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1 1  

 Service Code: TNITY 

 

 0.12  

          Bill Payment                                               

 

Scripless) :  

600 

Script)  

 



 

 

BROKER 

 

Participant No. 

 

Company Name 

 

Participant No. 

 

Company Name 

002  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003    (  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

032  

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

034  (  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038  

AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

006   (  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

048   

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 -  

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

050  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051   

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010   (   

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200   

MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211   

UBS SECURITIES (THAILAND)  LTD. 

013  (  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213   

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014   

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224  

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015  

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225  (  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016  (  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229   

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019  

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022   

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

244   

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023   

SCB SECURITIES CO.,LTD. 

247   (  

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026   (  

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

248  

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 (  

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

924   

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029   

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

242  

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

243   

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

236 
 (  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
344 

 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 
 (  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
345 

 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 
  

CITIBANK, N.A. 
402 

 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 
 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
404 

 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 
 ( -  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
405 

 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT

304 
   

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 
407 

 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 
   

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
408 

 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 
  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
410 

-  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 
  (  

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
411 

 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
412 

 

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 
 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
413 

 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 
 -  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 
415 

 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

324 
 (  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
416 

 

DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 
  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
417 

 

RHB BANK BERHAD 

329 
  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
418 

 

BNP PARIBAS 

330 
 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 
420 

 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 
  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
424 

 

ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 
  

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 

 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 
 (  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
426 

-  

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 
 (  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
513 

-  

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 
  

JPMORGAN CHASE BANK 
518 

  

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
  

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (W)   

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

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

บริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED 

  W 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     07/08/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    11/08/2020 

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

  1:0.3 (กรณทีี่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.12   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     25/08/2020 - 18/09/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

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

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          25/08/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 





หนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

ของ 

บริษทั วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลารับจองซ้ือและช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ระหว่างวนัที่ 25 สิงหาคม 2563 ถงึวนัที่ 18 กนัยายน 2563

หมายเหตุ โปรดใช้เอกสารฉบับนีส้ าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
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WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน)  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

3. ใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment)

4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท

ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้

5. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จํากดั (แยกออกจากเลม่)

6. หนงัสอืมอบอํานาจสาํหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

7. แผนท่ีสถานท่ีรับจองซือ้และรับชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 2,817,392,182 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
โดยเสนอขายในช่วงราคา 0.05 – 1.00 บาท และกําหนดอตัราสว่นในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ 1 
หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 0.3 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2563 ได้กําหนดราคาเสนอขาย            
เป็ นจํานวนห้นุละ 0.12 บาท และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้กําหนดวนั 

กําหนดรายช่ือผ้ถืูอห้นุท่ีมีสทิธิในการจองซื�อและได้รับการจดัสรรห้นุสามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 10 สงิหาคม 
2563 และกําหนดวนัจองซื�อและวนัชําระเงินค่าจองซื �อห้นุสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผ้ถืูอห้นุเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัสว่นจํานวนห้นุท่ีผ้ถืูอห้นุแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ในระหวา่ง

วนัที� 25 สงิหาคม 2563 ถงึ 18 กนัยายน 2563 ในระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กํา หนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ                
ก็ต่อเมื่อมีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านั น้ 
โดยหลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงันี ้



หน้า 2 จาก 3 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจํานงในการจองซือ้หุ้ น               

เกินกว่าสิทธิของตนและชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซือ้
เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ                 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จํานวนหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละ
รายได้จองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้
เกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้) โดยจํานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมแต่ละราย
จองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ําให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้
หุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender 
Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 แล้ว ตามที่กําหนด                  
ในมาตรา 52 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏใน              
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุด                 
ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้ จองซือ้รายใด 
หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กําหนด
ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุในใบรับรอง สิทธิ
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดย
รายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 1) ท่ีสง่มาด้วยนี ้



หน้า 3 จาก 3 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

___________________________ 
(นางแสงเดือน อิ๋วบํารุง) 

กรรมการ/(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



- หน้าวา่ง -
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน

ช่ือ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0-2093-1681-3 ตอ่ 13 โทรสาร 0-2093-1684

เว็บไซด์ www.eicasia.net

2. วัน  เดือน  ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 (รวมถึงที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่
22 มิถนุายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่15 กรกฎาคม 2563) มีมติอนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการก าหนด
อตัราสว่นในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การลดทนุจดทะเบียน : ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 118,388,696 บาท จากทุนจดทะเบียน
เ ดิ ม จ า น ว น 10,221,363,523 บ า ท  เ ป็ น ทุ น จ ดท ะ เ บี ย น ใ หม่ จ า น ว น
10,102,974,827 บาท ด้วยการตดัหุ้นสามญัในสว่นท่ียงัมิได้มีการออกจ าหน่าย
จ านวน 118,388,696 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

การเพิ่มทนุจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 2,917,392,182 บาท จากทุน                   
จดทะเบียนเดิมจ านวน 10,102,974,827 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
13,020,367,009 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,917,392,182 
หุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 2,817,392,182 หุ้ น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย           
ถืออยู่ (Rights Offering) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
(หรือไม่ เ กินกว่า ร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่

http://www.eicasia.net/
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คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)) 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  2 (W2) จ านวนไม่เกิน 
80,000,000 หุ้น  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  3 (W3) จ านวนไม่เกิน 
20,000,000 หุ้น  

ทนุจดทะเบียนใหม ่ : 13,020,367,009 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ จ านวน 13,020,367,009 หุ้ น       
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ก่อนการเพิ่มทนุ 

: 9,391,308,296 บาท แบ่งออกเ ป็นหุ้ นสามัญจ านวน 9,391,308,296 หุ้ น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
หลงัการเพิ่มทุนโดยการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
จ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่
ละราย ถืออยู่  (Rights 
Offering) (กรณีที่มีการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ครบทัง้จ านวน) 

: 12,308,700,478 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 12,308,700,478 หุ้น            
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

จ านวนหุ้ นที่จะจัดสรร
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือ
หุ้ น แ ต่ ล ะ ร า ย ถื อ อ ยู ่
(Rights Offering) 

: 2,817,392,182 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ : 1 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 0.3 หุ้ นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุ้น จากการ
ค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 

ราคาที่เสนอขายตอ่หุ้น : ราคาหุ้นละ 0.12 บาท 

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

: จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู ่ 
(Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญั เดิม ตอ่ 0.3 หุ้นสามญัใหม ่
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กรณีผู้ ถือหุ้ นจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ ได้ รับ                    
การจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

กรณีผู้ ถือหุ้ นจองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเ กินกว่าสิท ธิที่ ไ ด้ รับการจัดสรร 
(Oversubscription) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิและต้องช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ      
การจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและดุลยพินิจในการจัดสรร        
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่คงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะ
จองซือ้หุ้ นในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้ นได้อีก          
ในราคาเสนอขายเดียวกนั ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เกินกวา่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและ
ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านง ขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

2. กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการ
จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่า
สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ  
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะ
ไม่เกินจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซือ้
และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (ก) 
บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของ             
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 
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การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้อง
ไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ    
ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.  12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ               
ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรือ
อาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ 

ในการนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจ             
ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เช่น                
การก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้เสนอขายในช่วงราคา 0.05-1.00 บาท 
ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ 
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระค่าหุ้น และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
การน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เ ข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด           
อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
และ 

(4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกบั การเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
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4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

5. ก าหนดการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

25 สงิหาคม 2563 ถงึ 18 กนัยายน 2563 (รวม 17 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 16.00 น.

