฟ์ เช่น กรีนฟีราคาพิเศษ 
ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนลดใหก้บัแขกของสมาชิก เป็นตน้ 

3) รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารถกอลฟ์ การใหบ้รกิารรถกอลฟ์ซึ่งปัจจบุนันกักอลฟ์ส่วนใหญ่
นิยมใชร้ถกอลฟ์มากกว่า 90 เปอรเ์ซ็นตข์องผูม้าใชบ้รกิารทัง้หมด  

4) รายไดจ้ากหอ้งอาหารและซุม้น า้ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นนกักอลฟ์ และแขก
ของนกักอลฟ์ 

5) รายไดจ้ากโรงแรม ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มนักกอลฟ์เกาหลีที่มาตี
กอลฟ์และพกัคา้งคืนดว้ย โดยจะผ่านเอเย่นช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม ของทกุๆ
ปี รวมถึงกลุ่มที่มาใชบ้รกิารหอ้งพกัจดัสมัมนา โดยไม่ไดต้ีกอลฟ์ 

3.1.3 การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2562 ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
เป็นผลใหภ้าวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัส่งผลต่อนกักอลฟ์ที่มาใชบ้ริการลดนอ้ยลง และเมื่อ
เดือนธันวาคม 2562 ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกับโรค COVID-19 ที่ขยายวงกวา้งไปทั่วโลก ท า
ใหน้กัท่องเที่ยวและนกักอลฟ์ต่างชาติงดการเดินทางมาตีกอลฟ์ลดลงหรือยกเลิกการเดินทาง
เช่น คนเกาหลี รวมถึงการเขา้มาของคู่แข่งขนัซึ่งเป็นสนามกอลฟ์เวียดนามที่เขา้มาแย่งส่วน
แบ่งตลาดเกาหลีซึ่งเป็นตลาดส าคัญของไทยไป ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการสนามกอลฟ์ จ าเป็นที่จะตอ้งปรับตัวและพัฒนาคุณภาพสนามกอลฟ์ใหไ้ด้
มาตรฐานอยู่เสมอดว้ยเช่นกัน รวมทั้งท าให้สนามกอลฟ์หลายแห่งตอ้งปรับกลยุทธ์ด้าน
การตลาด ทั้งลดค่ากรีนฟี หรือขายแบบเหมาจ่ายรวมอาหารและค่าที่พักไวด้ว้ยกัน ท าให้
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ตลาดกอลฟ์มีการแข่งขนัสูง นอกจากนีก้ารจดัแข่งขนักลุ่มใหญ่ก็ลดนอ้ยลงกว่าปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนตอ้งใช้ความพยายามในการรักษาฐานตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่ เช่นตลาด
อเมรกิา ตลาดยโุรป เพื่อหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่มเติม  

ส าหรบัสนามกอลฟ์ฯ เป็นสนามที่เนน้การขายและการตลาดผ่านกลุ่มสมาชิกชาวต่างชาติ 
ครอบครวัของสมาชิก แขกสมาชิกและเอเย่นเป็นหลกั ในปี 2562 จ านวนผูน้กักอลฟ์โดยรวม
ลดลง 1% สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้เหตุการณปี์ 2561 ที่เกิดในอ าเภอหวัหิน และประเทศไทย  อย่างไรก็
ตาม MJC ยังคงรกัษาภาพพจนข์องสนามใหม้ีคุณภาพมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอและการ
บรกิารท่ีใหค้วามสะดวกสบายแก่นกักอลฟ์จะเป็นจดุยืนท่ีสรา้งความมั่นใจในการใหบ้รกิาร  

MJC ไดท้ าการ redesign Website ใหม่ อีกทัง้ใชช้่องทาง Social Media ในการท าการตลาด
และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มนกักอลฟ์มากขึน้ นอกจากนี ้MJC ยงัไดจ้ดัหาเอเย่นรายใหม่ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเจาะกลุ่มโรงแรม รีสอรท์ในอ าเภอหวัหิน และกลุ่มประเทศที่
ไม่เคยเป็นลูกคา้มาก่อน เช่น จีน และออสเตรเลีย เพื่อใหจ้ัดส่งนักกอลฟ์มาเล่นที่สนามให้
มากขึน้ 

3.1.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

การใหบ้ริการสนามกอลฟ์คุณภาพของสนามคือปัจจยัที่นักกอลฟ์ใหค้วามส าคญัมากที่สดุ 
อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการในดา้นต่าง ๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้
ลกูคา้เกิดความพึงพอใจ MJC ไดจ้ดัแบ่งงานเพื่อรบัผิดชอบดแูลเป็น 2 ดา้นเพื่อใหน้กักอลฟ์
เกิดความประทับใจทั้งคุณภาพสนาม และความสะดวกสบายในการ  ออกรอบ และการ
ใหบ้รกิารในหน่วยงานต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ย  

1) ดา้นสนาม ไดจ้ดัแบ่งหน่วยงานเพื่อรบัผิดชอบดแูลแยกย่อยเป็น 2 ฝ่าย 

1.1 ดา้นบ ารุงรักษาสนามมีหน้าที่ดูแลคุณภาพสนามให้สมบูรณ์ สวยงาม 
เหมาะต่อการเล่นตามมาตรฐานสากล MJC ไดป้รบัปรุงสนามใหมท่ัง้ 27 
หลมุ แลว้เสรจ็ปลายปี 2559 โดยยงัคงรกัษาเอกลกัษณข์องสนาม และยงั
ได้เพิ่มความสวยงาม ท้าทายตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายและ
ทันสมัยดว้ยการใหบ้ริการรถกอลฟ์ใหม่ ซึ่งท าให้ MJC มีรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่ารถกอลฟ์เพิ่มขึน้อีกทางหนึ่งดว้ย โดยในระหว่างปีที่เป็นช่วง Low 
Season ทาง MJC ก็ได้ท าการปรับปรุงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อคง
คุณภาพของสนามกอลฟ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรบันักกอลฟ์ในช่วง Hi 
Season 
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ตลาดกอลฟ์มีการแข่งขนัสูง นอกจากนีก้ารจดัแข่งขนักลุ่มใหญ่ก็ลดนอ้ยลงกว่าปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนตอ้งใช้ความพยายามในการรักษาฐานตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่ เช่นตลาด
อเมรกิา ตลาดยโุรป เพื่อหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่มเติม  

ส าหรบัสนามกอลฟ์ฯ เป็นสนามที่เนน้การขายและการตลาดผ่านกลุ่มสมาชิกชาวต่างชาติ 
ครอบครวัของสมาชิก แขกสมาชิกและเอเย่นเป็นหลกั ในปี 2562 จ านวนผูน้กักอลฟ์โดยรวม
ลดลง 1% สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้เหตุการณปี์ 2561 ที่เกิดในอ าเภอหวัหิน และประเทศไทย  อย่างไรก็
ตาม MJC ยังคงรกัษาภาพพจนข์องสนามใหม้ีคุณภาพมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอและการ
บรกิารท่ีใหค้วามสะดวกสบายแก่นกักอลฟ์จะเป็นจดุยืนท่ีสรา้งความมั่นใจในการใหบ้รกิาร  

MJC ไดท้ าการ redesign Website ใหม่ อีกทัง้ใชช้่องทาง Social Media ในการท าการตลาด
และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มนกักอลฟ์มากขึน้ นอกจากนี ้MJC ยงัไดจ้ดัหาเอเย่นรายใหม่ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเจาะกลุ่มโรงแรม รีสอรท์ในอ าเภอหวัหิน และกลุ่มประเทศที่
ไม่เคยเป็นลูกคา้มาก่อน เช่น จีน และออสเตรเลีย เพื่อใหจ้ัดส่งนักกอลฟ์มาเล่นที่สนามให้
มากขึน้ 

