
 

  เลขที่ใบจอง................................................................. 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น   

วันที่จองซื้อ  6 กุมภาพันธ์ 2566  7 กุมภาพันธ์ 2566  8 กุมภาพันธ์ 2566  9 กุมภาพันธ์ 2566  10 กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)   

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ  
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซ้ือหุ้น)  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย      บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (โปรดระบุสัญชาติ)     
 นิติบุคคลสัญชาติไทย            นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ)    
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท   
ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล  
ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date)  
ณ วันที่ 16 มกราคม 2566  โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี  
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย    หักภาษี    ไม่หักภาษี 
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record 
Date) ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้   

ประเภทการจองซื้อ จำนวนหุ้นที่จองซื้อ 
(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(บาท) 

จำนวนเงิน  
(ตัวอักษร) 

 จองซ้ือตามสิทธิทั้งจำนวน  4.00   
 จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ  4.00   

รวม     
 

 
ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อนี้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กำหนด และหลักฐานชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (สำเนา Bill Payment)  
โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ดังนี้  
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย  
  เงินโอน  
 โอนด้วยการนำฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์  
เลขที่เช็ค  วันที่  ธนาคาร  สาขา   

 2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร โดยระบุรายละเอียด  
Ref.1 เลขบัตรประชาชน และ Ref.2 เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/เบอร์โทรศัพท์  
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร   
 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร          

โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เพื่อจองซ้ือหลักทรัพย์” 
เลขที่บัญชี 099-1-31614-0 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 

Ticker: SUTHA 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้:  (ผู้จองซื้อหุ้นโปรด
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”

และดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่   นำหุ ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพ่ือเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่    

 ชื่อ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่อผู้จองซื้อแทน)  

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้น
สามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบ
หลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 
600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” 
และ “แบบสอบถามสำหรับการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้เก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีไม่จัดทำเอกสาร
ตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะ
ดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถื อหุ้น
สามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตาม
ชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2566  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้
บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น) (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทัน
วันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)  

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้
บริษัทฯ ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มี
ค่าเสียหายใดๆ โดย  

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 16 มกราคม 2566  

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อเท่านั้น และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 16 มกราคม 2566 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หาก
ข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระ
ค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว 
และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู ่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน 
Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”)) และมีที่อยู่นอกประเทศแคนาดา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

 



ใบจองซื้อนี้มีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อนี้กระทำโดยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นที่ได้รับใบจองซื้อนี้ และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืนใด (นอกจากที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ้ำใน
รูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชื้อเชิญเพ่ือการขาย
หรือการออกหลักทรัพย์หรือการชี้ชวนเพื่อการเสนอให้ซื้อ หรือจองซื้อหุ้นใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดที่การเสนอขายหรือการชี้ชวนนั้นจะขัด
ต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาให้เก่ผู ้ที ่ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน 
Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตามนิยามที ่กำหนดและภายใต้ 
Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 
ใบจองซื้อนี้ควรถูกกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้และได้รับการ
ยอมรับโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่านั้น 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น 
 
 

 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
(ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)  

วันที่จองซื้อ   6 กุมภาพันธ ์2566  7 กุมภาพันธ ์2566  8 กุมภาพันธ ์2566   9 กุมภาพันธ ์2566  10 กุมภาพันธ์ 2566         
เลขที่ใบจอง  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)   
เพ่ือจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน บาท  
โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย  
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   
 โอนด้วยการนำฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่เช็ค  วันที่   ธนาคาร  สาขา    

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment  
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร  
 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร   

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซ้ือให้ดำเนินการ : 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก  

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี   
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

เพ่ือข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ  

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

    ลงชื่อ        ผู้จองซื้อ   
(      ) 

  
 



 

ฝากเลขที ่
Participant 

No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant 

No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพยฟ์ิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย ์พาย จำกัด (มหาชน) 

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
038 บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
004 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จำกัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
005 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จำกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลักทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จำกัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

053 บริษัทหลักทรัพย ์ลิเบอเรเตอร์ จำกัด 
LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บริษัทหลักทรัพย ์เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)   
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จำกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จำกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED  

224 บริษัทหลักทรัพยบ์ัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จำกัด  (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด  
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนิต้ี จำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบลก็ จำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย ์จำกัด 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพยย์ูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

244 บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จำกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพยก์รุงศรี จำกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จำกัด 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

032 บริษัทหลักทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-
BOND 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

334 บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PLC.-CUSTODIAN 

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

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รบัฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK. 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

305 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

350 บริษัทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จำกัด 
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

351 บริษัทหลักทรัพย ์เว็ลธ ์เมจิก จำกัด 
WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

425 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR 
CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั สธุากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) (SUTHA) 

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

      ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 

 GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
  SUTHA 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR    13/01/2023 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   17/01/2023 

 อัตราสว่น (ratio)   

              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New) 
  4:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)   4.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     06/02/2023 - 10/02/2023 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date) 

  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 

          06/02/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : สามารถจองซือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุผ่านชอ่งทางระบบออนไลน ์(E-

RO) บนเว็บไซต ์www.kgieworld.co.th 

 



สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร ผูรับเงิน _____________________
ชื่อผูนําฝาก / Deposit by _______________________________

โทรศัพท / Telephone     _______________________________

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
173 Asia Centre Building , 8th-11th Floor, South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
Tel. 66(0)2658-8712, 8719 Fax.66(0)2658-8015
Tax Identi�cation No. 0107536000293

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร ชั้น 8-11                                       
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
โทรศัพท : 02-658-8712,8719 โทรสาร : 02-658-8015
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 0107536000293

KBank Comp.Code

34487

A/C No.ธนาคารกสิกรไทย (KBank) / 
Kasikorn Bank Public Company Limited 099-1-31614-0

วันที่ / Date ___________________________

สาขาผูรับฝาก / Branch _________________

สวนที่ 1 สําหรับผูชําระเงิน / Client’s copy

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

ชื่อลูกคา / Name ________________________________

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Account No.) / เบอรโทรศัพท (TELEPHONE NO.)

REF. 1 REF. 2

เพ่ือนําเขาบัญชี บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at all 
KBANK branches without any additional fee charge 

ประเภทการชําระเงิน / Type

เงินสด / Cash

จํานวนเงินเปนตัวอักษร / Amount in word

เช็ค / Cheque

เลขที่เช็ค / Chq No. เช็คลงวันที่ / Chq Date ธนาคาร สาขา / Bank Branch จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร ผูรับเงิน _____________________
ชื่อผูนําฝาก / Deposit by _______________________________

โทรศัพท / Telephone     _______________________________

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
173 Asia Centre Building , 8th-11th Floor, South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
Tel. 66(0)2658-8712, 8719 Fax.66(0)2658-8015
Tax Identi�cation No. 0107536000293

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร ชั้น 8-11                                       
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
โทรศัพท : 02-658-8712,8719 โทรสาร : 02-658-8015
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 0107536000293

KBank Comp.Code

34487

A/C No.ธนาคารกสิกรไทย (KBank) / 
Kasikorn Bank Public Company Limited 099-1-31614-0

วันที่ / Date ___________________________

สาขาผูรับฝาก / Branch _________________

สวนที่ 2 สําหรับธนาคาร / Bank’s copy

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

ชื่อลูกคา / Name ________________________________

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Account No.) / เบอรโทรศัพท (TELEPHONE NO.)