5.2. สถานท ี�รับจองซ้ือและรับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้
โดยสามารถติดตอ่ได้ที ่

ฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด  

ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์  

เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : 0-2343-9630-45  

โทรสาร : 0-2343-9687 

อีเมล์ : operdept@trinitythai.com 

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้จะไม่รับการจองซือ้ทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขา
ของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ้ 

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) กรณีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรร
ทัง้จ านวนที่จองซือ้

2) กรณีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้
(Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้
ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในคราวเดียวกับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องช าระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้จ านวน

ในกรณีที่จองซือ้เกินสทิธิและไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ
บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

mailto:operdept@trinitythai.com
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ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โปรดดรูายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นตาม
ข้อ 5.6 

ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสิทธิ บริษัทฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วน
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ าให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ
ที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้อง
ท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน  
ให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจัดสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดเร่ืองสดัสว่น
การถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

โดยมีแนวทางการจดัสรรดงันี ้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านง            
ในการจองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดทุกราย              
ตามจ านวนที่แสดงความจ านง ขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่ มีเศษของ          
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซือ้และช าระค่า    
จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่            

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วน                    

การถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของ

หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับ

การจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระค่าจอง

ซือ้แล้ว  
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ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิเทา่กบั 150 หุ้น 

 การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 

ผูถื้อหุ้น จ ำนวนหุ้นท่ีถือ
ปัจจุบนั 

จ ำนวนหุ้นท่ีจองซ้ือ จดัสรรเกินสิทธิ 
รอบท่ี 1 

จดัสรรจริงรอบ

ท่ี 1 
คงเหลือจ ำนวนหุ้นท่ี
จองเกินสิทธิและยงั
ไม่ไดรั้บจดัสรร 

ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุ้น ก. 100 30 20 30/135×150 = 33.33 20 0 

ผูถื้อหุ้น ข. 150 45 70 45/135×150 = 50 50 20 

ผูถื้อหุ้น ค. 200 60 100 60/135×150 = 66.67 66 34 

รวม 450 135 190  136 54 

จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรคร้ังท่ี 1 14  

จากการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 33.33 หุ้น โดยเศษ 
0.33 หุ้นให้ปัดทิง้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้น ก. จองซือ้เกินกว่าสิทธิเพียง 20 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรเพียง 20 หุ้ น 
จ านวน หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 50.00 หุ้น จะได้รับการจดัสรรจริง 50 หุ้น และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น 
ค. จะได้รับจดัสรรเทา่กบั 66.67 หุ้นโดยเศษ 0.67 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้จดัสรรจริง 66 หุ้น ดงันัน้คงเหลือจ านวนหุ้น
ที่ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรอีกจ านวน 14 หุ้นโดยจะน ามาจดัสรรต่อในรอบถดัไป เนื่องจากภายหลงัการจดัสรรในรอบ
แรก ผู้ ถือหุ้น ข. และ ค. ยงัคงต้องการจองซือ้หุ้นเกินสทิธิอีกจ านวน 20 หุ้น และ 34 หุ้นตามล าดบั 

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 

ผู้ ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ี
ถือปัจจบุนั 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 
จดัสรรเกินสทิธิ 

รอบที ่2 
จดัสรรจริง
รอบที่ 2 

คงเหลอืจ านวน
หุ้นท่ีจองเกินสทิธิ
และยงัไมไ่ด้รับ

จดัสรร 
ตามสทิธิ เกินสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้น ข. 150 45 70 45/105×14 = 6.00 6 14 

ผู้ ถือหุ้น ค. 200 60 100 60/105×14 = 8.00 8 26 

รวม 350 105 170  14 40 

จ านวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครัง้ที่ 2 0  

จากการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 6 หุ้น และจ านวนหุ้น              
ที่ผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 8 หุ้น ดงันัน้ ซึ่งไม่มีหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้รับการจดัสรร แต่หากในกรณีที่มีหุ้น
คงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นคงเหลอืดงัเช่น 2 รอบแรกจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการ
จดัสรร 
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สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 

ตามสทิธิ เกินสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก. 30 20 

ผู้ ถือหุ้น ข. 45 56 

ผู้ ถือหุ้น ค. 60 74 

รวม 135 150 

5.4. ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.4.1. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เลอืกวิธีช าระเงินเพียงวิธีเดียว 

กรณี ช าระเงนิด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(1) น าเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ ขีดคร่อมเฉพาะ           
สัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก 

ส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป โดยเช็คจะต้องลงวนัท่ีวนัเดียวกบัวนัท่ี
 จองซื�อ และลงวันที�ไม่เกนิวันที� 15 กันยายน 2563 

(2) สามารถด าเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั ้งแต่ 25 สิงหาคม 

2563 - 15 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถงึ 16.00 น.  
(3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทั ้งกรณีจองซื ้อตามสิทธิ หรือต ่ากว่า

สทิธิ หรือเกินกวา่สทิธิ 
(4) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ – นามสกุล 

และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

การช าระด้วยเงนิโอน 

ให้ผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมูลในใบน าฝากแบบใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน) หรือระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยโอนเงินเข้าบญัชีกระแสรายวนั Service Code: TNITY ชื่อบัญชี “บริษัท

หลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือกรอกข้อมลูในใบรับช าระคา่สนิค้าและบริการ ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศเข้าบญัชีกระแสรายวนั Service Code: TNITY 
ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” 

(1) สามารถด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุ ตามรายละเอียด ดงันี  ้

โอนด้วยเช็ค     :   วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 - 15 กันยายน 2563 ตั�งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. 

โอนด้วยเงินสด :   วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 - 18 กันยายน 2563 ตั�ังแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. 
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(2) ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ หรือต ่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ            
ที่ได้รับจดัสรร 

(3) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ – นามสกุล 
และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ในใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) 

หมายเหตุ 1. ผู้ถอืหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 

2. บริษัทฯ งดรับการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ทุกกรณี

3. บริษัทฯ งดรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงนิสด

4. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ท าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

5. กรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่ งจ่ายต้องเป็น
ชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ (ยกเว้นผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์)

5.4.2. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้

1) ในกรณีข้อ 5.6.1 เจ้าหน้าที่ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน จะลงลายมือช่ือผู้ รับจอง
เพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐาน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

2) ผู้ ถือหุ้ นที่ได้ท าการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนและช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิก
การจองซือ้

3) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วน
หรือน าสง่เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ อาจถือได้
วา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

4) บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้รายใด หากการ
จดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของ
ต่างประเทศ หรือเป็นจะผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5) บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระ

เงินคา่หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว
5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการน าส่งเอกสาร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจองซือ้และลงลายมอื
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ช่ือผู้ จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพียงครัง้เดียวเต็มจ านวนตามที่             
จองซือ้ตามช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด  

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารการจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ ณ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้
จ ากดั ซึง่เป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี  ้

 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่มาด้วย 2): ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กรุณา
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้อง
ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี)

 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่มาด้วย 5): ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีระบจุ านวนที่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”))