3.1.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

การใหบ้ริการสนามกอลฟ์คุณภาพของสนามคือปัจจยัที่นักกอลฟ์ใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ 
อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการในดา้นต่าง ๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญท่ีจะท าให้
ลกูคา้เกิดความพึงพอใจ MJC ไดจ้ดัแบ่งงานเพื่อรบัผิดชอบดแูลเป็น 2 ดา้นเพื่อใหน้กักอลฟ์
เกิดความประทับใจทั้งคุณภาพสนาม และความสะดวกสบายในการ  ออกรอบ และการ
ใหบ้รกิารในหน่วยงานต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ย  

1) ดา้นสนาม ไดจ้ดัแบ่งหน่วยงานเพื่อรบัผิดชอบดแูลแยกย่อยเป็น 2 ฝ่าย 

1.1 ดา้นบ ารุงรักษาสนามมีหน้าที่ดูแลคุณภาพสนามให้สมบูรณ์ สวยงาม 
เหมาะต่อการเล่นตามมาตรฐานสากล MJC ไดป้รบัปรุงสนามใหมท่ัง้ 27 
หลมุ แลว้เสรจ็ปลายปี 2559 โดยยงัคงรกัษาเอกลกัษณข์องสนาม และยงั
ได้เพิ่มความสวยงาม ท้าทายตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายและ
ทันสมัยดว้ยการใหบ้ริการรถกอลฟ์ใหม่ ซึ่งท าให้ MJC มีรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่ารถกอลฟ์เพิ่มขึน้อีกทางหนึ่งดว้ย โดยในระหว่างปีท่ีเป็นช่วง Low 
Season ทาง MJC ก็ได้ท าการปรับปรุงสนามอย่างต่อเน่ืองเพื่อคง
คุณภาพของสนามกอลฟ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรบันักกอลฟ์ในช่วง Hi 
Season 
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1.2 ดา้นการให้บริการมีหน้าที่ในการให้บริการนักกอลฟ์ ตั้งแต่การรับจอง
เวลาออกรอบการรบัและส่งถงุกอลฟ์ 

1.3 การใหบ้ริการรถกอลฟ์และแคดดีร้วมไปถึงการดูแลในสนามใหเ้กิดความ
สะดวกสบายแก่ผูเ้ล่นมากที่สดุ  

2) ดา้นการใหบ้รกิารในส่วนของคลบัเฮา้ส ์หอ้งอาหาร และซุม้น า้  

ระหว่างปี 2559-2560  MJC ไดป้รบัปรุงและขยายหอ้งล็อคเกอรท์ัง้ชายและหญิง
เพื่อรองรบัจ านวนนกักอลฟ์ที่เพิ่มขึน้ ใหน้กักอลฟ์มีความสะดวกสบายในการมาใช้
บริการ ในส่วนของหอ้งอาหารไดจ้ดัหาเฟอรน์ิเจอรใ์หม่ที่มีความสวยงามใหบ้รกิาร
แก่นักกอล์ฟ และมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อบริการอย่าง
ครบถว้น  

3) ดา้นการใหบ้รกิารโรงแรม MJC มีหอ้งพกัพรอ้มใหบ้รกิาร สามารถรองรบัไดท้ัง้กลุ่ม
นกักอลฟ์ และบคุคลทั่วไป รวมถึงการจดักรุ๊ปสมัมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดว้ย 

3.2 ธุรกิจน ้ามันปาลม์ 

3.2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ กาก
เมล็ดในปาลม์ (อาหารสัตว)์ ในจังหวัดชุมพร โดยมีก าลังการผลิตน า้มันเมล็ดในปาลม์ที่ 
36,000 ตนัต่อปี โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างการด าเนินการกอ่สรา้งโรงสกดัน า้มนัปาลม์ดิบ ขนาด
ก าลังการผลิต 60/75 ตันผลปาลม์ดิบ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ไดจ้ากการน าน า้เสียจาก
กระบวนการผลิต เพื่อน าไปเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าขายใหแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขนาดก าลงัการผลิตที่ 4 เมกะวตัต ์โรงงานตัง้อยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 16 ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะ
โต๊ะ จงัหวดัชมุพร โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากยงัไม่มีการเปิดรบั
ซือ้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคแห่งประเทศไทย 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดล้งทุนในบริษัทย่อยโดยถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และช าระแลว้ ซึ่งไดแ้ก่ 

1) บริษัท ริชฟิลด ์ออยล ์จ ากัด ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 48 ลา้นบาท 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบ และกากเมล็ดในปาลม์ 
(อาหารสัตว)์ ไดร้ับการส่งเสริมการส่งทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี และขยายธุรกิจสู่การวิจัยและพัฒนาการจัดการสวน
ปาลม์ และนวตักรรมสินคา้จากปาลม์น า้มนั 
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2) บรษิัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอรจ์ี จ ากดั ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 1 ลา้น
บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและพลงังานทดแทน ตามแผนงานการ
ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจร 

3.2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

ผลิตภณัฑข์องธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ เมล็ดใน
ปาลม์ และกากเมล็ดในปาลม์ สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ดงันี ้

1) น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO)  

น า้มันเมล็ดในปาลม์ (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) ไดจ้ากการสกัดเมล็ดใน
ปาลม์ (Palm Kernel) โดยเฉล่ียเมล็ดในปาลม์ที่สมบูรณ์ 100 กิโลกรัม สามารถ
สกัดเป็นน า้มันเมล็ดในปาลม์ไดป้ระมาณ 42-45 กิโลกรัม ซึ่งคุณสมบัติทางเคมี
และคุณค่าทางโภชนาการมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับน า้มันมะพรา้ว ซึ่งปกติน า้มัน
มะพรา้วจะมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการน าไปใชก้ับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ไม่ใช่
ผลิตภณัฑอ์าหารเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากน า้มนัมะพรา้วมีปริมาณไม่เพียงพอ
กับความตอ้งการ ดังนั้น น า้มันเมล็ดในปาลม์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน จึงมี
ความเหมาะสมในการน าไปใชท้ดแทน ซึ่งโดยทั่วไปราคาน า้มนัเมล็ดปาลม์ยงัอยูใ่น
ระดบัที่ต  ่ากว่าราคาน า้มนัมะพรา้ว อีกทัง้ ปัจจุบนัการขยายตวัของอุตสาหกรรมโอ
ลิโอเคมีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท าใหค้วามตอ้งการน า้มันเมล็ดในเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง  

โดยทั่วไปน า้มนัเมล็ดในปาลม์จะถกูน าไปใชใ้นลกัษณะเดียวกนักบัน า้มนัปาลม์ คือ
ใช้ในการบริโภค รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท าเนยเทียม ครีมเทียม 
ไขมันท าขนมปัง ลูกอม หรือ ใชใ้นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑอ์าหาร เช่น การ
ผลิตสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมนัอิสระ เป็นตน้ 

2) น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)  