REF. 1 REF. 2

เพ่ือนําเขาบัญชี บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at all 
KBANK branches without any additional fee charge 

ประเภทการชําระเงิน / Type

เงินสด / Cash

จํานวนเงินเปนตัวอักษร / Amount in word

เช็ค / Cheque

เลขที่เช็ค / Chq No. เช็คลงวันที่ / Chq Date ธนาคาร สาขา / Bank Branch จํานวนเงิน / Amount



 

  1 

ที่ (SUTHA-SET) 004/2566/TH 
วันที่ 17 มกราคม 2566 

 

เรื่อง    เผยแพรห่นังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
         บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ด้วยที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรร 4 หุ้นสามารถเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ในราคาเสนอขาย 4 บาทต่อหุ้น  หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ ง  โดยไม่
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ และ  ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้       และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในระหว่างวันที่ 6 – 10 
กุมภาพันธ์ 2566 (รวม 5 วันทำการ) นั้น 

 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเผยแพร่ และนำส่งเอกสารในการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุน ซ่ึงบริษัท ได้กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการออกเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดย
มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน  หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (สิ่งท่ี
ส่งมาด้วย)  โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ และได้นำส่งเอกสาร
ทางไปรษณียล์่วงหน้าให้กับล่วงหน้า 5 วันทำการ ให้กับผู้ถือหุ้น ก่อนวันกำหนดระยะเวลาจองซื้อ  

 
สำหรับช่องทางการรับทราบข้อมูลรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน SUTHA จึงได้เผยแพร่

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเอกสารแนบประกอบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  บนเว็บไซด์ของ SUTHA ที่ www.goldenlime.co.th ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” เลือก “ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหุ้น” เลือก “เอกสารแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน”  หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถ
เปิดดูเอกสารดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซด์ หรือเข้าสู่ link ตาม QR_code ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

ช่องทางในดาวนห์นังสือหนังสือแจ้งการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเอกสารแนบประกอบ
อื่น ๆ ของบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเปิดลิงก์ในการดาวน์โหลดข้อมูล 

QR Code สำหรับดาวน์โหลด 
เอกสารฉบับภาษาไทย 

 
  

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ 
แสกน QR Code  

และเลือกเปลี่ยนภาษา 

 

เพื่อดาวน์โหลด 
เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ 

  

 

http://www.goldenlime.co.th/
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ     
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

      
 

  
(นายกีซ่า เอมิล เพอราคี)                                                                                         

                                                                            กรรมการผู้จัดการ 
 



                                                                                              

  

 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จำกดั (มหาชน) 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

โดยไมจ่ัดสรรให้กับผู้ถือหุน้ที่จะทำให้บริษัทปฏิบตัผิิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 6 - 10 กมุภาพันธ์ 2566 



                                                                                            บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  

 หน้าท่ี 2  

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUTHA”) 

สถานท่ีตั้ง : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั ้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อปปูล่า 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

เว็บไซต์ : http://www.goldenlime.co.th 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-017-7461-3 / 02-017-7460 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2565  
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีอนุมัติการจัดสรรหุ้น  : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2566 
เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2566 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี 6/2565 
เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2566 ได้พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยบริษัทจะไม่จัดสรรให้กับผู้ถือ
หุ้นท่ีจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (“การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 16 
มกราคม 2566 และวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวม 5 วันทำ
การ) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 

ประเภทของหุ้น                                        : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม : 300,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที ่ 6 มกราคม 2566) 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 

: ไม่เกิน 75,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

จำนวนหุ้นท่ีจัดสรร : จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 
75,000,000 หุ้น  

ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญที ่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม   

: 4.00 บาทต่อหุ้น  

http://www.goldenlime.co.th/
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อัตราส่วนการจัดสรร : 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนสิทธิ
ของตนตามอัตราที่กำหนด (ไม่สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้) 

วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้อง  

: บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  โดยไม่จัดสรรให้กับผู้
ถ ือหุ ้นที ่จะทำให้บริษัทปฏิบัต ิผ ิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อ
เท่ากับ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หากมีหุ้นสามัญเพิม่
ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษหุ้น      : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้
ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้ง
จำนวน 

รายละเอียดอื่นๆ : บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด 
หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป 

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 16 มกราคม 2566  

6. กำหนดวันจองซ้ือและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซ้ือและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

การจองซ้ือผ่านตัวแทนรับจองซ้ือด้วยใบจองซ้ือ   

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันท่ี 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)  

การจองซ้ือผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 
วันทำการ)     
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6.2 สถานที่รับจองซ้ือหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่มีรายชื่อปรากฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 16 มกราคม 2566 หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามญั
เพิ่มทุน (Record Date)) (“ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้จองซ้ือ”)   

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 2 วิธี ดังนี้ 

6.2.1 จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนผ่านตัวแทนรับจองซ้ือ (Hard Copy) ตามที่อยู่ดังนี้ 

ช่ือ: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่: ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
 ช้ัน 8 ห้องฝึกอบรม อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ 
 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อ:  วิธีการจองซ้ือ  คุณวิไล สันโดด   โทร. 02-658-8360   
  คุณนพวรรณ บุญรอดรัตนกุล โทร. 02-658-8361 
 การชำระเงินค่าจองซ้ือ คุณพรพิมล ทองเปี่ยม โทร. 02-658-8712 
  คุณกุญช์ชญา  เสนะวัต โทร. 02-658-8719 
* บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี * 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร
และยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น 

6.2.2 จองซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.kgieworld.co.th   
(เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตามรายละเอียดทีร่ะบุในข้อ 7.2 ของเอกสารฉบับน้ี 

ในกรณีที ่ผู ้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  
ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่ตัวแทนรับจองซื้อ เนื่องจากต้อง
กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS)” (เอกสารเพิ่มเติม 3.1) 

7. วิธีการจองซ้ือและการชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้ถอืหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี ้

7.1 กรณีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนผ่านตัวแทนรับจองซ้ือ (Hard Copy) 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้องยื่นใบจองซื้อ หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อและเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1) ลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพียงใบเดียวต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ

http://www.kgieworld.co.th/
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เพิ่มทุน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ 
โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงิน
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1.1 การชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถชำระค่าจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน  ตั้งแต่วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) และต้อง
ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “KGI Securities (Thailand) plc. for securities 
subscription” 

ธนาคาร / สาขา : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment Comp Code: 34487 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ 
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์
โทรศัพท์ และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุก
สาขา 

กรณีชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 6 หรือ 7 หรือ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น 
โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เพื ่อการจองซ้ือ
หลักทรัพย์” และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายใน
เวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนัก
หักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป และส่งใบนำฝากเช็คของธนาคารกสิกรไทยให้กับตัวแทน
รับจองซื้อเพื่อเป็นหลักฐานชำระค่าจองซื้อ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยวิธีการโอนด้วยการนำฝากเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยภายในวัน
จองซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อสละสิทธิ  หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น 
หลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 จะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน
ผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น 

ทั้งนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) 

2) การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน
ช่องทาง Internet banking สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  

โดยชำระเงินผ่านระบบ K BIZ (K-Cyber) เมนู ชำระสินค้าและบริการ ค้นหา “kgi” หรือ “34487” 
โดยเลือก “หลักทรัพย์เคจีไอ เพื่อการจองซื้อหุ้น 1” ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1)  เป็นเลขบัตรประชาชน 
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อ
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ขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ 
พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่าน้ัน) 

3) การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Kbank Mobile Banking (K-PLUS) เมนู จ่ายบิล ค้นหา 
“kgi” หรือ “34487” โดยเลือก “หลักทรัพย์เคจีไอ เพื่อการจองซื้อหุ้น 1” ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) 
เป็นเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) เป็นเลขที่
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูล
การจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ ้น เพื ่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการ
ชำระเงินเท่านั้น) 

4) การโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ  

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking  หรือ แอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของ
ธนาคารอื่นๆ จ่ายบิล ค้นหา “010753600029301” หรือ ค้นหา “kgi” โดยเลือก “หลักทรัพย์เคจไีอ 
เพ่ือการจองซ้ือหุ้น 1” ระบุข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขบัตรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอก
จำนวนเงินท่ีต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมท้ังบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐาน
การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้ จองซื้อจะยึดตาม
ข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่าน้ัน) 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  พร้อม
ทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้จองซื้อท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน 

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 

7.1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จอง
ซื้อ ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 0.1 

ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลง
นามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

ทัง้นี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 1 ฉบับเท่าน้ัน 
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ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายมี
สิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ค) หลักฐานการชำระเงิน  

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่า
จองซื้อท่ีผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเลือกชำระ ตามรายละเอียดและการดำเนินการที่ระบุในข้อ 7.1.1 

ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

จ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

สำหรับผู้ที ่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) 
สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) 
เท่านั้น” (เอกสารเพิ่มเติม 3.1)  เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