 หลักฐานการช าระเงนิ ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) หรือ
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้) พร้อมทัง้ระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ช่ือ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐาน
การช าระเงิน

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้หุ้นเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ส าหรับกรณีที่
ผู้จองซือ้หุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
ไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร

 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบ
สถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดงักลา่ว
ให้แก่ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วย มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน

 เอกสารประกอบการแสดงตน:

(1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประชาชน ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฎในสมุด
ทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 
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เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(2) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(3) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อม           
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญ            
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(4) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตัง้นิติบคุคลที่อายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของ                 
นิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ส าเนาเอกสารทัง้หมดดงักลา่วจะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
หรือรับรองโดยสถานฑตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าขึน้ เพื่อรับรอง
ความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 

 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน)  พร้อมส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซือ้ และผู้ รับมอบอ านาจ
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้กับ Custodian ผู้ จองซือ้ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian
ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยเอกสารการจองซือ้หุ้ นจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือ
ของ Custodian ที่ระบุว่าเป็นผู้มีอ านาจลงนามพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของ
ผู้มีอ านาจลงนามดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง

หมายเหต ุ 1. เพื่อประโยชน์ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมล์มาก่อน
ลว่งหน้า  ขอให้ทา่นน าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นฉบบัจริง มายงัสถานที่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุด้วย  

2. หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเอกสารประกอบการจองซื�อห้นุท่ีถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน ก่อนวนัท่ี 18

กนัยายน 2563 เวลา 16.00 น. อาจถือได้วา่ผ้ถืูอห้นุสละสทิธิในการจองซ้ือห้นุสามญัเพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการไมจ่ดัสรรห้นุสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผ้ถืูอห้นุรายดงักลา่ว
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5.6. การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน            
ไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ช าระเงินค่าจองซือ้             
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวนเพื่อช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามญัที่จองซือ้เกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจ านง หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรร             
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซือ้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้และไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ โดย 

5.6.1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้หุ้ นตามส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภท
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเท่านัั�น โดยช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผ้จูองซื้อหลกัทรัพย์ ภายใน 7 วัน
ท าการ นบัจากวนัสิ�นสดุระยะเวลาการรับจองซื้อห้นุสามญัเพ่ิมทนุ (18 กันยายน 2563) ในกรณีท่ีช่ือ 

บญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัช่ือผ้จูองซื้อห้นุ หรือในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ 

การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผ้จูองซื�อห้นุตามท่ีระบไุว้ในใบจองซื้อห้นุ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตใุด ก็ตามท่ี
อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนในการรับจองซื้อห้นุสามญัเพ่ิมทนุ 
ขอสงวนสทิธิท่ีจะด าเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมเท่าน ั้น

5.6.2. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้จองซือ้หุ้น และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายช่ือและที่อยู่  
ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563  
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิ�นสดุระยะเวลาการรับจองซื้อห้นุสามญัเพ่ิมทนุ (18 กันยายน 2563) 
กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อมผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมท่ีเกี�ยวข้อง อาทิ 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
อยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ฝากหุ้นสามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน  7วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจอง             
ซือ้หุ้น ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ซึง่กรณี
นีผู้้ จองซื อ้หุ้ นจะสามารถขายหุ้ นที่ ได้ รับจากการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการ            
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีนีช่ื้อของผู้จองซือ้หุ้นจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ฝาก
หุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าวโดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และ
น าเข้าฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยน าเข้าบญัชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถซือ้ขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุพร้อมสารสนเทศของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) หน้า 13 

ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว การถอนหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียม          
ในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นจะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง 
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอน
หลกัทรัพย์เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหลกัทรัพย์หรือ
ความลา่ช้าในการติดตามหลกัทรัพย์คืน 

5.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะบนัทึกยอดบญัชีตามจ านวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจดัสรร 
เข้าบญัชี และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน  7 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น เมื่อ      
ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นต้องการขายหุ้ น ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นจะต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี 600 
ดงักล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์             
รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ซึ่งในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.7.3. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ และที่อยูท่ี่ระบไุว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น วนัที่ 
10 สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซือ้หุ้นอาจได้รับใบหุ้น
ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

5.7.4. หากผู้จองซือ้หุ้นไม่ได้ระบุวิธีการส่งมอบใบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่             
ผู้จองซือ้

5.8. หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นจะออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้ผลการ
จองซือ้หุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เรียบร้อยแล้ว
เทา่นัน้ และบริษัทฯ โดยตวัแทนในการรับจองซือ้ได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุกรณีการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

5.9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.9.1. ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบุคคลอื่น จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผู้ จองซือ้ ซึ่งอาจท าให้                
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ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน   
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.9.2. โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าบญัชี            
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อความลา่ช้าในการติดตามหุ้นสามญัเพิ่มทนุคืนหรือ
อาจสญูหาย และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ              
สง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วโดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขาย     
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.9.3. หากจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมต่รงกบัจ านวน
เงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นประสงค์จองซือ้ตามจ านวนเงินที่ได้รับ
ช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั 

5.9.4. ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ห รือเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ก าหนด 
หรือผู้ ถือหุ้นมิได้น าสง่เอกสารการจองซือ้ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการช าระค่าตอบแทนส าหรับรายการที่ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย  
แปซิฟิค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 9,997 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทยอ่ย) เข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการร้านพิซซา่ภายใต้ช่ือ
ทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศไทยจากเจ้าของเดิมคือ บริษัท โดมิโนส์่ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท เอฟซี 
คอมมิซซาร่ี จ ากัด และการเข้าท าสญัญา Master Franchise Agreement กับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL 
FRANCHISING INC. เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการเปิด บริหาร และพฒันา กิจการร้านพิซซ่าภายใต้ช่ือทาง
การค้า “DOMINO’S PIZZA” ทัง้ในนามตนเองหรือให้สิทธิบุคคลอื่น (Sub License) ในประเทศไทย ภายใต้ระบบและ
มาตรฐานเดียวกบัร้าน “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้หากมีเงินจากการเพิ่มทนุเหลือ บริษัทฯ 
อาจพิจารณาน าเงินดงักลา่วไปใช้ (1) เพื่อช าระคืนเงินกู้ ในปัจจุบนั และ (2) เพื่อใช้ส าหรับเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ 
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นเงินทุนส่วนส าคัญที่บริษัทฯ น ามาใช้ในการช าระค่าตอบแทน
ส าหรับการรับโอนกิจการร้านพิซซา่ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. มีอตัราผลตอบแทนที่สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของบริษัทฯ 

2. ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกบัเจ้าของแฟรนไชส์ระดบัโลก 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุม่ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ 
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8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้ 
นิติบคุคล ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ และปัจจยัที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้
คราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทนุ และปัจจยัด้าน
อื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินของบริษัทฯ 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 – ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือย่อในตลาดหลกัทรัพย์ คือ W โดยมีรายละเอียดที่อยู่
ส านกังานใหญ่ ดงันี ้

 บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศพัท์: (+66)2-093-1681-3 

 โทรสาร: (+66)2-093-1684 

 Website: www.eicasia.net 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2546 
โดยใช้ช่ือในการซือ้ขายหลักทรัพย์ว่า “W” ซึ่งมีสถานะ เป็น Holding company โดยลงทุนในธุรกิจ ดังนี ้ 
1) ธุรกิจอาหาร และ 2) ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยอะไหลอ่ิเลค็ทรอนิคส์ 