น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO) เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกัดไดจ้ากการบีบ
เนือ้ปาลม์ ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน า้ตาลแดง โดยน า้มันปาลม์ดิบถือเป็น
วตัถดุิบในอตุสาหกรรมต่อเนื่องตา่ง ๆ  หลายประเภท โดยทั่วไปการใชป้ระโยชนข์อง
น า้มันปาลม์ดิบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลักๆ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชนเ์พื่อการ
อุปโภคบริโภค และใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน โดยปริมาณการใช้
ในแต่ละประเภทสามารถคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.76 และรอ้ยละ 45.24 
ของปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นประเทศ (ที่มา: ค่าเฉล่ียของขอ้มลูปี 2559 ส านกั
ส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน) นอกจากนี ้น า้มันปาลม์ดิบยัง
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2) บรษิัท เอชเอ็นซี กรีน เอนเนอรจ์ี จ ากดั ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 1 ลา้น
บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและพลงังานทดแทน ตามแผนงานการ
ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจร 

3.2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

ผลิตภณัฑข์องธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ เมล็ดใน
ปาลม์ และกากเมล็ดในปาลม์ สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ดงันี ้

1) น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (Crude Palm Kernel Oil หรือ CPKO)  

น า้มันเมล็ดในปาลม์ (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) ไดจ้ากการสกัดเมล็ดใน
ปาลม์ (Palm Kernel) โดยเฉล่ียเมล็ดในปาลม์ที่สมบูรณ์ 100 กิโลกรัม สามารถ
สกัดเป็นน า้มันเมล็ดในปาลม์ไดป้ระมาณ 42-45 กิโลกรัม ซึ่งคุณสมบัติทางเคมี
และคุณค่าทางโภชนาการมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับน า้มันมะพรา้ว ซึ่งปกติน า้มัน
มะพรา้วจะมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการน าไปใชก้ับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่
ผลิตภณัฑอ์าหารเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากน า้มนัมะพรา้วมีปริมาณไม่เพียงพอ
กับความตอ้งการ ดังนั้น น า้มันเมล็ดในปาลม์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน จึงมี
ความเหมาะสมในการน าไปใชท้ดแทน ซึ่งโดยทั่วไปราคาน า้มนัเมล็ดปาลม์ยงัอยูใ่น
ระดบัที่ต  ่ากว่าราคาน า้มนัมะพรา้ว อีกทัง้ ปัจจุบนัการขยายตวัของอุตสาหกรรมโอ
ลิโอเคมีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท าใหค้วามตอ้งการน า้มันเมล็ดในเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง  

โดยทั่วไปน า้มนัเมล็ดในปาลม์จะถกูน าไปใชใ้นลกัษณะเดียวกนักบัน า้มนัปาลม์ คือ
ใช้ในการบริโภค รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท าเนยเทียม ครีมเทียม 
ไขมันท าขนมปัง ลูกอม หรือ ใชใ้นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑอ์าหาร เช่น การ
ผลิตสบู่ ผงซกัฟอก และกรดไขมนัอิสระ เป็นตน้ 

2) น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)  

น า้มนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO) เป็นผลิตภณัฑท์ี่สกัดไดจ้ากการบีบ
เนือ้ปาลม์ ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน า้ตาลแดง โดยน า้มันปาลม์ดิบถือเป็น
วตัถดุิบในอตุสาหกรรมต่อเนื่องตา่ง ๆ  หลายประเภท โดยทั่วไปการใชป้ระโยชนข์อง
น า้มันปาลม์ดิบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชนเ์พื่อการ
อุปโภคบริโภค และใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน โดยปริมาณการใช้
ในแต่ละประเภทสามารถคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.76 และรอ้ยละ 45.24 
ของปรมิาณน า้มนัปาลม์ดิบท่ีใชใ้นประเทศ (ที่มา: ค่าเฉล่ียของขอ้มลูปี 2559 ส านกั
ส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน) นอกจากนี ้น า้มันปาลม์ดิบยัง
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สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายประเภท เช่น 
การผลิตบิสกิต ครีมเทียมไอศกรีม อตุสาหกรรมเครื่องส าอาง ไดแ้ก่ การผลิตแชมพู 
และอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ซึ่งไดแ้ก่การผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอร ์
เป็นตน้ 

3) เมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel หรือ PK)  

เมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel หรือ PK) เป็นผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการสกัด
น า้มันปาลม์ดิบ โดยเมล็ดในปาลม์เป็นส่วนในสุดของผลปาลม์ โดยโรงงานสกัด
น า้มันปาลม์ดิบจะมีกระบวนการแยกกระลา (Shell) ออกจากเมล็ดในปาลม์ โดย
เมล็ดในปาลม์จะมีเนือ้เมล็ดในปาลม์ท่ีมีลกัษณะเป็นสีขาวขุ่น ซึ่งเมล็ดในปาลม์นี ้
จะน าไปสกดัในโรงงานสกดัน า้มนัเมล็ดในปาลม์ จะไดเ้ป็นน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ 
ซึ่งเมื่อน าไปผ่านกระบวนการกลั่นแลว้ จะสามารถน าไปเป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
อาหาร เช่น การท าเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันท าขนมปัง ลูกอม หรือน าใช้ใน
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑอ์าหาร เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมนั
อิสระ เป็นตน้ 

4) กากเมล็ดในปาลม์ (Palm Kernel Cake หรือ PKC)  

กากเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Cake หรือ PKC) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก
กระบวนการสกัดน ้ามันเมล็ดในปาล์ม โดยกากเมล็ดในปาล์มมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู โดยมีโปรตีนและไขมนัใกลเ้คียงกบัร  าละเอียด และมีกล่ินหอมน่ากิน  
สามารถน ามาใชท้ดแทนร าละเอียดได ้เหมาะส าหรบัการน าไปใชเ้ป็นอาหารส าหรบั
สตัวก์ระเพาะรวม เช่น ววั แพะ แกะ และยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นอาหารส าหรบัสตัว์
กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์น ้า แต่อาจจะตอ้งมีระดับการใช้น้อยใน
สดัส่วนที่นอ้ยกว่าอาหารส าหรบัสตัวก์ระเพราะรวม 

3.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

1) กลยทุธท์างการตลาด   

HNC มีนโยบายควบคมุขัน้ตอนการผลิตเพื่อรกัษาระดบัมาตรฐาน นอกจากนี ้ ยงัมี
นโยบายดา้นคุณภาพและการบริการที่สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประโยชน ์และตรงตามความจรงิแก่ลกูคา้ การวดัความพึงพอใจของลกูคา้ต่อสินคา้
และบริการ รวมไป ถึงการศึกษาและน าเครื่องมือทางการตลาดมาใช ้เพื่อช่วยใน
การวิเคราะห ์และตัดสินใจในทิศทางของ HNC ในระยะ ยาว ในขณะเดียวกัน 
HNC ยงัมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเนน้งานวิจยัพนัธุป์าลม์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู ้
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ขอ้มลูงานวิจยั และน ามาใชใ้นการเพาะเมล็ดพนัธุป์าลม์ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสายพนัธุท์ี่
ดี กลา้ปาลม์ที่มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน การปลกูปาลม์ของเกษตรกร
ในพืน้ที่ ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ใหข้่าวสารความรู้ต่าง ๆ แก่
เกษตรกรทั่วไป การจัดการดา้นการดูแลสวนปาลม์เป็นไปตามหลักวิชาการ โดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ าส่ิงที่เหลือใชจ้ากโรงงานกลบัมาใชก้ับสวนปาลม์เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ อาทิเช่น ทะลายปาลม์ น ามาท าปุ๋ ยอินทรีย ์เพื่อทดแทน
ปุ๋ ยเคมี ซึ่งเป็นการช่วยลดตน้ทนุการผลิตไดม้ากในแต่ละปี 