ฉ) เอกสารประกอบการแสดงตน 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ
มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มกราคม 2566 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ในวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือช่ือนั้น
ต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ ้าหน้าที ่ของนิต ิบ ุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่ น ิต ิบ ุคคลมีภูม ิลำเนาซึ ่งร ับรองถึงช่ือ 
นิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีในวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับ
ของเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปใีนวันจองซื้อ  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (เอกสาร
เพิ่มเติม 3.3) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (เอกสารเพิ่มเติม 3.4) 

หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการ
รู ้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 
กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่จำเป็นต้อง
กรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตน 
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบแบบ
ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน 
(เอกสารเพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
ตัวแทนรับจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ  

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ การชำระเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม   
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7.2 กรณีจองซ้ือผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) 

ผู้จองซื้อที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จะต้องทำการจองซื้อตามขั้นตอนการ
จองซื้อ ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ  
E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

(ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่านั้น โดย
หน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากท่ีระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้) 

7.2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ 

1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.kgieworld.co.th/ero/service/check  (ใน
กรณีที่ไม่ได้รับหนังสอืรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 และ
ยืนยันยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการ 

 
2) ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการจอง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นท่ีได้จัดสรรตามสิทธิ ณ วัน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

  

http://www.kgieworld.co.th/ero/service/check
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- กรณีที่ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้น ระบบจะแสดงผล ดังนี ้

 

7.2.2 ขั้นตอนการจองซ้ือ 

1)  กด “จองซื้อ” เพื่อไปสู่ขั้นตอนการจองซื้อ 

 
 

2) กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน (ตามรูปด้านล่าง) 

กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและสามารถทำ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับข้อมูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) เท่านั้น) 
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- กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง  (Online DOPA) ไม่สำเร็จ ระบบจะ

แสดงผล ดังนี ้

 

3) เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล ผู้จองซื้อระบุ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการจองซื้อ โดย
ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง วิธีส่งมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีส่งมอบหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ได้แก่ การฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จอง
ซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และ “กดถัดไป” 
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4) ตรวจสอบและยืนยันรายการ เพื่อความถูกต้อง และติ้ก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือ

หุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  หลังจากนั้น 
“กดยืนยัน” 
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7.2.3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้น  

ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อเลือกวิธีการชำระเงินโดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี ้

1)  Bill Payment Counter: พิมพ์ Bill Payment และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) 

 
2) QR Code/Bar Code : สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นของทุกๆ ธนาคารเพื่อชำระเงินได้ทันที 

หรือ บันทึกรูป QR Code เพื่อไปชำระรายการภายหลังได้  

ผู้จองซื้อที่ทำการจองซื้อผ่าน E-RO สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านการสแกน QR Code ได้
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking โดยผู้
จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอที่ทำรายการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ 
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ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยผู้จองซื้อไม่ตอ้ง
นำส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการ
จองซื้อ 

การจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินครบถ้วนเรียบร้อย และได้รับการยืนยันผลจากบริษัท โดยสามารถ
ตรวจสอบผลการจองซ้ือได้ในวันถัดไป  

7.3 การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้ามี) 

7.3.1 กรณีที ่ผู ้จองซื้อหุ ้นสามัญไม่ได้รับการจัดสรร หรือจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื ้อ บริษัทฯ จะ
ดำเนินการดังนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ 

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 16 
มกราคม 2566 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อเท่าน้ัน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 
16 มกราคม 2566 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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7.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขการ
จองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อ
ขอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซ้ือ  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนwmตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน  ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 16 มกราคม 2566 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้  
ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจ
ได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีหุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

7.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรร
เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 
วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 
600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

7.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซ่ึงผู้จองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จอง
ซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งใน
กรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  

ในกรณีข้อ 7.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้น
ดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.1 แทน 

ผู ้ถือหุ ้นที ่ใช้สิทธิในการจองซื ้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที ่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่  
ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
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จัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้ง 
จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น 
หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดงักล่าวไมค่รบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณหีนึ่งในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้น
ที่จองซื้อได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 

7.5 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

7.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย 

7.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

7.5.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก 

7.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร 

7.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทภายในกำหนด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอก
ข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าว  

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เปน็ไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

7.5.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค 
หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ
บริษัท 

8. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน 

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาท ไปใช้ในการ 
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ขยายกำลังการผลิตปูนขาว และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดตาม
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 ดังนี ้
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วัตถุประสงค์ในการระดมทุนในคร้ังนี้ 
ลำดับ วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จำนวนเงินท่ีคาดว่าจะใช้ 

(ล้านบาท) 
กำหนดการ

เบื้องต้นที่จะใช้เงิน 
1 การชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 120 ภายในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2566 
2 ลงทุนในการขยายการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) ที่

สาขาห้วยป่าหวาย จังหวัดสระบุรี โดยก่อสร้างเตาเผา EOD 
Lime Kiln ขนาดกำลังการผลิต 150 TPD  (เตา 8) และ
ระบบเชื้อเพลิงชีวมวล (Bio fuel Project)  โดยมูลค่าการ
ลงทุนเบื้องต้นจำนวน 180 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินจาก
การเพิ ่มทุนบางส่วน และบางส่วนใช้สินเชื ่อจากสถาบัน
การเงิน 

90 ไตรมาส 1/2566 
(โดยการจ่ายเงิน
จะเป็นไปตาม
ความคืบหน้าของ
โครงการ หรือ
จนกว่าครบตาม
จำนวน) 

3 ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน หรือการใช้ตามแผนการลงทุน
ต่าง ๆ ของบริษัท 

(เงินท่ีได้รับชำระเงินจาก
การเพิ่มทุน หักเงินที่ใช้

ตามวัตถุประสงคล์ำดับ 1 
และลำดับ 2) 

ไตรมาส 1/2566 
จนกว่าการใช้เงิน
จากการเพิ่มทุน
แล้วเสร็จตาม
จำนวน 

รวมมูลค่าในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่เกิน 300  

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการ เสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์
จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในกรณีดังกล่าว 
แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

9.1 เพื่อใช้ในโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิตปูนขาวทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างรายได้และกำไรของบริษัท  

9.2 การชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินโดยเป็นการรักษาระดับหนี้สินต่อทุนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วน
ทางการเงินสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม 

9.3 เพื่อปรับลดต้นทุนทางการเงินจากภาระดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

9.4 เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อสามารถสนับสนุนต่อโครงการลงทุนของบริษัท และ
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัททำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการ
ดำเนินงานในโครงการปัจจุบันของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

10.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรายไตรมาส ในอัตราไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงิน  
ปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและควา ม
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

10.2 โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตในอนาคต 

 เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากน้ีบริษัท
ยังสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนขยายการดำเนินธุรกิจซึ่งเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับ
บริษัทในอนาคต หากผลประกอบการของบริษัทดีขึ ้น ผู ้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ผ่านการจ่ายเงินปันผลตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

11.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละ
ราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิม
ทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นให้ลดลงในอัตราร้อยละ 2.02 โดยมี
รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้  

=          ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย                    
                             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 

=                                  4.45 – 4.36 
                                        4.45 

=    ร้อยละ 2.02 

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 

=        (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นทำชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
                                                           x จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
            จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้ท่ีเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุ้น 

=                              (4.45 x 300,000,000) + (4.00 x 75,000,000) 
                                           300,000,000 + 75,000,000 

=    4.36 บาทต่อหุ้น 
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หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 
2565 – 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น) 
(ข้อมูลจากเว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

11.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่ เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายท้ิงทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท 
(Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้
ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 20.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ 
ดังนี ้

=                         จำนวนหุ้นที่เสนอขาย                    
            จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

=                          ไม่เกิน 75,000,000 
                      300,000,000 + ไม่เกิน 75,000,000 

=    ไม่เกินร้อยละ 20.00 

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถอืหุ้นเดิม
ทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกำไรต่อหุ้น แต่หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ
ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงไม่เกินร้อยละ 17.24 โดย
มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี ้

=          ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรตอ่หุ้นหลังการเสนอขาย                       
                                      ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