ณ วนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 13,020,367,009 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
13,020,367,009 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทนุช าระแล้ว เป็นเงินทัง้สิน้ 9,391,308,296 บาท โดยมีหุ้นสามญั            
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 9,391,308,296 หุ้น 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็น Holding Company ซึ่งมีการลงทนุใน 1) ธุรกิจอาหาร ซึ่งประกอบด้วย 1.1) ธุรกิจอาหาร
ประเภทขนมอบ โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท kiosk ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Bake Cheese Tart” “Zaku Zaku 
Croquant Chou” และ “RAPL” ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับสิทธิให้ท าการตลาดใน
ประเทศไทยแตเ่พียงผู้ เดียวจากผู้ก่อตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดบริการ 1.2) ธุรกิจร้านอาหารชาบบูฟุเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่ น โดยได้
น าแบรนด์ KAGONOYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 1.3) ธุรกิจร้านอาหารภายใต้ช่ือ Crepes & Co. และ Le Boeuf 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการลงทนุใน 2) ธุรกิจผลติและจ าหน่ายอะไหลอ่ิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์สารกึ่งตวัน า (Semiconductor Device) ประเภทไดโอด(Diodes) ที่เป็นอุปกรณ์พืน้ฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบและผลิตอปุกรณ์สารกึ่งตวัน า ประเภทไดโอดที่มีคณุสมบตัิเฉพาะ
อยา่งตามความต้องการพิเศษของลกูค้า 

 ธุรกิจอาหาร ประเภทขนมอบ 

ด าเนินการผ่านบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง
บริษัทฟู้ ดโฮลดิง้ จ ากดั ประกอบธุรกิจอาหารประเภท kiosk ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Bake Cheese Tart” “Zaku Zaku 
Croquant Chou” และ “RAPL” ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้รับสิทธิให้ท าการตลาดใน
ประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียวจากผู้ก่อตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัมีสาขาร้านค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Bake Cheese 

http://www.eicasia.net/
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Tart” จ านวน 1 สาขา และสาขาร้านค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ZakuZaku Croquant Chou” จ านวน 1 สาขา และสาขา
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “RAPL” จ านวน 1 สาขา แบรนด์ขนมอบทัง้สามแบรนด์ของทางบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) 
จ ากดั เป็นการน าเข้าผลติภณัฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตสว่นหนึ่ง (Semi-finished goods) จากโรงงานภายในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าสง่ตรงสูป่ระเทศไทยในรูปแบบของอาหารแช่แข็ง (Frozen food) จากนัน้จึงน ามาอบสดใหม่วนัต่อวนัภายในร้านแต่ละ
สาขาในประเทศไทย มีช่องทางรายได้ จากทัง้การจ าหน่ายอาหารประเภทขนมอบผ่านหน้าร้านของแบรนด์ รวมทัง้จาก
ช่องทางอื่นๆ เช่น การจ าหนา่ยผา่น Pop-up หรือพืน้ท่ีขายชัว่คราว และการขายสนิค้าให้กบัผู้จดังานอีเวนท์ เป็นต้น 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

1.1) Bake Cheese Tart 

แบรนด์ขนมอบ ชีสทาร์ตช่ือดังจากประเทศญ่ีปุ่ น ผลิตจากโรงงานที่จังหวดัฮอกไกโด ความพิเศษของ BAKE 
CHEESE TART อยู่ที่กระบวนการผลิตชีสมูสอนันุ่มฟูที่ท ามาจากครีมชีสต้นต ารับ ผสมผสานอย่างลงตวัตดักับสมัผัส                
กรุบกรอบสว่นถ้วยทาร์ตท ามาจากแป้งชัน้ดี ซึง่จะถกูอบครัง้แรกเพื่อให้ถ้วยทาร์ตคงรูป และอบซ า้อีกครัง้หลงัจากบีบครีมชีส
เข้าไปเพื่อความกรอบ ขนมทัง้หมดจะถกูผลิตจากโรงงานที่ฮอกไกโด และน าเข้ากระบวนการแช่แข็งอาหาร ก่อนจะสง่ตรง
มายงัตวัแทนจ าหนา่ย ท าให้สามารถควบคมุรสชาติของทาร์ตและคงคณุภาพของอาหารได้และสามารถคงอยู่ได้ถึง 3 เดือน 
นอกจากนีย้งัสามารถสนกุกบัการทาน Bake Cheese Tart ได้ถึง 4 แบบ 

1. ทานทนัทีที่อณุหภมูิห้อง เพื่อความสดใหม ่และขอบทาร์ตกรอบๆ 
2. แช่เย็น: เพิ่มความนุม่ละมนุของชีสยิ่งขึน้ 
3. แช่แข็ง: ให้ความรู้สกึเหมือนทานไอศกรีม 
4. อุน่ร้อน: น าไปอุน่อีกครัง้ในเตาอบ เพื่อลิม้รสหอมกรุ่นเหมือนกบัทาร์ตเพิ่งอบใหม่ 

1.2) ZakuZaku 

แบรนด์ต้นก าเนิด Cream Puff ที่น าเสนอชูครีมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Croquant Chou เป็นการน าชูครีม                   
ในลกัษณะที่คุ้นเคยมาพฒันาสตูร ปรับเปลีย่นรูปทรงเป็นแทง่ เคลอืบด้วย Croquant ซึง่ก็คืออลัมอนด์ผสมไข่ขาวที่เป็นสตูร
พิเศษลบัเฉพาะของแบรนด์ ช่วยเพิ่มความหอมและกรุบกรอบ ตามความหมายของค าว่า Croquant (โครคอง) ในภาษา
ฝร่ังเศส และ Zakuzaku (ซาขซุาข)ุ ในภาษาญ่ีปุ่ น ที่แปลว่า กรุบกรอบ สอดไส้ด้วยคสัตาร์ดกลิ่นวนิลาที่ตีสดใหม่ทุกวนั 
Zakuzaku นบัเป็นเจ้าแรกที่น าเสนอชคูรีมในลกัษณะใหมจ่ากประเทศญ่ีปุ่ นสง่ตรงถึงไทย ตอกย า้ความแตกตา่งจากแบรนด์
คูแ่ขง่ด้วยคอนเซ็ปต์ของร้าน “Factory = Shop Counter” ที่โชว์ขัน้ตอนการผลิตขนมทกุชิน้อย่างพิถีพิถนั ด้วยวิถีทางแบบ
ญ่ีปุ่ นที่ใช้วตัถุดิบชัน้เลิศ ซึ่งเกือบทัง้หมดส่งตรงมาจากญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น Croquant กรุบกรอบผลิตจากอลัมอนด์ชัน้ดี                    
แป้ง Croquant Chou สตูรพิเศษที่น ามาอบร้อนผ่านเตาให้เห็นทกุความใสใ่จในแต่ละขัน้ตอน ผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านแบบ Factory in Shop รวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ Zakuzaku ซึ่งก็คือไอศกรีม Soft 
serve ที่ผลติจากนมววัคณุภาพเยี่ยมสง่ตรงจากฮอกไกโด โรยด้วย Croquant เพิ่มความกรุบกรอบ 