นอกจากนี ้ HNC ยังคงมุ่ง เน้นการท างานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ของ HNC รวมถึง การด าเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 

2) การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

การจ าหน่ายผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็นการขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้รายใหญ่ 
กล่าวคือ  น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ จะจ าหน่ายใหก้บัโรงกลั่นน า้มนั
บริสุทธิ์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล  
ผู้ผลิตไบโอดีเซล ผู้รวบรวม ส่วนกากเมล็ดในปาล์ม จะจ าหน่ายให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้เลี ้ยงสัตว์ ผู้รวบรวม รวมถึงการจ าหน่ายให้
เกษตรกรในพื ้นท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยลกัษณะการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ HNC ส่วนใหญ่
เป็นการท าสญัญาซือ้ขายในระยะสัน้ (Short-term Contract) ระยะเวลาประมาณ 
1 เดือน สัญญาดังกล่าวจะก าหนดราคาซือ้ขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่ก าหนดส่ง
มอบ และขอ้ตกลงก าหนดมาตรฐานสินคา้เป็นส าคญั นอกจากการท าสัญญาซือ้
ขายแลว้ ยังมีการซือ้ขายบางส่วนที่กระท าขึน้รายวัน ซึ่งใชร้าคาซือ้ขาย ณ ราคา
ของวนันัน้ ๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ ์

3) ลกัษณะของลกูคา้และสภาพการแข่งขนั   

HNC มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้และบุคคลในแวดวงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเป็นระยะ
เวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี ้ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มี
ความสมัพนัธก์ันเป็นอย่างดี แมว้่าจะมีสภาพการแข่งขนัรุนแรงโดยเฉพาะในดา้น
ราคา อย่างไรก็ดี ลกูคา้ส่วนใหญ่ของ HNC เป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงท าใหค้วามเส่ียงของหนีเ้สียของ HNC มีอยู่ในระดบัที่ต  ่า ประกอบกบั
การขายอยู่ในลกัษณะกระจาย ไม่ไดเ้นน้ท่ีรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงท าให ้HNC 
สามารถบรหิารและจดัการการจดัจ าหน่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้มลูงานวิจยั และน ามาใชใ้นการเพาะเมล็ดพนัธุป์าลม์ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสายพนัธุท์ี่
ดี กลา้ปาลม์ที่มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน การปลกูปาลม์ของเกษตรกร
ในพืน้ที่ ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ใหข้่าวสารความรู้ต่าง ๆ แก่
เกษตรกรทั่วไป การจัดการดา้นการดูแลสวนปาลม์เป็นไปตามหลักวิชาการ โดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ าส่ิงที่เหลือใชจ้ากโรงงานกลบัมาใชก้ับสวนปาลม์เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ อาทิเช่น ทะลายปาลม์ น ามาท าปุ๋ ยอินทรีย ์เพื่อทดแทน
ปุ๋ ยเคมี ซึ่งเป็นการช่วยลดตน้ทนุการผลิตไดม้ากในแต่ละปี 

นอกจากนี ้ HNC ยังคงมุ่ง เน้นการท างานเป็นทีม การให้บริการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ของ HNC รวมถึง การด าเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 

2) การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

การจ าหน่ายผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของ HNC ส่วนใหญ่เป็นการขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้รายใหญ่ 
กล่าวคือ  น า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ น า้มนัปาลม์ดิบ จะจ าหน่ายใหก้บัโรงกลั่นน า้มนั
บริสุทธิ์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล  
ผู้ผลิตไบโอดีเซล ผู้รวบรวม ส่วนกากเมล็ดในปาล์ม จะจ าหน่ายให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้เลี ้ยงสัตว์ ผู้รวบรวม รวมถึงการจ าหน่ายให้
เกษตรกรในพื ้นท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยลกัษณะการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ HNC ส่วนใหญ่
เป็นการท าสญัญาซือ้ขายในระยะสัน้ (Short-term Contract) ระยะเวลาประมาณ 
1 เดือน สัญญาดังกล่าวจะก าหนดราคาซือ้ขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่ก าหนดส่ง
มอบ และขอ้ตกลงก าหนดมาตรฐานสินคา้เป็นส าคญั นอกจากการท าสัญญาซือ้
ขายแลว้ ยังมีการซือ้ขายบางส่วนท่ีกระท าขึน้รายวัน ซึ่งใชร้าคาซือ้ขาย ณ ราคา
ของวนันัน้ ๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ ์

3) ลกัษณะของลกูคา้และสภาพการแข่งขนั   

HNC มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้และบุคคลในแวดวงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเป็นระยะ
เวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี ้ส่วนมากจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธก์ันเป็นอย่างดี แมว้่าจะมีสภาพการแข่งขนัรุนแรงโดยเฉพาะในดา้น
ราคา อย่างไรก็ดี ลกูคา้ส่วนใหญ่ของ HNC เป็นองคก์รที่มีขนาดใหญ่ และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงท าใหค้วามเส่ียงของหนีเ้สียของ HNC มีอยู่ในระดบัที่ต  ่า ประกอบกบั
การขายอยู่ในลกัษณะกระจาย ไม่ไดเ้นน้ท่ีรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงท าให ้HNC 
สามารถบรหิารและจดัการการจดัจ าหน่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

23 
 

3.2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

1) การจดัหาวตัถดุิบเพื่อผลิตและจดัจ าหน่าย- เมล็ดในปาลม์ 

โรงสกัดน า้มันเมล็ดในปาลม์ดิบของ HNC จะจัดหาเมล็ดในปาลม์จากโรงสกัด
น า้มันปาลม์ดิบ (CPOA) จากโรงงานในพืน้ที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกลเ้คียง 
โดยปัจจุบันมีจ านวนกว่า 13 โรงงาน ซึ่งในการจัดหาเมล็ดในปาลม์เพื่อใชใ้นการ
ผลิตและจดัจ าหน่าย HNC จะก าหนดมาตรฐานการรบัวตัถดุิบ ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 เมล็ดในปาลม์ดิบตอ้งมีประมาณความชืน้ (Moisture) ไม่เกิน 5 % 

1.2 เมล็ดในปาล์มดิบต้องไม่มีขยะ (Shell) ปนมากับเมล็ดในปาล์ม  
ไม่เกิน 10 % 

2) การจดัหาน า้มนัปาลม์ดิบเพื่อจดัจ าหน่าย 

ปัจจุบนั HNC จะจดัหาน า้มนัปาลม์ดิบจากโรงสกัดน า้มนัปาลม์ดิบ (CPOA) จาก
โรงงานในพืน้ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเ้คียง โดยปัจจุบันมีจ านวนกว่า 13 
โรงงาน  ซึ่งในการน า้มนัปาลม์ดิบ เพื่อจดัจ าหน่ายนัน้ HNC จะก าหนดมาตรฐาน
การรบัน า้มนัปาลม์ดิบ ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 ค่าความชื่น (Moisture) ในน า้มนัปาลม์ดิบ ไม่เกิน 0.50 % 