=                                                   0.29 – 0.24                       
                                                         0.29 

=      ลดลงร้อยละ 17.24 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

=                               กำไรสุทธิ                       
            จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน 
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=                              88,129,952                       
                               300,000,000 

=      0.29 บาทต่อหุ้น 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

=                                                   กำไรสุทธิ                       
            จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี ้

=                                                  88,129,952                       
                                     300,000,000 + 75,000,000 

=      0.24 บาทต่อหุ้น  
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท สุธากัญจน์  จำกัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท สุธากัญจน์ จำกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท 
1. ปูนขาว  
2. แคลเซียมคาร์บอเนต  
3. จำหน่ายสินค้า/บริการอื่น 
4. ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107556000248 

โทรศัพท ์ : 02-017-7461 - 3 

โทรสาร : 02-017-7460 

เว็บไซต ์ : www.goldenlime.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจำนวน 300,000,000 หุ้น   
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

รายได้หลักของบริษัทจำแนกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  

 รายได้ตามประเภทธุรกิจ 
2563 2564 9 เดือน 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1 ผลิตและจำหน่ายปูนขาว 883 68 930 77 948 83 
2 ผลิตและจำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต 59 5 77 6 59 5 

3 
ผลิต จำหน่าย และติดต้ัง หินอ่อนและผลพลอยได้
จากหินอ่อน 90 7 97 8 82 7 

4 รายได้จากการขายและบริการอื่นๆ 57 4 42 3 26 2 
5 จำหน่าย ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ 24 2 40 3 20 2 
6 รายได้อื่น /1 180 14 26 3 7 1 
 รวม 1,293 100 1,212 100 1,142 100 

หมายเหตุ : /1 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษ
ซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น ซ่ึงปี 2563 มีกำไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 176 ล้านบาท  
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2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
1)  ปูนขาว ซ่ึงประกอบด้วย แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

- แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือ ปูนขาวสุก หรือควิกไลม์ 

บริษัทมีการจัดจำหน่ายปูนขาวในรูปของปูนก้อน ปูนเกล็ด และปูนบด โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้อง
นำปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นบรรจุใส่บรรจุ
ภัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด 

- แคล เซ ี ยมแมกน ี เซ ี ยมออกไซด ์  ( Calcium Magnesium Oxide, CaO MgO / Dolomitic lime / Burnt 
Dolomite) หรือปูนโดไลม์ 

บริษัทมีการจัดจำหน่ายปูนโดไลม์ในรูปของปูนก้อน หรือในรูปแบบของโดไลม์อัดก้อน จากนั้นบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์
ตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการหรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า 

- แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรือปูนไฮเดรต 

2)  แคลเซียมคาร์บอเนต  

บริษัทผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) โดย
แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยการนำหินแคลไซด์มาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการนำหินแคลไซด์ที ่ผ่าน
กระบวนการบดแล้วนำมาผสมกับกรดไขมัน (Stearic Acid) เพื ่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี ้ แคลเซียม
คาร์บอเนต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ 
(Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน 
ผงซักฟอก ยา สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจำหน่าย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3)  ผลิตภัณฑ์หินอ่อน ผลพลอยได้จากหินอ่อน งานหัตกรรม และรายได้จากโครงการติดต้ังผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน 

หินอ่อนภายในประเทศ ได้แก่ หินอ่อนแผ่นที่มีหลากหลายลวดลาย เช่น ลายเทา ลายขาวเทา ลายแดง ลายดำ และ
ลายทราเวอร์ทีน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นหินอ่อนแผ่นที่ได้จากการผลิตเอง โดยการตัดหินอ่อนจากเหมืองหินอ่อน 

หินอ่อนและผลิตภัณฑ์หินจากต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หินแผ่นสำเร็จรูปที่ผลิตจากหินแท่งที ่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

4)  ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าหรือซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์หลักประเภทปูน
ขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการจำหน่ายเช้ือเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) ให้กับ
ลูกค้าภายในประเทศ รวมถึงการจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการผลิตไม่เพียงพอจัดส่ง
ให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากการทำเหมืองหินปูน ซึ ่งจำหน่ายโดย บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) 
ประกอบด้วย หินปูนชนิดแคลเซียมสูง หินผสมคอนกรีต (Ready-Mixed) หินใหญ่ (Aggregate) หินคลุก หินฝุ่น  
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5)  บริการจำหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุด
ลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เช้ือเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับ
ลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื ่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทได้จด
ทะเบียนจัดตั ้งบริษัทย่อยชื ่อ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (“GLE”) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 
20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลติ
และจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการและจัดจำหน่าย รวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ
โครงการใหม่ในอนาคต 

2.2 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย 

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีช่องทางการจำหน่าย ดังนี้ 

1) การจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีในการขายและบริการทั้งในส่วน
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของบริษัทท่ีให้บริการกับลูกค้า ซึ่งมีท้ังที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้า
ส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาโดยตรง หรือได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิมของบริษัท 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะทำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ ทั้งนี้ บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าโดยตรงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด 

2) การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย  

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
ภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากสถานที่ตั้ง
โรงงานเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน
ตัวแทนจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทมีประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์ 
แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) และแคลเซียมคาร์บอเนต ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 10 ปี บริษัทได้มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความ
หลากหลายของลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด  บริษัทจึงได้วาง
กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งกระจายฐานการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยวางเป้าหมายในการรักษาลูกค้าเดมิและ
ขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ดังน้ี 

• มุ่งเน้นลูกค้า สร้างสรรค์คุณค่าสู่ลูกค้าท้ังภายในและต่างประเทศ 

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และคุณลักษณะการ
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นำไปใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทมีสัดส่วนการขายหลักในประเทศร้อยละ 90 และที่เหลือจำหน่ายให้กับ
ลูกค้าในต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ในการขายมุ่งเน้นลูกค้า (Custormer Focus)  เพิ่มสัดส่วนการขายให้ลูกค้ารายใหม่ใน
อุตสาหกรรมเดิมและขยายสู่อุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการเพิ่มปริมาณการขายสินค้าไปยังต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
เป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น และด้วยความรู้และประสบการณ์ตลอดจนความเชี่ยวชาญจากทีมงานซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ถือหุ้น
หลักซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาวชั้นนำระดับโลก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งต่อคุณค่าให้กับลูกค้า อีกทั้งด้วยข้อจำกัดด้าน
ต้นทุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสูง จึงลดโอกาสที่ลูกค้าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพื่อมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทมีแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดภายในประเทศผ่านกระบวนการปรับปรุงมูลค่าของ
สินค้าและการให้บริการทางด้านการขายให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น อันจะช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภณัฑ์
ของบริษัท 

• การผลิตและจำหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 

ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท ร่วมกับประสบการณ์กว่า 160 ปี
ของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามิวส์ที่ได้มุ่งมั่นเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า โดยปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์คุณภาพตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม และด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทีมงาน
สำรวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าสำรวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ทำการทดสอบ
คุณภาพก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ทำการสำรวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
มั่นใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ 

• การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา 

บริษัทมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ตรงเวลา 
และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เช่ือถือได้ โดยรถ
ขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 

• ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต 

บริษัทมีเตาเผารวมทั้งสิ ้น 9 เตา ซึ ่งทำการผลิตตลอด 24 ชั ่วโมง โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,050 ตันต่อวัน 
เนื่องจากเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการทำงานและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่น หาก
เกิดปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั ่นใจได้ว่าปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้
กระบวนการทำงานของเตากลับมาพร้อมทำการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและกำลังการผลิตสูงสุด 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่และการให้บริการและสนับสนุนทางเทคนิค 