1.3) RAPL 

พายแอปเปิล้ครีมคสัตาร์ดภายใต้แบรนด์ RAPL เป็นร้านที่โด่งดงัและรู้จกักนัในนามของ Ringo ในประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยเลอืกใช้เฉพาะวตัถดุิบชัน้เยี่ยม ไมว่า่จะเป็นตวัแป้งพายที่น าเข้าจากฮอกไกโด น ามาซ้อนกนัจ านวน 144 ชัน้ จนได้ความ
หนานุ่มอย่างสมบรูณ์แบบ ผสมผสานกบัแอปเปิล้ที่คดัจากแหลง่ปลกูชัน้ยอดของประเทศญ่ีปุ่ น เช่น อาโอโมริ รวมถึงการ
ผลติครีมคสัตาร์ดที่สดใหมท่กุวนั นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองของความพิถีพิถนัในการท า พร้อมเสร์ิฟพายที่อบจาก
เตาร้อน ๆ อยูเ่สมอ 
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2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.1) นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากัด เน้นการแข่งขนัในตลาดสินค้าคุณภาพสงู ซึ่งมีคู่แข่งทางตรงน้อยราย               
ซึง่สว่นใหญ่เป็นแบรนด์น าเข้าจากตา่งประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของแบรนด์จะเป็นกลุม่ที่ให้ความส าคญักบัคณุภาพของ
สนิค้าเป็นหลกั เนื่องด้วยต าแหนง่ทางการค้า (Brand Positioning) ที่บริษัทวางไว้อยู่ในตลาดสินค้าคณุภาพสงู เป็นแบรนด์
ที่น าเข้าสินค้าคณุภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่ น สอดคล้องกบักลยทุธ์ต าแหน่งการเปิดร้านในท าเลใจกลางเมือง เพื่อให้เข้าถึง
กลุม่ลกูค้าที่ทางแบรนด์วางไว้ ซึ่งกลุม่ลกูค้าในตลาดนีม้ีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ค านึงถึงคณุภาพของสินค้าและการบริการ
เป็นหลกั ท าให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั มีความได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากมี
มาตรฐานการบริการและการปฏิบตัิการภายในร้านที่ได้มาตรฐาน โดยที่พนกังานได้รับการอบรมจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง 
นอกจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัที่กล่าวไป อีกกลุม่ที่ทางบริษัทให้ความส าคญัและเร่ิมวางแผนพฒันาการบริการลกูค้า
กลุม่นี ้คือ กลุม่ลกูค้าที่ซือ้ผลติภณัฑ์จ านวนมาก เช่น กลุม่ธุรกิจจดัเลีย้ง เป็นต้น   

นอกจากนีท้างบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้มีการวางแผนและพฒันาการบริหาร สินค้า ตลอดจน
ช่องทางในการสือ่สารและการขายเพื่อปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการให้ความส าคญักบั “Foodie 
Influencer” หรือผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดในเร่ืองเก่ียวกับการแนะน าอาหารประเภทต่างๆ และแพลตฟอร์มค้นหา
ร้านอาหารทางด้านสือ่ออนไลน์ ตลอดจนเพิ่มช่องทาง Delivery ที่ได้รับความนิยมมากขึน้รวมไปถึงการพิจารณาเลือกท าเล   
ที่เหมาะสม เน้นคณุภาพและบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผกูพนักบัลกูค้าซึ่งเป็นหวัใจส าคญัที่จะท าให้
ธุรกิจสามารถอยูร่อดได้ในระยะยาว 

2.2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ส าหรับอตุสากรรมธุรกิจขนมอบและเบเกอร่ีในประเทศไทย ในปี 2562 ที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดประมาณ 29,940
ล้านบาท ซึง่เติบโตจากปี 2561 ในอตัราร้อยละ 7.8 ตอ่ปี เนื่องมาจาก 1) ขนมอบและเบเกอร่ีสะท้อนถึงการเปลีย่นแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบนัที่มีความเร่งรีบมากยิ่งขึน้ จึงมีความต้องการอาหารพร้อมทานหรืออาหารที่รับประทานได้
สะดวกมากยิ่งขึน้ตามไปด้วย 2) ขนมอบและเบเกอร่ีเป็นผลติภณัฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในสงัคมเมืองได้ง่าย ซึง่ในปัจจบุนั สงัคม
เมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้อปุสงค์ของขนมอบและเบเกอร่ีเพิ่มขึน้ตามไปด้วย และ 3) ขนมอบและเบเกอร่ีตอบ
โจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยคุใหม่ที่มีความทนัสมยั หลากหลาย แปลกใหม่ และมีความเป็นแฟชั่น จากเหตุผลที่กลา่วมา
ข้างต้น สง่ผลให้ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีร้านขนมอบและเบเกอร่ีเปิดใหม่ทัง้สิน้ 3,247 ร้าน หรือมีอตัราการเปิดร้านใหม่
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 33.5 อนัสะท้อนถึงโอกาสที่เปิดกว้างในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว 

แม้ว่าอตุสาหกรรมมีอตัราการเติบโตที่สงู แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมนัน้ก็สงูขึน้ตามไปด้วย
ทัง้นีเ้นื่องมาจาก 1) ร้านค้าจ านวนมากที่ด าเนินธุรกิจขนมอบและเบเกอร่ีได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายจากเดิมที่เป็นใน
ลกัษณะซือ้จากหน้าร้านเพื่อรับประทานภายนอก (Grab and Go) ไปยงัช่องทางการจดัสง่สินค้าถึงมือลกูค้า (Delivery) 
จากการที่พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ด้านอาหารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ให้ความส าคัญกับ
การใช้สือ่ออนไลน์ในการค้นหาสถานท่ี และเมนอูาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมการสัง่อาหาร Delivery ผ่านแอปพลิเคชนัต่างๆ 
อยา่งแพร่หลาย เห็นได้จากการเกิดขึน้ของเว็บไซต์ และแอปพลเิคชนัเก่ียวกบัอาหารจ านวนมาก อนัสง่ผลให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ผลติภณัฑ์ทางเลอืกใหม ่ๆ ของผู้ประกอบการขนาดเล็กได้มากยิ่งขึน้  และ 2) อตุสาหกรรมมีผู้ เลน่รายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขนั
มากขึน้ โดยเฉพาะผู้จ าหน่ายขนมอบและเบเกอร่ีที่มีลกัษณะร้านแบบ Café อย่างเช่น ร้านเคร่ืองดื่มที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์            
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เบเกอร่ีในร้านด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจ านวนหนึ่งที่ต้องการรับประทานเคร่ืองดื่มควบคู่กับเบเกอร่ี
ภายในร้าน มีแนวโน้มแขง่ขนัรุนแรงเนื่องจากเป็นประเภทอาหารท่ีก าลงัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