1.2 ค่าความกรด (Free fatty acid : FFA) ในน า้มนัปาลม์ดิบ ไม่เกิน 5 % 

3) การจดัหากากเมล็ดในปาลม์เพื่อจดัจ าหน่าย 

ปัจจุบนั HNC จะจดัหากากเมล็ดในปาลม์ เพื่อจดัจ าหน่ายจากโรงงานสกัดน า้มนั
เมล็ดในแบบหีบสกัด และผูร้วบรวม จ านวน 2 ราย ซึ่งในการรบักากเมล็ดในปาลม์
เพื่อจดัจ าหน่าย HNC จะก าหนดมาตรฐานการรบักากเมล็ดในปาลม์ท่ีมีอุณหภูมิ
ของเนือ้กากเมล็ดในปาลม์ ไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส 

4. โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 
2562 2561 2560 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

1. ผลิตภณัฑเ์หล็กส าเรจ็รูป - - - - 35.71 5.93 
2. บริการสนามกอลฟ์ 44.84 2.97 48.98 4.55 51.40 8.54 
3. ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ 1,437.52 94.98 984.79 91.44 490.34 81.43 
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งบการเงินรวม 
2562 2561 2560 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รวมรายไดห้ลกั 1,482.36 97.95 1,033.77 95.99 577.44 95.90 
4. รายไดอ้ื่น ๆ 31.07 2.05 43.20 4.01 24.75 4.10 

รวมรายได ้ 1,513.43 100 1,076.96 100 602.15 100 
 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยส์ินถาวรหลกัของบริษัท 

1. รายละเอียดของที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ ์ของบรษิัท 

บรษิัทมีส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีตอ้ง
จ่ายช าระค่าเช่าในอนาคต ประมาณ 2.67 ลา้นบาท 

บรษิัทมีทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค . 2560 

ท่ีดิน เจา้ของ 338.23 338.23 526.45 526.45 

สนามกอลฟ์ เจา้ของ 118.80 119.56 123.91 132.62 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 77.55 77.40 100.45 105.03 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ เจา้ของ 41.92 43.33 45.12 48.73 

เครื่องใชส้  านกังาน เจา้ของ 0.26 0.30 0.31 0.30 

เครื่องตกแต่งและติดตัง้ เจา้ของ 3.55 3.61 3.71 3.74 

ยานพาหนะ เจา้ของ 0.46 1.09 2.33 2.94 

งานระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ 0.04 0.09 0.72 1.15 

รวม 580.81 583.61 803.00 820.96 

2. การประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัท 

- ไม่มี - 
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งบการเงินรวม 
2562 2561 2560 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รวมรายไดห้ลกั 1,482.36 97.95 1,033.77 95.99 577.44 95.90 
4. รายไดอ้ื่น ๆ 31.07 2.05 43.20 4.01 24.75 4.10 

รวมรายได ้ 1,513.43 100 1,076.96 100 602.15 100 
 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยส์ินถาวรหลกัของบริษัท 

1. รายละเอียดของที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ ์ของบรษิัท 

บรษิัทมีส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีตอ้ง
จ่ายช าระค่าเช่าในอนาคต ประมาณ 2.67 ลา้นบาท 

บรษิัทมีทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค . 2560 

ท่ีดิน เจา้ของ 338.23 338.23 526.45 526.45 

สนามกอลฟ์ เจา้ของ 118.80 119.56 123.91 132.62 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 77.55 77.40 100.45 105.03 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ เจา้ของ 41.92 43.33 45.12 48.73 

เครื่องใชส้  านกังาน เจา้ของ 0.26 0.30 0.31 0.30 

เครื่องตกแต่งและติดตัง้ เจา้ของ 3.55 3.61 3.71 3.74 

ยานพาหนะ เจา้ของ 0.46 1.09 2.33 2.94 

งานระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ 0.04 0.09 0.72 1.15 

รวม 580.81 583.61 803.00 820.96 

2. การประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัท 

- ไม่มี - 
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3. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัท 

- ไม่มี – 

4. นโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อย 

บรษิัทมีนโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อย โดยคณะกรรมการของบรษิัทจะรว่มกนัพิจารณาตามนโยบาย
การลงทุนของบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคญั  โดยมีรายละเอียดการลงทนุดงันี ้

1. ธุรกิจสนามกอลฟ์ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ได้
มีมติใหบ้ริษัทเข้าลงทุนโดยการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ 
จ ากดั (“MJC”) จากบรษิัท หวัหินพฒันา จ ากดั จ านวน 20,800,000 หุน้ ในราคา 12.50 บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 260,000,000 บาท ในสัดส่วนรอ้ยละ 80 ซึ่ง MJC เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอลฟ์ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 3 ธันวาคม 2529 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 164 หมู่ที่ 4 ต.ทบัใต ้อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 260,000,000 บาท  แบ่ งออก เ ป็นหุ้นสามัญจ านวน 
26,000,000 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ : 10 บาท 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอลฟ์ ภายใตช้ื่อ “เดอะ มาเจ
สติก ครีก คนัทรี่คลบั” จ านวน 27 หลมุ และหอ้งพกัเพื่อให้
บริการแก่ลูกค้าจ านวน 44 ห้อง ตั้งอยู่ในเขต ต.ทับใต้  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บนเนือ้ที่ประมาณ 1,400 ไร่ 
ปัจจบุนัมีสมาชิกรวมกว่า 1,600 ราย 

นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัท MJC นัน้ บริษัทไดส่้งตวัแทนกรรมการเขา้ไปเป็น
กรรมการของ MJC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวน 2 ท่าน  คือ นายสมชาย มีเสน และนายกุศล 
สังขนันท ์ ตามมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตัง้นาย
กศุล    สงัขนนัท ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ MJC ซึ่ง
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เป็นบริษัทย่อย แทนกรรมการเดิม คือ นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ท่ีขอลาออกเมื่อวนัที่ 15 
กุมภาพนัธ ์2562  และมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 12/2562 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 แต่งตัง้
นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย ์เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ MJC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แทน
กรรมการเดิม คือ นายสมชาย มีเสน ที่ขอลาออกเมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 

2. ธุรกิจน า้มนัปาลม์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 10/2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ได้
มีมติใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด (“HNC”) รวมจ านวนหุน้
ทั้งสิน้ 1,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของ HNC ในราคาหุน้ละ 186.67 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 280 
ลา้นบาท ซึ่ง HNC ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ น า้มนัในเมล็ด
ปาลม์ อาหารสตัว ์ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 1 กนัยายน 2554 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 204 ถนนนนทบุรี  ต  าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 250 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2.5 ลา้นหุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ : 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ และจดัจ าหน่าย  
น ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ น า้มันปาล์มดิบ กากเมล็ดใน
ปาลม์ (อาหารสตัว)์ ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน 

 
นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัท HNC นัน้ บริษัทไดส่้งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ
ของ HNC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวน 1 ท่าน คือ นายกุศล สงัขนนัท ์ ตามมติคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2562 เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการของ HNC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย และแต่งตัง้นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัยเ์ขา้ด ารงต าแหนง่
กรรมการของ HNC 

6. โครงการในอนาคต 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั จ านวน 390,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อ
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เป็นบริษัทย่อย แทนกรรมการเดิม คือ นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ท่ีขอลาออกเม่ือวนัท่ี 15 
กุมภาพนัธ ์2562  และมติคณะกรรมการครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 แต่งตัง้
นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย ์เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ MJC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แทน
กรรมการเดิม คือ นายสมชาย มีเสน ที่ขอลาออกเมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 