จากการสนับสนุนด้านเทคนิคของทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และจากกลุ่มเทคนิคจากต่างประเทศโดย
บริษัทคามิวส์ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่ ง
พัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับลูกค้าที่ให้ความใส่ใจในคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการเน้นในเรื่องของราคาสินค้า และจาก
ความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปริมาณต่ำ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดไลม์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่
ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที ่มีการนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผู้ผลิตในประเทศจำนวนมากซึ่งส่วนมากจะมีสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี และกระจายในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีแหล่งหินปูน 
เพื่อให้มีการขนส่งหินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนได้สะดวก โดยมีผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาวหลักๆ ในประเทศจำนวน 8 ราย 
ทีเ่ป็นผู้จำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท โดยมีส่วนแบ่งการตลาด คำนวนจากข้อมูลรายได้
หลักของแต่ละบริษัท เทียบกับมูลค่ารายได้หลักรวมของ 8 รายที่ 4,211 ล้านบาท (ที่มาของข้อมูลตามฐานข้อมูลงบกำไร
ขาดทุน จากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ตามงบการเงินสำหรับปี 2564) ดังนี ้

 
ลำดับ ชื่อโรงงาน/ 

ทะเบียนโรงงาน1/ 
จำนวน
โรงงาน/1 

ท่ีตั้ง 
โรงงาน/1 

ทุนชำระ
แล้ว/2 

รายได้
หลัก/2 

กำไรสุทธ ิ อัตรากำไร/
รายได้หลัก 

จำนวน 
แรงม้า/1 

1 บมจ.เคมีแมน  3 สระบุรี (ปูนขาว 2 แห่ง),
ระยอง (ไฮเดรต 1 แห่ง) 

960 2,253 170 7.55% 96,376.06 HP 

2 บมจ.สุธากญัจน์  4 ลพบุรี (ปูนขาว 1 แห่ง 
โซล่าฟาร์ม 1 แห่ง) และ
สระบุรี (ปูนขาว 2 แห่ง) 

300  978  45 4.61% 82,419.84 HP/4+  

3 บจ. ไลม์มาสเตอร์  1 สระบุรี 140  335  2 0.56%  3,238.80 HP  
4 บจ. กรุงเทพ ซีเอโอ/4  2 สระบุรี 100 267 15 5.72% 1,964.75 HP/4-  
5 บจ. ยูไนเต็ด ปูนขาว  1 นครราชสีมา 100 157  11  6.81% 2,934.30 HP 
6 บจ. สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว 1 สระบุรี 27.88  126  7 5.84% 982.65 HP 
7 บจ. สยาม พี.พี. อินเตอร์

เนช่ันแนล  
1 สระบุรี 20 67 3 4.65% 12,566.11 HP 

8 บจ. เอส.เอ.แคลเซ่ียม 1 นครราชสีมา 5 28 1 2.85% 799.17 HP 
 

4,211 254                      6.04%  

หมายเหตุ: /1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564) 
/2 ข้อมูลงบการเงินของปี 2564 จากการสำรวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ 13 ธันวาคม 2565 
/3 ข้อมูลกำไรสุทธิของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2564 จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ (ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
/4 ข้อมูลจากฝ่ายการตลาดของบริษัท โดยผู้ผลิตลำดับ 4 ในปี 2565 มีการเพิ่มกำลังการผลิต จำนวน 1 เตา ขนาดกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ข้อมูลจำนวนเตา สำหรับ

ผู้ผลิตลำดับ 4 สำหรับปี 2565 มีจำนวน 3 เตา 

8 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.4.1 วัตถุดิบ  

1) การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply Alignment & Sourcing) 

• วัตถุดิบสำหรับการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต  

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์โดไลม์ คือ หินปูน หรือแร่โดโลไมต์และเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตเกรด Coated และ Uncoated ได้แก่ หินแคลไซด์ และวัตถุดิบหลักสำหรับ
ผลิตผงแคลเซียม ได้แก่ เศษหินอ่อน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการดำเนินการ
เหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัท
ต้องการ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูน แร่โดโลไมท์ และแร่แคลไซด์ จากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 10 ราย มีการ
จัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่าง
มาทดสอบทั้งจากแหล่งท่ีซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้เข้าทำสัญญาการซื้อขายหินปูน ระยะเวลา 10 ปี กับบริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย รวมถึงจัดตั้งทีมบริหารจัดการเหมืองหินปูนขึ้น และเข้าบริหารจั ดการเหมืองหินปูนที่เหมืองเขาขาวตาม
ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 โดยมีผลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ด้วยสัญญาดังกล่าว บริษัทสามารถ
ควบคุมการผลิตและปริมาณหินปูนที่มีเกรดที่มีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมคาร์บอเนตสูงจากแหล่งเหมืองหินปูนดังกลา่ว 
โดยสัดส่วนในการนำเข้าหินปูนหลัก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จะมีสัดส่วนหลักที่นำหินปูนจากเหมืองหินปูนของ
บริษัท TMC และมีบางส่วนจากผู้ผลิตหินปูนท่ีได้คุณภาพ ซึ่งเป็นเหมืองหินปูนในจังหวัดสระบุรี 

- หินปูน (Limestone) 

หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยหินปูนเป็น
หินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต
ที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่นๆ ประกอบ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา (SiO2) เป็นต้น โดยหินปูนจาก
เหมืองหินปูนของ TMC จะเป็นหินปูนเกรดแคลเซียมสูงขนาดที่เหมาะกับการใช้ในการผลิตปูนขาว ซึ่งตามสัญญา
การซื้อขายระยะยาว ที่บริษัททำกับบริษัท TMC กำหนดเงื่อนไขในการจัดส่งหินปูนประเภทดังกล่าวให้กับบริษัทแต่
เพียงผู้เดียว โดยการทำเหมืองหินปูนของ TMC มขีั้นตอนหลักๆ ประกอบด้วย 

1)  การวางแผน เจาะสำรวจ กำหนดขอบเขต และตำแหน่งการขุดเจาะ 
2)  การขุดเปลือกดินที่ปิดทับช้ันแร่ 
3)  การขุดเจาะ ระเบิด ขุดตักหินปูน 
4)  การบรรทุกขนส่งหินปูนที่ขุดตักได้ไปโรงโม่บด ย่อยหิน 
5)  กระบวนการผลิตของโรงโม่ บดและย่อยหิน เพื่อแยกชนิดผลิตภัณฑ์ 
6)  การชั่งน้ำหนักออกบัตรช่ังและส่งหินปูนเช้าโรงงาน 
ทั้งนี้ การบริหารจัดการและควบคุมการทำเหมืองหินปูนตามกระบวนการข้างต้น ดำเนินการโดยทีมงาน

ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการจ้างเหมา ซึ่งคัดเลือกโดยบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  

- แร่โดโลไมต์ (Dolomite / Dolomitic Limestone) 

แร่โดโลไมต์ เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ หรือ โดไลม์ โดยแร่โดโล
ไมต์ซึ่งเป็นหินปูนประเภทหน่ึง มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต (CaMg(CO3)2) และ
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มีสารอื่นๆ ประกอบ เช่น ซิลิกา (SiO2) เป็นต้น แร่โดโลไมต์มีกำเนิดเช่นเดียวกับแคลไซด์ พบในหินปูนโดโลมิติก 
(Dolomitic limestone) เป็นการกำเนิดแบบทุติยภูมิ ซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีอยู่เดิมถูกแทนที่ด้วยธาตุแมกนีเซียม 
หรือเกิดในกลุ่มสายแร่ตะกั่วหรือสังกะสีซึ่งตัดผ่านหินปูน มีเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีอ อกขาว เทา ชมพู เขียว 
น้ำตาล หรือสีดำก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี แหล่งที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี 
กระบี่ และสงขลา เป็นต้น 

- หินแคลไซด์ (Calcite)  

หินแคลไซด์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที ่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็น
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีลักษณะเป็นหินผลึกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความวาว
คล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัวได้ดี ในประเทศไทย พบทั่ วไปในจังหวัดที่มี
หินปูน และพบมากในจังหวัดลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และเพชรบุรี 

บริษัทใช้หินแคลไซด์ที่บดเป็นเกล็ดมาแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งแบบไม่เคลือบผวิ 
(Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคล ือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซ ึ ่ งเหมาะก ับการ
นำไปใช้เป็นสารตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเป็นสารเพิ่มความขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี 
โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคลไซต์มาจากผู้จัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของ
หินแคลไซต์ ความขาว ราคา และการบริการของผู้จัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่ง โดยผู้จัดหา
เป็นผู้จัดส่งให้กับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการส่งทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ของหินแคลไซต์ที่เหมืองหินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของหินแคลไซต์ที่สั่งซื้อ 