จากข้อมลูข้างต้น แม้วา่ตลาดจะมีคูแ่ขง่ใหม่ๆ  เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แตเ่นื่องจากบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) 
จ ากดั เป็นแบรนด์ร้านขนมอบช่ือดงัในประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นที่นิยมของคนไทย ดงันัน้ธุรกิจของ เบค ชีส ทาร์ต จึงมีความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบธุรกิจขนมอบรายอื่นที่ไม่มีแบรนด์ นอกจากนัน้ เบค ชีส ทาร์ต ยงัเป็นบริษัทที่มีประวตัิ 
(Track Record) ในการเปิดร้านขนมอบในท าเลที่ดีมาโดยตลอด ดงันัน้ เบค ชีส ทาร์ต จึงเป็นบริษัทที่มีศกัยภาพในการ
เจรจาเพื่อหาพืน้ท่ีขายในท าเลที่มีคณุภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้ เบค ชีส ทาร์ต มีความได้เปรียบในการเข้าถึงลกูค้าเป็นอยา่ง
มาก 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั ประกอบธุรกิจอาหารประเภทขนมอบ โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Bake Cheese Tart, ZakuZaku และ RAPL ซึง่แบรนด์ขนมอบของทางบริษัททัง้สามแบรนด์เป็น
การน าเข้าผลติภณัฑ์ที่ผา่นกระบวนการผลติสว่นหนึง่ (Semi-finished goods) จากโรงงานภายในประเทศญ่ีปุ่ นน าสง่ตรงสู่
ประเทศไทยในรูปแบบของอาหารแช่แข็ง (Frozen food) จากนัน้จึงน ามาอบสดใหม่วนัต่อวนัภายในร้านแต่ละสาขาใน
ประเทศไทย  

ทัง้นีป้ริมาณการสัง่ซือ้ของทางบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากัด พิจารณาจากเทรนด์และประวตัิข้อมูล
ยอดขายโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ทางบริษัทได้มีการเก็บรวบรวมไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบนั น ามาวิเคราะห์ผ่านเคร่ืองมือใน
การค านวน เพื่อให้ได้มาซึ่งจ านวนการสัง่ที่พอดีกบัความต้องการของตลาด ภายใต้นโยบายการด าเนินการผลิตของบริษัท
ต้นสงักดัในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัท BAKE INC. บริษัทผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยอาหารประเภทขนมอบ โดยมีจ านวนร้านในเครือ
กวา่ 90 สาขาทัว่โลก 

 ธุรกิจอาหาร ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่นแบรนด์ KAGONOYA 

ด าเนินการผ่านบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั (หรือ “อีสเทิร์นควีซีน”) ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่บริษัทฯ            
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท ฟู้ ดโฮลดิง้ จ ากดั บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบู
บุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่ น โดยได้น าแบรนด์ KAGONOYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดบริการ ทัง้นี  ้ ปัจจุบัน  
อีสเทิร์นควีซีนมีสาขาภายใต้การบริหารจ านวน 8 สาขา ได้แก่ 1) เมอร์คิวร่ี วิลล์ 2) เดอะ วอล์ค เกษตร-นวมินทร์  
3) เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ 4) The Maze ทองหลอ่ 5) เมกาบางนา 6) เสนาเฟส และ 7) มาร์เก็ตเพลสนางลิน้จ่ี 8) เควิลเลจ 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบบูฟุเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่ น ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า Kagonoya ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับสมัปทานแต่เพียงผู้ เดียวจากผู้ก่อตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากบริษัท KR 
Food corporation โดย Kagonoya เป็นร้านที่ประสบความส าเร็จในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมากโดยมีถึง 91 สาขา และ
ร้านอาหารอื่นๆ ในเครือกวา่อีก 24 สาขา 

Kagonoya ถือก าเนิดมาจากร้านโรงเตี๊ยมญ่ีปุ่ นโบราณซึ่งได้เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 2533 โดยมีสาขา ตามเมือง
ส าคญัต่างๆ เช่น โอซาก้า โตเกียว และโกเบ จุดเด่นของร้านคือชาบ ูชาบู และ สกีุย้ากี ้ด้วยน า้ซุปสตูรต้นต ารับที่มีรสชาติ
ดัง้เดิม กลมกล่อม ที่แทบไม่ต้องมีน า้จิม้ ทัง้นีท้างร้านยงัมีน า้ซุปที่คิดค้นขึน้พิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับฤดูการของวตัถดุิบ             
อีกด้วย ในประเทศไทย Kagonoya ได้เปิดท าการสาขาแรกในปี 2544 ที่ทองหลอ่ จนถึงปัจจุบนั เปิดให้บริการกว่า 8 สาขา           
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โดยมีการน าเสนออาหารญ่ีปุ่ นในหลายรูปแบบ เช่น อาหาร Set menu, Ala cart menu, Shabu Shabu, Sushi โดยน าเสนอ
อาหารแบบ Style Osaka ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝ่ัง Tokyo เพราะ Osaka เป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน   
จึงมีความหลากหลายมากกวา่ทางวฒันธรรม ในเมืองไทยลกูค้ากวา่ 60% ช่ืนชอบ Shabu Shabu ไมว่า่จะเป็นกลุม่นกัเรียน
นกัศึกษา หรือ กลุม่ลกูค้าครอบครัว หากแต่ในกลุม่ของคนท างานมกันิยม Set menu เพราะต้องการความรวดเร็วและ            
มีความหลากหลายให้เลอืก 

2) การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

เมื่อพิจารณาถึงแบรนด์ KAGONOYA นัน้ นอกจากจะน าเสนออาหารประเภทบฟุเฟ่ต์ชาบ ูที่เน้นเนือ้คณุภาพสงู     
มาจ าหน่ายแล้ว KAGONOYA ยงัน าเสนอผลิตภณัฑ์อาหารญ่ีปุ่ นที่มีความหลากหลาย ทัง้ ซูชิ แซลมอนและปูอดัซาซิมิ  
คชิูอะเกะ เท็มปุระรวม รวมทัง้อาหารทานเลน่ทัง้คาวและหวานนานาชนิด จึงอาจถือได้ว่า แบรนด์ KAGONOYA ถือเป็น              
แบรนด์บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญ่ีปุ่ น ที่มีคู่แข่งทัง้ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ชาบู ทัง้ในรูปแบบญ่ีปุ่ นและรูปแบบอื่น ๆ รวมทัง้
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบ a la carte 

จากข้อมลูการวิเคราะห์ทางการตลาดของผู้บริโภคในประเทศไทยในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชดัเจน
ว่ากลุม่ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกบัที่ผ่านมาในอดีต กลา่วคือผู้บริโภคในปัจจุบนัมีความรู้ความเข้าใจถึง
คณุภาพของวตัถเุป็นอย่างมาก และสามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามที่ต้องการ โดยไม่ได้น าเอาเร่ือง
ของราคามาเป็นตวัหลกัในการเลอืกซือ้อยา่งเช่นแตก่่อน ซึง่ทางบริษัทได้มีการน าเนือ้คณุภาพสงูที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบ
กบัความเป็นต้นต ารับของ ชาบชูาบ ูอยา่งแท้จริงในเมืองไทย จึงเป็นตวัแปรหลกัที่จะพลกัดนัให้บริษัทประสบความส าเร็จได้
อย่างรวดเร็วในอนาคตอนัใกล้นี ้หากจะกลา่วถึงคู่แข่งทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในท้องตลาด                
แตเ่มื่อวิเคราะห์จากข้อมลูในเบือ้งต้น จะพบวา่ยงัไมม่ีคูแ่ขง่ใดที่สร้างลกัษณะเดน่ของต้นเองอยา่งแท้จริง  