2. ธุรกจิน า้มนัปาลม์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 10/2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ได้
มีมติใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด (“HNC”) รวมจ านวนหุน้
ทั้งสิน้ 1,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของ HNC ในราคาหุน้ละ 186.67 บาท  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 280 
ลา้นบาท ซึ่ง HNC ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ น า้มนัในเมล็ด
ปาลม์ อาหารสตัว ์ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 1 กนัยายน 2554 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 204 ถนนนนทบุรี  ต  าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 250 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2.5 ลา้นหุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ : 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตน า้มนัเมล็ดในปาลม์ดิบ และจดัจ าหน่าย  
น ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ น า้มันปาล์มดิบ กากเมล็ดใน
ปาลม์ (อาหารสตัว)์ ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน 

 
นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัท HNC นัน้ บริษัทไดส่้งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ
ของ HNC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวน 1 ท่าน คือ นายกุศล สงัขนนัท ์ ตามมติคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2562 เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการของ HNC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย และแต่งตัง้นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัยเ์ขา้ด ารงต าแหนง่
กรรมการของ HNC 

6. โครงการในอนาคต 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 ไดอ้นุมตัิใหบ้รษิัทเขา้ลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั จ านวน 390,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อ
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หุน้ และบรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของเดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตทภายหลงัจาก
การเขา้ท ารายการเสรจ็สมบรูณ ์ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

7.  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  มีรายละเอยีดดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ จ านวนหุ้น % 
1. น.ส. อรอร อคัรเศรณี 2,315,000,000 7.76 
2. นาย สมชาย อโณทยัยืนยง 1,600,000,000 5.36 
3. นาย จ านงค ์พทุธิมา 1,434,373,200 4.81 
4. MR. JOSEPH LEE BOON LENG 1,413,788,250 4.74 
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 839,877,323 2.81 
6. นาย ปกรณ ์ธีรธ ารง 733,781,400 2.46 
7. นาย สมยศ วงษ์ทองสาล ี 684,000,000 2.29 
8. MISS CHIN JUDIANA S P 642,656,900 2.15 
9. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 577,501,740 1.93 
10. นาย ปกรณ ์มงคลธาดา 400,000,000 1.34 

 รวมจ ำนวนหุ้น 10 ล ำดับรำยแรก 10,640,978,813 35.65 

11. ผูถื้อหุน้อื่น ๆ 19,209,314,011 64.35 
 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 29,850,292,824 100.00 

8. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 8 ทา่น ไดแ้ก่  

1) นาย พิพทัธ ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นาย กศุล  สงัขนนัท ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3) นายธน ุ  สขุบ าเพิง กรรมการ 
4) นาย ชาตรี  ชื่นสขุสินทรพัย ์ กรรมการ  
5) นาย สจุิตร  จนัทรส์ว่าง กรรมการ  
6) น.ส. เยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ กรรมการ  
7) นาย ชาญณรงค ์ แกว้ไตรรตัน ์ กรรมการ 
8) นาย ศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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รกัษาการเลขานกุารบรษิัท : น.ส. ชลิตา สรุนิทรร์ฐั 

9. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2560 ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 มีมติดงัต่อไปนี ้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 45,304,223,696 บาท เป็น 29,602,897,629 บาท โดย
การตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 15,701,326,067 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 15,701,326,067 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี
รองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่  1 (MAX-T1) 
จ านวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จ านวน 10,000,000,000 หุน้ และหุน้
จดทะเบียนที่เหลือจากการรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 2 (MAX-W2) จ านวน 1,326,067 หุน้ 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากเดิม 29,602,897,629 บาท เป็น 99,555,048,070 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 69,952,150,441 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้

2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  12,395,962,780 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บรษิัท
จะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

2.3 จดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (MAX-W1) จ านวน 4,196,856,270 หุ้น และจัดสรรหุน้สามัญ
เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 2 
(MAX-W2) จ านวน 3,775,480,273 หุน้ 

ปี 2561 - 

ปี 2562 - 
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รกัษาการเลขานกุารบรษิัท : น.ส. ชลิตา สรุนิทรร์ฐั 

9. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2560 ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 มีมติดงัต่อไปนี ้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 45,304,223,696 บาท เป็น 29,602,897,629 บาท โดย
การตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 15,701,326,067 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 15,701,326,067 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี
รองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่  1 (MAX-T1) 
จ านวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จ านวน 10,000,000,000 หุน้ และหุน้
จดทะเบียนที่เหลือจากการรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 2 (MAX-W2) จ านวน 1,326,067 หุน้ 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากเดิม 29,602,897,629 บาท เป็น 99,555,048,070 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 69,952,150,441 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้

2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  12,395,962,780 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บรษิัท
จะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

2.3 จดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (MAX-W1) จ านวน 4,196,856,270 หุ้น และจัดสรรหุน้สามัญ
เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 2 
(MAX-W2) จ านวน 3,775,480,273 หุน้ 

ปี 2561 - 

ปี 2562 - 
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ปี 2563 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 มีมติดงัต่อไปนี ้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดย
การตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 69,704,755,246 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 69,704,755,246 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจากเดิม 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ดงันี ้

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,969,299,045 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

10. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2563 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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ส่วนที ่3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

งบการเงินรวมของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยส าหรบัปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค.  2560 

สินทรัพย ์     

สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.24 3.97 14.89 27.92 
เงินลงทนุชั่วคราว -  - 320.00 539.61 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 350.33 353.94 280.30 215.31 
สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น 

54.28 
- 

42.23 
 - 

66.59 
82.00 

70.45 
 - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1.62 0.02  -  - 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 452.47 400.16 763.78 853.29 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้
ประกนั 

0.64 0.64 0.63 0.63 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 748.94 - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 748.94 351.00 186.45 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 8.01 8.04 8.18 8.32 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.01 0.01 0.03 0.20 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ-์สทุธิ 580.81 583.61 803.00 820.96 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 3.48 - - - 
ค่าความนิยม 128.03 128.03 128.03 128.03 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.67 3.43 4.37 6.97 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1.74 1.72 2.11 1.72 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,476.32 1,474.42 1,297.35 1,153.28 

รวมสินทรัพย ์ 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 
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ส่วนที ่3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

งบการเงินรวมของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยส าหรบัปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค.  2560 

สินทรัพย ์     

สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.24 3.97 14.89 27.92 
เงินลงทนุชั่วคราว -  - 320.00 539.61 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 350.33 353.94 280.30 215.31 
สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น 

54.28 
- 

42.23 
 - 

66.59 
82.00 

70.45 
 - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1.62 0.02  -  - 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 452.47 400.16 763.78 853.29 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้
ประกนั 

0.64 0.64 0.63 0.63 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 748.94 - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 748.94 351.00 186.45 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 8.01 8.04 8.18 8.32 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.01 0.01 0.03 0.20 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ-์สทุธิ 580.81 583.61 803.00 820.96 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 3.48 - - - 
ค่าความนิยม 128.03 128.03 128.03 128.03 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.67 3.43 4.37 6.97 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1.74 1.72 2.11 1.72 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,476.32 1,474.42 1,297.35 1,153.28 

รวมสินทรัพย ์ 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค.  2560 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีส้ินหมนุเวียน     
หนีส้ินผิดนดัช าระ 56.98 61.47 6.28 8.11 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน 

7.60 7.99 10.55 9.85 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 86.62 142.94 124.20 67.85 
ส่วนของหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าทาง
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

1.40 0.59 2.70 4.56 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 33.76 23.87 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 84.00 31.42 9.72 9.72 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2.39 2.39 17.39 5.39 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.63 11.20 8.41 5.18 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 250.61 258.00 213.01 134.53 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน     