- เศษหินอ่อนแท่งนำมาผลิตผงแคลเซียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตหินอ่อนของบริษัท TMC ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย (Marble Scarab for Calcium Carbonate Powder of TMC) 

TMC ใช้เศษหินอ่อนแท่งที่เหลือจากการทำเหมืองการผลิตหินแผ่นสำเร็จรูปและงานหัตถกรรม เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผงแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้วัตถุดิบ โดยวัตถุดิบ
สำหรับการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิด Ground calcium carbonate ได้จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ 
หินอ่อนแท่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบช้ันดีและแคลเซียมคารบ์อเนตธรรมชาตใินปริมาณสงู สามารถนำมาใช้เป็นวัตถดุบิ
ต้นน้ำของอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 

- เชื้อเพลิง - ถ่านหิน 

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงโดยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้
ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ได้ดีเพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เ ป็น
ประจำ รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอ่ืนๆ โดยจะมีกระบวนการรวบรวมและเปรียบเทียบราคาเสนอขายจากผู้ขายใน
แต่ละคราวประมาณ 3 - 5 รายก่อนที่จะทำการคัดเลือกผู้ขาย โดยการวางแผนการนำเข้าล่วงหน้า สำหรับจัดส่งใน
ครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อ
สำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลา
ประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการ
บริหารความเสี่ยงจากการบรหิารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยตำ่ รวมถึงมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
อย่างสม่ำเสมอ 
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โดยในปัจจุบันนอกจากบริษัทจะสามารถนำเข้าเชื้อเพลิงจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศแล้ว บริษัทได้มี
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตในแต่ละสาขาเพื่อให้เตาเผาสามารถใช้เช้ือเพลิงได้ตามแหล่งที่สามารถทำการ
จัดซื้อจัดหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นตามโครงการพัฒนาและการลงทุนตามโครงการ FLEX_FUEL 
เพื่อให้สามารถใช้เช้ือเพลิงถ่านหินเกรดที่มีการจัดจำหน่ายจากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับผู้
จำหน่ายในประเทศ ซึ่งมีการนำเข้าเชื้อเพลิงประเภทบีทูมินัส หรือ Steam Coal โดยนำเข้ามาผลิตโดยคัดขนาด
หรือย่อยขนาดตามขนาดที่ลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรมต้องการ ซึ่งบริษัทมีการจัดซื้อเช้ือเพลิงจากผู้จำหน่ายและผลิต
เชื้อเพลิงในประเทศ รวมแล้ว  4 ราย และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้เพื่อการผลิต 

• วัตถุดิบสำหรับการผลิตหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูปและการผลิตงานหัตถกรรมจากเศษหินอ่อน 

ในการผลิตหินอ่อนแผ่นจะใช้หินอ่อนแท่งที่ได้มาจากการทำเหมืองของ TMC หรือหินอ่อนแท่งที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามความต้องการของลูกค้า 

- การทำเหมืองหินของ TMC 

ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการผลิต TMC จะตัดหินอ่อนจากเหมืองหินอ่อนในแปลงประทานบัตรที่ 
TMC ได้รับ เพื่อทำการผลิตหินอ่อนชนิดแท่ง และจัดหาหินอ่อนชนิดแท่งจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นหินอ่อนแผ่นเพื่อจำหน่ายต่อไป จากข้อมูลของ TMC กำลังการผลิตหินอ่อนแท่งของบริษัทฯ อยู่ที่
ประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงมั่นใจได้ว่า TMC เป็นบริษัทท่ีผลิตหินอ่อนแท่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศ  

• ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซ้ือเพ่ือจำหน่าย 

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียม
คาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับ
บริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการทำเหมืองหินปูน นอกเหนือจาก หินปูน เกรด
แคลเซียมสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากเหมืองหินปูน หรือเหลือจากการกระบวน โรงโม่บด ย่อยหิน ภายหลังการ
คัดหินปูนเกรดแคลเซียมสูงซึ ่งส่งเข้าโรงงานบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะมีผลิตถัณฑ์ที ่เหลือจาก
กระบวนการต่างๆ โดย TMC จะจำหน่ายให้กับโรงโม่หิน หรือลูกค้าต่างๆ ตามชนิดหรือเกรดที่ได้จากกระบวนการ
ผลติ 

• เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

สำหรับการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ บริษัทมีการ
จัดหาช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับ
ลูกค้าตามสัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณจ์ะมีการจัดส่งทีมวิศวกรเพื่อทำ
การตรวจเช็คเพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความ
ถูกต้องในกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2563 บริษัทได้ลงนามสัญญาขายเครื่องจักร เตาเผา
ปูนขาว EODTM โดยบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) และกำหนดการส่งมอบเครื่องจักรและ
ติดตั้งเครื่องจักรภายหลังจากลงนามสัญญาระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของโครงการ
แล้วเสร็จในปี 2565 และคาดว่าจะทดสอบระบบการผลิตแล้วเสร็จภายในปี 2566 
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2) การดำเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic) 

ในกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบหลัก บริษัทขนส่งวัตถุดิบขาเข้าโดยใช้รถขนส่งของบริษัทและบริการขนส่งจากคู่ค้า
ภายนอก โดยมีกระบวนการในการจัดการเพื่อควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

3) การจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management) 

บริษัทมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทเกิดการหยุดชะงัก โดยวัตถุดิบหลักๆ ได้แก่ หินปูน และเชื้อเพลิง เป็นต้น  

สำหรับหินปูนมีการบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

สำหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่
น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิ
ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

4) การลดการสูญเสีย (Loss Reduction) 

บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งในการผลิตปูนขาวจะมีต้นทุนสูญเสียจากวัตถุดิบ
หินปูนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 12.5 mm โดยมีการจัดการเพื่อนำวัตถุดิบสูญเสียกลับเข้ากระบวนการโดยการร่อน โดย
วัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 12.5 mm แต่ขนาดเกินกว่า 5 mm หรือหิน Undersize ที่สะอาดไม่มีทรายปนเปื้อน และ
ไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเตาเผา สามารถนำไปร่อนขายให้กับกลุ่มโรงงานไฟฟ้า หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ี
ที่จะนำไปบดใช้  หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มก่อสร้าง ในรูปผลิตภัณฑ์ Readymix เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิต 
ปูนซิเมนต์ เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 0.5 mm (ทรายขี้เป็ด) บางส่วนบริษัทใช้นำไปถมที่ หรือ บางส่วน
หากมีหน่วยงานภายในชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นแจ้งขอเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทจะมีการบริจาค โดยชุมชน
นำไปถมเพื่อแก้ปัญหาบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง หรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือเพื่อสาธารณะ เช่น นำไปถม
ทำถนนทางเข้าโรงงาน วัด สถานศึกษา เป็นต้น  

สำหรับวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตหินอ่อน มีการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเพื่อลดการสูญเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ และโดยส่วนใหญ่วัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่โล่ง มีความคงทนถาวร การ
สูญเสียจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก ประกอบกับพ้ืนท่ีการจัดเก็บมีบริเวณมากเพียงพอจึงไม่เป็นนัยสำคัญในการที่จะทำให้
เกิดความสูญเสียจากสภาพการจัดเก็บได้ง่าย 

5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนทางการเงิน (Working Capital & Financial Management) 

จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบและเชื ้อเพลิงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอสำหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บสำรองไว้ ซึ่ งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีต้นทุนทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ย
ต่ำ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ 

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ TMC เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตหินอ่อน เป็นต้นทุนที่เกิดจากการทำ
การผลิตในเหมืองของบริษัทเอง ประกอบกับสภาพของวัตถุดิบจะไม่เสือ่มสภาพง่ายเหมอืนสินค้าประเภทอื่นๆ และ
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อ้างอิงกับความนิยมในท้องตลาดเป็นหลัก การบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบจึง
มีความเสี่ยงต่ำในแง่ของการเสื่อมสภาพ ดังนั้นการจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมจึงเป็นกลไกสำคัญใน
การจัดการ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียน
ที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีต้นทุนทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในท้องตลาดได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