2.1) นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากัด มีเป้าหมายในการสร้างอาหารและการบริการในระดับบนถึงสูง                      
แต่ราคาในระดับกลางเพื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างโดยง่าย จึงท าให้ร้านของอีสเทิร์นควีซีนได้เป็นหนึ่งในผู้น า                 
ด้านร้านอาหารชาบบูฟุเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่ นมาโดยตลอด ผู้บริโภคสว่นมากเป็นกลุม่ลูกค้าที่กลบัมาใช้บริการซ า้ถึง 40% โดยกลุม่
ลกูค้าหลกัของแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญักับคุณภาพของสินค้าเป็นหลกั เนื่องด้วยต าแหน่งทางการค้าที่ทาง  
อีสเทิร์นควีซีนวางไว้อยู่ในตลาดสินค้าคณุภาพสงูซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธ์ และต าแหน่งการเปิดร้านในท าเลใจกลางเมือง
หรือพืน้ที่ชานเมืองที่มีการเติบโตของจ านวนประชากร ท าให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มีความได้เปรียบทางธุรกิจเนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบตัิการภายในร้านที่ได้มาตรฐานที่ได้รับ
การอบรมจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง นอกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่กล่าวไปแล้ว ลูกค้าอีกกลุ่มที่ทางบริษัท                          
ให้ความส าคญัและเร่ิมวางแผนพฒันาการบริการลกูค้ากลุ่มนีก็้คือกลุ่มลกูค้าที่ซือ้ผลิตภณัฑ์จ านวนมาก เช่น กลุม่ธุรกิจ                
จดัเลีย้ง เป็นต้น 

นอกจากนีท้างบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั ได้มีการวางแผนและพฒันาการบริหาร สินค้า ตลอดจน
ช่องทางในการสื่อสารและการขายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับ micro 
influencer และแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหาร ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจดัสง่ (delivery) ที่ได้รับความนิยมมากขึน้รวมไปถึง
การพิจารณาเลอืกท าเลที่เหมาะสม เน้นคณุภาพและบริการ สร้างความแตกต่างตลอดจนสร้างความผกูพนักบัลกูค้าซึ่งเป็น
หวัใจส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดได้ในระยะยาว 
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2.2) ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารในไทยยงัคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2562-
2563 จะขยายตวัของร้านอาหารจะอยู่ที่ร้อยละ 4-5 ต่อปี โดยการเติบโตของร้านอาหารเป็นผลจากการขยายตวัของกลุ่ม
ร้านอาหารที่มีสาขา (Chained Restaurant) เป็นหลกั ซึง่จากข้อมลูของ Euromonitor ในช่วงปี 2555-2562 พบว่ายอดขาย
ร้านอาหารประเภทท่ีมีสาขา (Chained) ของไทยยงัขยายตวัอย่างต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ขณะที่การขยายสาขา
เติบโตราวร้อยละ 8 โดยสว่นใหญ่เป็นการขยายสาขาไปตามพืน้ท่ีค้าปลกีที่เพิ่มขึน้ โดยการเติบโตของร้านอาหารเป็นผลจาก
การขยายตวัของกลุม่ร้านอาหารที่มีสาขา (Chained Restaurant) เป็นหลกั ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก าลงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2562 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ เนื่องจากพฤติกรรม               
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง และการใช้ชีวิตที่มีความเร่งรีบ มีผลท าให้การรับประทาน
อาหารนอกบ้าน กลายเป็นหนึ่งไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนไทยไปแล้ว โดยอาหารที่ได้รับความนิยมและความสนใจจาก                
คนไทยเป็นอนัดบัต้นๆ คือ “อาหารญ่ีปุ่ น” 

“อาหารญ่ีปุ่ น” ในปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างสงู ซึ่งตามรายงานขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญ่ีปุ่ น (เจโทร กรุงเทพฯ) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีร้านอาหารญ่ีปุ่ นเปิดให้บริการมากที่สดุในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 
2561 จ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่ นในไทยรวม 3,004 ร้าน ซึ่งกระแสความนิยมของร้านอาหารญ่ีปุ่ นในไทยที่สงูขึน้ต่อเนื่อง               
ส่วนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปญ่ีปุ่ นมีจ านวนเพิ่มขึน้ในทุกปี โดยเจโทร กรุงเทพฯ ได้มีการเผยแพร่              
“การส ารวจร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยปี 2562” พบว่า ภาพรวมใน ปี 2562 มีจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่ นรวม 3,637 ร้าน 
เพิ่มขึน้ 21% จากปี 2561 ที่มีจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่ น 3,004 ร้าน โดยจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่ นในปี 2562 แบ่งเป็น ร้าน               
ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้จาก 1,718 ร้าน เป็น 1,993 ร้าน หรือเพิ่มขึน้ 16% ส่วนต่างจังหวดั จ านวนร้านเพิ่มจาก 1,286 ร้าน            
เป็น 1,644 ร้าน หรือเพิ่มขึน้ 27.8% 

อยา่งไรก็ดีแบรนด์ KAGONOYA มีความโดดเดน่ในด้านการน าเสนอเนือ้คณุภาพสงูที่ไมม่ีใครเหมือน ประกอบกบั
ความเป็นต้นต ารับของชาบูชาบูจากประเทศญ่ีปุ่ นอย่างแท้จริงในเมืองไทย จากความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวของ 
KAGONOYA ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมอาหารที่ได้กลา่วมาข้างต้น แบรนด์ KAGONOYA จึงยงัคงมีโอกาส
ในการเติบโตและศกัยภาพในการแขง่ขนัที่สงู โดยแบรนด์ KAGONOYA ยงัคงมีนโยบายเปิดสาขาในท าเลใหม่ ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกบัต าแหนง่ผลติภณัฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้และสว่นแบง่ทางการตลาดในอนาคต 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั มีการควบคมุมาตรฐานของวตัถดุิบด้วยการจดัหาวตัถดุิบตามที่บริษัท 
KR Food corporation ก าหนดไว้ทกุประการ ไม่ว่าจะเป็นเนือ้สตัว์ น า้ซุป ซอส ผกัสด และบริษัท KR Food corporation            
ยงัได้มีการสุม่ตรวจวตัถดุิบของทางอีสเทิร์นควีซีนอยูเ่สมอวา่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าลกูค้าที่มาใช้
บริการจะได้บริโภคอาหารที่ใช้วตัถุดิบที่มีคุณภาพ และรสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเฉกเช่นเดียวกับการบริโภคที่ร้าน            
ในประเทศญ่ีปุ่ น  

นอกจากนี ้อีสเทิร์นควีซีนยงัได้พยายามคดัสรรวตัถดุิบคณุภาพสง่ตรงจากประเทศญ่ีปุ่ นเว้นแต่สินค้าบางรายการ       
ที่ไม่สามารถจัดหาได้ โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเพื่อให้ตอบโจทก์ผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            
เนือ้ Kagonoya ซึ่งเป็นจุดขายของทางอีสเทิร์นควีซีน เนื่องจากเป็นสดุยอดเนือ้ววัสายพนัธุ์พิเศษชัน้ดี ถกูเลีย้งด้วยธัญพืช           
ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ท าให้ได้เนือ้ที่ไม่มนัมากจนเกินไปแต่ก็ไม่แห้งจนเกินไป ซึ่งถูกปากผู้บริโภค              
ในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
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การรับประทาน Shabu Shabu ตามรูปแบบญ่ีปุ่ นนัน้จะมีการน าเนือ้สตัว์ที่สกุตามระดบัความชอบมาชุบไข่สด
รับประทาน ซึง่อีสเทิร์นควีซีนก็ได้คดัสรรไขส่ดที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ววา่สามารถรับประทานแบบสดได้อยา่งปลอดภยั และ
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค  