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3.23 0.68 1.27 3.24 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     - 51.96 84.86 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลอื่น 15.47 15.20 -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

- 8.00   -   - 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43.34 43.05 84.25 85.58 
รายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้ 13.95 13.75 14.55 15.37 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 6.06 5.83 4.48 3.16 
ประมาณการหนีส้ินระยะยาว -     - 0.02 1.28 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 82.06 86.51 156.53 193.49 
รวมหนีส้ิน 332.67 344.51 369.54 328.02 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุน้     
ทนุจดทะเบียน 99,555.05 99,555.05 99,555.05 99,555.05 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 29,850.29 29,850.29 29,850.29 29,850.29 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค.  2560 

ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) 
ขาดทนุสะสม (367.80) (430.40) (297.31) (333.96) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 161.96 158.51 186.94 210.55 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,596.12 1,530.07 1,691.59 1,678.55 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 392.11 1,437.52 984.79 526.04 
รายไดจ้ากการบริการสนามกอลฟ์ 12.13 44.84 48.98 51.40 
ตน้ทุนขาย (382.31) (1,407.66) (951.16) (500.10) 
ตน้ทุนบริการสนามกอลฟ์ (9.90) (30.29)  (41.77)  (46.99) 
ก าไรขัน้ตน้ 12.02 44.41 40.84 30.35 
รายไดอ้ื่น 15.78 31.07 43.20 24.75 
ก าไรจากการยกหนี ้ 58.82   - - 23.14 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (0.64) (0.97) (1.89) (2.61) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (16.07) (53.25) (59.91) (67.94) 
โอนกลบั (หนีส้งสยัจะสญู) (1.05) (2.66) 3.58 (23.88) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์ิน - (205.50)  -     - 
ตน้ทุนทางการเงิน (3.36) (12.06) (7.91) (11.33) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 65.52 (198.96) 17.91 (27.52) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.53 37.44 (4.60) (2.06) 
ก าไรส าหรบัปี (ขาดทุน) 66.05 (161.52) 13.31 (29.58) 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สทุธิจากภาษี 

 
- 

 
 - 

 
(0.27) 

 
- 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 66.05 (161.52) 13.04 (29.58) 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 31 ธ .ค.  2560 

ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) (28,048.33) 
ขาดทนุสะสม (367.80) (430.40) (297.31) (333.96) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 161.96 158.51 186.94 210.55 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,596.12 1,530.07 1,691.59 1,678.55 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,928.79 1,874.58 2,061.13 2,006.57 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 392.11 1,437.52 984.79 526.04 
รายไดจ้ากการบริการสนามกอลฟ์ 12.13 44.84 48.98 51.40 
ตน้ทุนขาย (382.31) (1,407.66) (951.16) (500.10) 
ตน้ทุนบริการสนามกอลฟ์ (9.90) (30.29)  (41.77)  (46.99) 
ก าไรขัน้ตน้ 12.02 44.41 40.84 30.35 
รายไดอ้ื่น 15.78 31.07 43.20 24.75 
ก าไรจากการยกหนี ้ 58.82   - - 23.14 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (0.64) (0.97) (1.89) (2.61) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (16.07) (53.25) (59.91) (67.94) 
โอนกลบั (หนีส้งสยัจะสญู) (1.05) (2.66) 3.58 (23.88) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์ิน - (205.50)  -     - 
ตน้ทุนทางการเงิน (3.36) (12.06) (7.91) (11.33) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 65.52 (198.96) 17.91 (27.52) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.53 37.44 (4.60) (2.06) 
ก าไรส าหรบัปี (ขาดทุน) 66.05 (161.52) 13.31 (29.58) 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สทุธิจากภาษี 

 
- 

 
 - 

 
(0.27) 

 
- 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 66.05 (161.52) 13.04 (29.58) 
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 
หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     
ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 65.52 (198.96) 17.91 (27.52) 
เงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน     
หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น(โอนกลบั) 1.05 2.66 (3.58) 23.88 
ค่าเสื่อมราคา-อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (0.03) 0.14 0.14 0.08 
ค่าเสื่อมราคา-สินทรพัยถ์าวร 2.31 16.46 22.37 24.52 
คาเสื่อราคา-สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 0.36 - - - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.00 0.01 0.03 0.14 
ก าไรจากการยกหนี ้ (58.83) - - (0.36) 
รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว -     -  - (0.36) 
รายการก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร -     -  - (0.03) 
รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - (23.14) 
รายการก าไรจากบริษัทย่อยเลิกกิจการและช าระบญัชี - - (1.42) - 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
หมนุเวียนอื่น 

- (1.63)  - (0.70) 

ก าไรจากการตดัจ าหน่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้บคุคลที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- (3.70) - - 

ก าไรจากการวดัมลูค่าหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ - -  - 0.07 
ขาดทนุจากการปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 0.31 - - 1.02 
ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ 7.08 - -  - 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย - 0.21 0.21 1.02 
ขาดทนุจากการสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย - - 1.41 - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุระยะยาวอื่น - - (3.54) - 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์ินไม่มีตวัตน - - 0.18 - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์ิน - 205.50 - - 
ส่วนลดรบัจากสญัญาประนีประนอมยอมความใน
หนีส้ินผิดนดัช าระ 

- (2.18) (1.38) - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 0.23 1.34 0.99 0.97 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องรอ้ง -   - 0.12 0.53 
ดอกเบีย้รบั (15.36) (20.49) (33.05) (22.00) 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 
ดอกเบีย้จ่าย 3.36 22.18 7.91  10.01 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ(ขาดทนุ)
เปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน 

6.06 21.54 8.31 (12.53) 

สินทรพัยด์  าเนินงานลดลง(เพิ่มขึน้)     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 2.15 (81.19) (65.62) (15.68) 
สินคา้คงเหลือ (15.92) 24.37 3.85 (2.46) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (0.02) 0.38 (0.17) (0.39) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)     
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (0.04) 28.23 55.15 3.37 
รายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้ 0.19 (0.80) (0.82) (0.87) 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องรอ้ง - - (1.15) - 
รบัจากดอกเบีย้รบั - 16.61 36.00 3.99 
จ่ายภาษีเงินได ้ (1.59) (0.25) (0.45) (0.50) 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน(ใชไ้ปใน) 9.16 8.89 35.10 (25.07) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนชั่วคราว - - - (731.00) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - 10.89 - 445.36 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 15.36 - - 22.61 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (277.79) 
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น - - 139.00 - 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - (161.00) - 
เงินสดจ่ายจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - (2.51) 
เงินสดรบัในบริษัทย่อยเลิกกิจการและช าระบญัชี
(จ่าย) 

- - (0.17) - 

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าในการซือ้หุน้ (10.00) - - 100.00 
เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น - - (0.04) (0.18) 
เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยถ์าวร (0.06) (1.84) (3.92) (4.90) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร - - 0.01 1.13 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ(ใชไ้ปใน) 5.3 9.05 (26.12) (447.28) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนีส้ินผิดนดัช าระ (3.38) (4.44) (0.95) 1.31 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 
ดอกเบีย้จ่าย 3.36 22.18 7.91  10.01 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ(ขาดทนุ)
เปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน 

6.06 21.54 8.31 (12.53) 