2.4.2 การจัดการโรงงานหรือกระบวนการผลิตหลัก (Industrial Management) 

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนร้อนควิกไลม์ ปูนไฮเดรต และปูนโดไลม์ ชั้นนำของประเทศ 
รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียมคารบ์อเนตรายสำคัญและมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาวที่สามารถสร้างเตาเผาปูนขาวที่
ออกแบบโดยทีมวิศวกร โดยใช้ชื่อ EOD LIME KILNTM ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานที่เดินเครื่องจักรเพื่อทำการผลิต
สินค้าหลักรวม 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี โดยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 

โรงงานทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานที่ช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี โรงงานที่ห้วยป่าหวายและโรงงานสาขาพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยแต่ละโรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรสำคัญ ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดย
ในปี 2565 จะมีเตาเผาที่เดินการผลติรวม จำนวน 9 เตา (มีกำลังการผลิตปูนร้อน 492,500 ตันต่อปี) โดยเป็นกำลงั
การผลิตโดไลม์จากเครื่องอัดก้อน จำนวน 52,000 ตัน/ปี และเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีกำลังการผลิต
ปูนไฮเดรตกว่า 157,000 ตันต่อป)ี 

สำหรับกระบวนการผลิตหลักได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ ่งจะมีการผลิตต่อเนื่ องทุกวันตลอด 24 ชั ่วโมง 
เนื่องจากเตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการ
หยุดเตาเผาเป็นระยะเวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตา
จนถึงระดับประมาณ 900 องศาเซลเซียส ดังนั ้น เพื ่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการ
หยุดชะงักน้อยท่ีสุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนการ
หยุดเครื ่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื ่อถึงระยะเวลาการปรับปรุง โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็น
ระยะเวลาประมาณ 30-60 วันเพื่อปรับปรุงรวมทั้งเปลี่ยนอิฐทนไฟ หลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาประมาณ 
5 ปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของผนังอิฐ และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง   

2.4.3 กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (QC&QA) 

ผลิตภัณฑ์ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว 

บริษัทมีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งมีการจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการใช้งาน โดยทีมงานท่ีจัดส่ง
ไปสำรวจที่หน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขณะทำการผลิต และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าหลังการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าสำเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับซื้อจาก
ผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง 

TMC มีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ที่เป็นมาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของสินค้า ในกระบวนการผลิตหินแผ่น จะมีการตรวจสอบคุณภาพในเรื่องขนาด/ความหนา/
ความเงา แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หินอ่อนเป็นสินค้าที่คุณภาพขึ้นกับสีและลวดลายเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดการใน
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เรื่องความเข้ากันได้ของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
จึงเป็นจุดแข็งในการที่จะสามารถจัดการและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งความสำคัญของการ
เข้ากันได้และการนำไปใช้ตกแต่งตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้สูงสุด 

ในผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต บริษัทได้สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และคุณภาพโดยได้นำระบบสากลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อันได้แก่มาตรฐาน GMP Codex Alimentarius TAS 9023-2007 จากสถาบัน SGS 

2.4.4 การจัดเก็บและการบรรจุ 

ผลิตภัณฑ์ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว 

บริษัทมีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่กระบวนการ
รับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน การสุ่มตรวจ
บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสต๊อก เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง 

บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บสินค้าประเภทหินอ่อนในสถานที่เหมาะสม มีการจัดกลุ่มสีและลวดลายที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ ให้เหมาะสมและง่ายต่อการนำไปใช้ ส่วนสินค้าประเภทแคลเซียมคาร์บอเนต ได้ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับการใช้งานเช่น ถุง Big bag ขนาด 1,000 กิโลกรัม หรือขนาด 25 กิโลกรัม ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ หรือ
บรรจุในรถ Bulk ที่สะดวกในการบรรจุลงในถังเก็บขนาดใหญ่ของลูกค้า ทั้งนี้ ก่อนการบรรจุทุกครั้ง สินค้าต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากระบบการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ระบบดังกล่าว ยังควบคุมไปถึง
การสอบกลับ การจัดการในกรณีมีปัญหาคุณภาพ การเคลมหรือ complain ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้
ลูกค้าว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลสูงสุด 

2.4.5 การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics) 

ผลิตภัณฑ์ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว 

บริษัทมีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 และ
เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจำจาก
ฝ่ายขายและการตลาด การจัดเตรียมการขนส่งสินค้าซึ่งบริษัทใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่
ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ รถเบ๊าท์เดี่ยว รถเบ๊าท์พ่วง รถเบ๊าท์เทลเลอร์ รถดั๊ม -
สิบล้อ รถดั๊ม-พ่วง รถกระบะเปลือย พ่วง และเทรลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การ
บรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้เหมาะสม 
โดยมีการควบคุมด้านน้ำหนักการช่ังให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง 

TMC มีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยมีแนวทางการดำเนินการตั้งแต่การรับรายการขาย
สินค้าประจำจากฝ่ายขายและการตลาด การจัดเตรียมการขนส่งสินค้าซึ่งบริษัทใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถ
ขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัททั้งผลิตภัณฑ์หินแผ่นสำเร็จรูปและงานหัตถกรรม โดยเฉพาะงานหินอ่อนที่
ต้องการการปกป้องหรือห่อหุ้มอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายในขณะขนส่ง ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ใน
ด้านนี้มาเป็นระยะเวลานาน สำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต ก็มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยจะมีลักษณะ
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พิเศษเพิ่มเติมคือการป้องกันการปนเปื้อนในขณะขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และเป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสี่ล้อ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเบ๊าท์เดี่ยว รถเบ๊าท์พ่วง รถ
เทรลเลอร์ รถดั๊ม-สิบล้อ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่ การเข้าถึง
สำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เหมาะสม โดยมีการควบคุมด้าน
น้ำหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.6 การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด 

บริษัท สุธากัญจน์ จำกดั (มหาชน) 

บริษัทมีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง โดยมีการบริหารจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 โดยมีทีมบริหารงานด้านการจัดการขายและบริหารเพื่อจัดส่งสินค้า
ให้กับกลุ่มบริษัท 

บริษัท หินอ่อน จำกัด 

มีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้การจัดการงานขายและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์หินอ่อน เป็นการเสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์กับ
ผู้ออกแบบและสถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ร้านค้าส่ง พันธมิตรทางการค้า และลูกค้าปลีก ไปจนถึงการ
บริการหลังการขายกับทีมช่าง และการคืนสภาพหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โดยมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม 

สำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียม คาร์บอเนต เป็นสินค้าในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หิน
อ่อน บริษัทก็มีระบบการดำเนินการเฉพาะกลุ่ม ที ่สามารถตอบสนองความต้องการเชิงอุตสาหกรรมได้อย่าง
สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า ทั้งนี้การขายและบริการของทั้งสองผลิตภัณฑ์ บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและครบวงจร 

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานสำหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการ
ขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ 
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (GLE) โดย SUTHA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อทำธุรกิจด้านบริการออกแบบ 
และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจำหน่าย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มทำการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) 
ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวันในปี 2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องต่างๆ เช่น 

o ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติ
ค่อนข้างสูง 

o การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
o มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
o ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการทำปฏิกิริยาค่อนข้างสูง 
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2.4.7 ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

โดยภาพรวมของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ อุตสาหกรรม ด้วยการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยือ่กระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอรใ์น
เชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรม
เกษตร การผลิตแก้ว การสำรวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนาการ ซึ่งเป็นตลาดหลักๆ ที่บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจให้ผลิตและจัดหา โดยมีกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้คุณภาพและมีกระบวนการกำจัด
ของเสียต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว 

โดยในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนที่เอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการทำให้ อากาศ
และน้ำบริสุทธ์ิ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปูนมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้ 
o ด้านอากาศ ช่วยบำบัดและกำจัดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ำ เครื ่องกำเนิดไอน้ำ 

กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ 
o ด้านน้ำ ช่วยทำความบริสุทธ์ิให้ของเหลวอันเกิดจากระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน 
o ด้านดิน ใช้ในการบำบัดดินท่ีปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง ทองแดง และอลิมิเนียม และ
สำหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคารบ์อเนต 
ถูกใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ปูน
ขาวยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ำตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชยป์ูน
ขาวและแคลเซ ียมคาร ์บอเนตย ัง เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ซ ึ ่ งม ีส ่ วนในการสน ับสน ุนโดยเป ็นว ัตถ ุหล ักขอ ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษกิจ และการเติบโต
ในหลายๆ ธุรกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบๆ อย่างต่อเนื่อง 
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3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

3.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

รายการทรัพย์สิน (หน่วย: ล้านบาท) ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ  
1. ท่ีดิน 194.0 4.7 189.3 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 360.5 289.1 71.4 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,777.1 1,360.1 417.0 
4. เครื่องใช้สำนักงาน 29.8 25.9 3.9 
5. ยานพาหนะ 252.0 214.8 37.2 
6. วัสดุสำรองคลัง เครื่องจักรระหว่างติดต้ัง และอื่นๆ 131.8 2.3 129.5 

รวม 2,745.2 1,896.9 848.30 

3.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – สุทธิ  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน มูลค่าสุทธิ 2 ล้านบาท  

3.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 365.48 ล้านบาท  

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
จำนวน 4 ชุดคือ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกบั
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2 นายกีซ่า เอมลิ เพอราคี   กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการ 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ 
5 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ  
6 นายโอลิเวยี โรเจอร์ มาเจอรสั กรรมการอิสระ  
7 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการอิสระ  
8 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการอิสระ  

กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายกีซ่า เอมิล เพอราคี  นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
และนายโอลิเวยี โรเจอร์ มาเจอรสั กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมอืช่ือร่วมกันและประทับตราบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย   

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายกีซ่า เอมลิ เพอราคี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการบริหาร 
3 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการบริหาร 
4 นายโอลิเวยี โรเจอร์ มาเจอรสั  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางลัดดา ฉัตรฉลวย /1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3 นางวรรณี อาภากาศ/1  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : /1 นางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณี อาภากาศ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินและมีประสบการณ์  
ในการสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีจำนวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นางลัดดา ฉัตรฉลวย ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกจิการ 
2 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
3 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
4 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายกีซ่า เอมลิ เพอราคี  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน 
2 นายกีฏวิทย์ เมลานนท์ สมาชิก 
3 นายสมชาย จตุรานนท์  สมาชิก 
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ผู้บริหาร   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายกีซ่า เอมลิ เพอราคี  กรรมการผู้จดัการ 
2 นายกีฏวิทย์ เมลานนท์   รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
3 นายสมชาย จตุรานนท์  ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจสิติกส์  นักลงทุนสัมพันธ์  
4 นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต 
5 นางสาวพรสรุีย์ มยังพงษ์   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
6 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน  
7 นางสาวธิดารตัน์ สีหวลัลภ   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 มีดังนี้  

ลำดับที ่ รายชื่อ จำนวนหุ้นทีถ่ือ  
(หุ้น) 

ร้อยละของ 
ทุนชำระแล้ว 

1 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด 221,380,460 73.79 
2 นายปัน สารสาส 10,425,000      3.48  
3 BANQUE PICTET & CIE SA 5,000,000      1.67  
4 น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย 4,200,000      1.40  
5 นายขันธ์เพชร สารสาส 3,590,000      1.20  
6 นางสาวอนุสรา พุทธรักษา 2,520,000      0.84  
7 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา 2,300,000      0.77  
8 นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์ 2,000,000      0.67  
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,261,300      0.42  
10 นางสาวจินตนา ธนาวุฒิวัฒนา 1,128,900      0.38  
 ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ 46,194,340    15.40  

รวม 300,000,000 100.00 

5. ประวัติการเพ่ิมทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1  บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมทุน ในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา 

5.2  ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุน
สำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่
กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความ



                                                                                            บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  

 หน้าท่ี 37  

จำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

ปี 2562 2563 2564 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.62 0.15 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.28 0.13 

6. ภาพรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
หมายเหตุ บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด บริษัทย่อยมีการชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  

  



                                                                                            บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  

 หน้าท่ี 38  

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท สุธากัญจน์  จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      83.39  133.47 40.10          46.96  
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจำกัดในการเบิกใช้            40.64           40.89  
ลูกหนี้การค้า    139.00         169.80         149.15         187.11  
ลูกหนี้อ่ืน            31.83           63.77           8.39  
สินค้าคงเหลือ    212.66         371.22         459.00         488.74  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น        4.73           22.03           22.40           30.67  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   439.78        728.35        775.06        802.76  
เงินลงทุนท่ัวไป        3.32             3.04             3.04                 -    
ลูกหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่นๆ        1.85             1.85             1.85            1.85  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        8.08             8.08             2.00            2.00  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์    675.22         886.31         877.52         848.30  
ค่าความนิยม    171.60         171.60         171.60         171.60  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      31.68         407.10         384.22         365.48  
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี        0.07             0.03             0.04           26.49  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        9.84             9.93           17.56           21.37  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   901.66     1,487.94     1,457.83     1,437.09  
รวมสินทรัพย ์ 1,341.44    2,216.29     2,232.89     2,239.85  
เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    381.43         413.79         552.21         631.24  
เจ้าหนี้การคา้      34.50         106.78         117.24         136.34  
เจ้าหนี้อ่ืน      81.74           88.29           88.00           76.33  
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า        0.37           25.31           26.63            9.80  

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป ี    129.57         155.74         387.61         291.41  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี        2.53             3.86             8.88           10.81  

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย        2.23             1.78             3.02                 -    
รวมหนี้สินหมนุเวียน    632.37        795.55     1,183.59     1,155.93  
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป ี

   186.30         661.73         267.17         215.50  

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหน่ึงป ี

       5.21             4.85           21.43           26.11  

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี        9.58         101.97           95.26           86.06  
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      20.69           41.74           39.64           42.00  
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน    221.78        810.29        423.50        369.67  
รวมหนี้สิน   854.15     1,605.84     1,607.09     1,525.60  
 ทุนจดทะเบียน    300.00         300.00         300.00         300.00  



                                                                                            บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  

 หน้าท่ี 39  

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    300.00         300.00         300.00         300.00  
 ส่วนเกินมูลค่าเงินหุ้น    194.18         194.18         194.18         194.18  
 กำไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย      30.00           30.00           30.00           30.00  
   ยังไม่ได้จดัสรร  (36.89)           85.16         100.58         189.03  
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม -             1.11             1.04            1.04  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   487.29        610.45        625.80        714.25  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,341.44    2,216.29     2,232.89     2,239.85  

 
งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 9 เดือนปี 2565 
รายได้จากการขายและบริการ 973.06    1,112.51     1,185.51     1,135.43  
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  -  -             1.14  
รายได้อื่น         4.26         181.05           26.29             5.90  
รวมรายได้   977.32     1,293.56     1,211.80     1,142.47  
ต้นทุนขายและบริการ    736.14         828.99         884.60         860.47  
ค่าใช้จ่ายในการขาย    127.91         140.57         158.93         149.67  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      69.71           78.75           80.30           52.73  
รวมค่าใช้จ่าย   933.76     1,048.31     1,123.83     1,062.87  
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      43.56       245.25     87.97     79.60  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน      (25.70)           (31.47)          (37.39)           (26.39)  
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      17.86         213.78          50.58           53.21  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (10.70)             (6.70)  0.58    35.24  
กำไรสำหรับงวด        7.16        207.08          51.16           88.45  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด       1.62             1.03  (3.26)              -    
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด        5.54        206.05          54.42       88.45  

 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 9 เดือนปี 2565 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 291.82 223.21 120.97 152.57 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (71.34) (594.27) (119.74) (53.76) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (175.94) 421.14 (94.60) (91.95) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 44.54 50.08 (93.37) 6.86 
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 หน้าท่ี 40  

 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2562 2563 2564 9 เดือนปี 2565 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.33 37.73 8.28 13.20 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 0.51 11.64 2.30 3.96 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า 1.75 2.63 2.57 2.14 
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน บาท/หุ้น 0.02 0.69 0.17 0.29 
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