สินทรพัยด์  าเนินงานลดลง(เพิ่มขึน้)     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 2.15 (81.19) (65.62) (15.68) 
สินคา้คงเหลือ (15.92) 24.37 3.85 (2.46) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (0.02) 0.38 (0.17) (0.39) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)     
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (0.04) 28.23 55.15 3.37 
รายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้ 0.19 (0.80) (0.82) (0.87) 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องรอ้ง - - (1.15) - 
รบัจากดอกเบีย้รบั - 16.61 36.00 3.99 
จ่ายภาษีเงินได ้ (1.59) (0.25) (0.45) (0.50) 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน(ใชไ้ปใน) 9.16 8.89 35.10 (25.07) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนชั่วคราว - - - (731.00) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - 10.89 - 445.36 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 15.36 - - 22.61 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (277.79) 
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น - - 139.00 - 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - (161.00) - 
เงินสดจ่ายจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - (2.51) 
เงินสดรบัในบริษัทย่อยเลิกกิจการและช าระบญัชี
(จ่าย) 

- - (0.17) - 

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าในการซือ้หุน้ (10.00) - - 100.00 
เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น - - (0.04) (0.18) 
เงินสดจ่ายซือ้ในสินทรพัยถ์าวร (0.06) (1.84) (3.92) (4.90) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร - - 0.01 1.13 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ(ใชไ้ปใน) 5.3 9.05 (26.12) (447.28) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนีส้ินผิดนดัช าระ (3.38) (4.44) (0.95) 1.31 
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หน่วย : ล้านบาท 31 มี .ค . 2563 2562 2561 2560 
เพิ่มขึน้ในเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (ลดลง) (0.39) (2.56) (0.61) (0.54) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 0.60 12.00 32.40 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 59.70 10.80 - - 
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- (1.00) - (49.51 

เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (0.30) (2.86) (4.25) (3.69) 
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (33.29) (21.71) (14.45) 
เงินสดรบัเงินกูร้ะยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10.00 - - 
เงินสดรบัเงินกูร้ะยะยาวจากบคุคลอื่น - 15.00 - - 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (1.30) - - - 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเจา้หนีค้่าทรพัยส์ิน (1.43) - - - 
จ่ายดอกเบีย้จ่าย (6.78) (21.11) (6.49) (13.79) 
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ - - - 500.94 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน(ใชไ้ปใน) 46.13 (28.86) (22.01) 452.67 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ(ลดลง) 42.26 (10.92) (13.03) (19.68) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3.97 14.89 27.92 47.60 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 46.24 3.97 14.89 27.92 
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อัตราส่วนทางการเงนิ ส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

 

   31 มี.ค.2563 2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า  1.81 1.55 3.59 6.34 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็   เท่า  1.58 1.39  3.27 5.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า  (0.04) 0.04 0.20 (0.33) 
อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้   รอบ  1.15 4.67 4.17 4.01 
ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลี่ย    วนั  316.33 78.08 87.46 91.02 
อตัราหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้   รอบ  2.76 10.77 10.34 9.71 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย   วนั  132.24 33.90 35.30 37.59 
อตัราก าไร ขัน้ตน้ (ขาดทนุ) % 0.03 0.03 0.04 0.05 
อตัราก าไร สทุธิ(ขาดทุน) (ไม่รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  16.34 (10.90) 1.29 (3.62) 
อตัราก าไรสทุธิ (ขาดทุน) (รวมส่วนงานท่ียกเลิก) % 16.34 (10.90) 1.29 (5.12) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ไม่รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  4.14 (10.56) 0.79 (1.25) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  4.14 (10.56) 0.79 (1.76) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์  %  3.42 (8.62) 0.63 (1.47) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร   %  11.37 (27.68) 1.62 (3.60) 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรพัยร์วม   เท่า  0.17 0.18 0.18 0.16 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   เท่า  0.21 0.23 0.22 0.19 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้  บาท  0.05 0.05 0.06 0.06 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท  0.00221 (0.00446) 0.00028 (0.00162) 

 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
เขียนที่ ............................................................   
วนัท่ี ................................................................ 

ขา้พเจา้............................................................................................................................. ..................... (“ผูม้อบอ านาจ”) 
สญัชาติ..........................เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/เลขทะเบียนนิตบิคุคล.......................................................  
อยู่บา้นเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................ .................................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563
จ านวน............................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน.....................................................หุน้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัท 
ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้(นาย / นาง / นางสาว).................................................................................. (“ผูร้บัมอบอ านาจ”)  
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง............................................................................................................................. 
อยู่บา้นเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง......................... ....................................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
เป็นผูร้บัมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน..........................................หุน้ 
แทนหรือในนามขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้ความใด ๆ ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึงการกระท าอื่นใดอันจ าเ ป็นเพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ การกระท าใด  ๆ  ที่ผูร้บั
มอบอ านาจไดก้ระท าลงภายใตห้นงัสือมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผูกพนัขา้พเจา้เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการดงักลาวดว้ย
ตนเอง 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

หมำยเหตุ: โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และ/หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูร้บัมอบอ านาจ
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนาม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ ส าหรับปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

 

   31 มี.ค.2563 2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า  1.81 1.55 3.59 6.34 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็   เท่า  1.58 1.39  3.27 5.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า  (0.04) 0.04 0.20 (0.33) 
อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้   รอบ  1.15 4.67 4.17 4.01 
ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลี่ย    วนั  316.33 78.08 87.46 91.02 
อตัราหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้   รอบ  2.76 10.77 10.34 9.71 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย   วนั  132.24 33.90 35.30 37.59 
อตัราก าไร ขัน้ตน้ (ขาดทนุ) % 0.03 0.03 0.04 0.05 
อตัราก าไร สทุธิ(ขาดทุน) (ไม่รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  16.34 (10.90) 1.29 (3.62) 
อตัราก าไรสทุธิ (ขาดทุน) (รวมส่วนงานท่ียกเลิก) % 16.34 (10.90) 1.29 (5.12) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ไม่รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  4.14 (10.56) 0.79 (1.25) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รวมส่วนงานท่ียกเลิก)  %  4.14 (10.56) 0.79 (1.76) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์  %  3.42 (8.62) 0.63 (1.47) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร   %  11.37 (27.68) 1.62 (3.60) 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อสินทรพัยร์วม   เท่า  0.17 0.18 0.18 0.16 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   เท่า  0.21 0.23 0.22 0.19 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้  บาท  0.05 0.05 0.06 0.06 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท  0.00221 (0.00446) 0.00028 (0.00162) 

 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
เขียนที่ ............................................................   
วนัท่ี ................................................................ 

ขา้พเจา้............................................................................................................................. ..................... (“ผูม้อบอ านาจ”) 
สญัชาติ..........................เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/เลขทะเบียนนิตบิคุคล.......................................................  
อยู่บา้นเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................ .................................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563
จ านวน............................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน.....................................................หุน้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัท 
ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้(นาย / นาง / นางสาว).................................................................................. (“ผูร้บัมอบอ านาจ”)  
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง............................................................................................................................. 
อยู่บา้นเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง......................... ....................................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
เป็นผูร้บัมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน..........................................หุน้ 
แทนหรือในนามขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ท าการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้ความใด ๆ ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระท าอ่ืนใดอันจ าเ ป็นเพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ การกระท าใด  ๆ  ที่ผูร้บั
มอบอ านาจไดก้ระท าลงภายใตห้นงัสือมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผูกพนัขา้พเจา้เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการดงักลาวดว้ย
ตนเอง 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

หมำยเหตุ: โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และ/หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูร้บัมอบอ านาจ
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนาม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)40

 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม
เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  
 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม
เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  
 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม
เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  
 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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