อีสเทิร์นควีซีนยงัได้มีการสนบัสนนุการประมงแบบยัง่ยืน ด้วยการใช้วตัถดุิบสตัว์น า้จากแหลง่ที่ใช้การประมงอย่าง
ยัง่ยืน อีกด้วยเพื่อลดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยา นอกจากนีใ้นอนาคตบริษัทมีแผนการที่จะก าหนดนโยบาย Zero waste 
เพื่อสนบัสนนุการลดปริมาณขยะอีกด้วย 

ในด้านการบริการ อีสเทิร์นควีซีนมีการน าเสนอประสบการณ์การรับประทานอยา่งพรีเมียม กลา่วคือพนกังานจะน า
อาหารมาบริการให้กบัลกูค้าที่โต๊ะทัง้ลกูค้าแบบบฟุเฟ่ต์ (Buffet) และอะลาคาร์ท (A la carte) โดยลกูค้าไมต้่องเดินไปตกัเอง
เหมือนเช่นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ทัว่ไป และพนกังานจะได้รับการพฒันาความรู้เก่ียวกับวตัถุดิบและวิธีการรับประทาน
เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสยัตา่งๆ ของผู้บริโภคได้ 

 ธุรกิจอาหาร ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Crepes & Co. และ Le Boeuf 

ด าเนินการผา่นบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง
บริษัท ฟู้ ดโฮลดิง้ จ ากดั ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 2 แบรนด์ คือ ร้านอาหารภายใต้ช่ือ Crepes & Co. ที่เปิดให้บริการตัง้แต่
ปี 2539 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกวา่ 23 ปี เป็นร้านเครปสไตล์ฝร่ังเศสแหง่แรกของกรุงเทพมหานคร และ ร้านอาหารภายใต้
ช่ือ Le Boeuf เปิดให้บริการตัง้แต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 5 ปี ที่มุ่งเน้นการสง่มอบสเต็กที่ดีที่สดุ ควบคู่กับ  
ฟรายทอดกรอบและสลดัผกัสด 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

● ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Crepes & Co. 

ร้านอาหารภายใต้ช่ือ Crepes & Co. เปิดให้บริการตัง้แต่ปี 2539 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 23 ปี เป็นร้าน
เครปสไตล์ฝร่ังเศสแหง่แรกของกรุงเทพมหานคร Crepes & Co. มุง่เน้นในการน าเสนอเมนเูครปชัน้เลศิ ทัง้แบบคลาสสคิและ
แบบสมยัใหม่ ทัง้คาวและหวาน บริการ Brunch และเซทอาหารเช้าทัง้วนัและทกุวนั รวมถึงอาหารโมร็อกโก อาหารสเปน 
และอาหารกรีก จนได้รับการขนานนามวา่เป็นร้านอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนี่ยน ท่ีได้รับความนิยมในอนัดบัต้นๆ ของเมืองไทย  

ร้าน Crepes & Co. ใส่ใจในคณุภาพ รสชาติ การจัดแต่ง รายละเอียดของอาหารที่ยอดเยี่ยม และการบริการ                     
ที่ประทบัใจ ความพิถีพิถนั ความใสใ่จในรายละเอียดเล็กๆ ทัง้ด้านอาหารและด้านบริการ เพื่อที่จะสง่มอบอาหารที่บรรจง    
คดัสรรวตัถดุิบ รังสรรค์เมนอูาหารท่ียอดเยี่ยม เพื่อทกุคน หลายรุ่น หลายวยั อีกทัง้ยงัเน้นให้ความส าคญักบัความเป็นกนัเอง 
รอยยิม้ความประทบัใจ ท่ีมอบให้ลกูค้ามายาวนาน  

Crepes & Co. มีลกัษณะการให้บริการที่เน้นความเป็นกนัเอง ให้ความรู้สกึอบอุ่น สะดวกสบายและปลอดภยั
เหมือนรับประทานอาหารอยูท่ี่บ้าน รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการใสใ่จรายละเอียดของลกูค้ามาเป็นอนัดบัหนึ่ง ซึ่งพนกังาน
สามารถจ าช่ือรวมถึงจดจ ารายละเอียดในการรับประทานอาหารของลกูค้าประจ าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้Crepes & Co. 
ยงัได้รับใบประกาศนียบตัรในหลายๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จดัอนัดบัมากมายที่ได้รับความเช่ือถือและมีช่ือเสียง
ของประเทศไทย อาทิเช่น Trip advisor เป็นต้น 

โดยปกติกลุม่ลกูค้าของ Crepes & Co. นัน้จะเป็นลกูค้าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลกั ทัง้ที ่                
เป็นครอบครัวและคูรั่ก รองลงมาจะเป็นลกูค้าชาวไทย ซึง่โดยสว่นมากจะมาเป็นครอบครัว หรือหมูค่ณะ 
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● ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Le Boeuf 

ร้านอาหารภายใต้ช่ือ Le Boeuf เปิดให้บริการตัง้แต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ปี โดยมีซอสสตูร
พิเศษเฉพาะของ Le Boeuf ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากผู้คิดค้นซอสต้นต ารับจากกรุงเจนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์               
ที่รู้จกักนัดีภายใต้ช่ือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส ที่มีประวตัิอนัยาวนานมากว่า 75 ปี และมุ่งเน้นการส่งมอบสเต็กที่ดีที่สดุ ควบคู่
กบัฟรายทอดกรอบและสลดัผกัสด ปัจจบุนัมี 1 สาขา คือ สาขาหลงัสวน 

Le Boeuf เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก Café de Paris ร้านอาหารช่ือดงัแห่งเมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ป Steak & Fries Bistro Le Boeuf เป็นร้านท่ีเสร์ิฟเมนหูลกัเพียงเมนเูดียวคือสเต็ก ซึ่งมีความ
พิเศษอยูท่ี่ซอสสตูรลบัท่ีสบืทอดมารุ่นตอ่รุ่น ตัง้แต ่ค.ศ. 1940 และเป็นซอสสตูรเดียวกบัร้านต้นต าหรับ Café de Paris เมือง
เจนีวา โดยช่วงเร่ิมแรกมีแค่เมนูสเต็กเนือ้วัวเท่านัน้ แต่ต่อมาเพื่อให้ตอบรับกับลูกค้าชาวไทยมากขึน้ จึงได้เพิ่ม สเต็ก
ปลาแซลมอน สเต็กเนือ้แกะ อีกทัง้กุ้ งลอ็บสเตอร์ และหอยสแกลลอบ ด้วย  

Le Boeuf มีลกัษณะการให้บริการในแบบที่รู้จกักนัดีในรูปแบบ Fine Dining ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเมนทูี่มี
คณุภาพสงูกวา่ร้านอาหารโดยทัว่ไป และการให้บริการของพนกังานนัน้จะให้บริการที่เป็นทางการ รวมถึงการแต่งกายที่เป็น
ทางการด้วยเช่นกนั เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึเป็นคนพิเศษและมีความวีไอพีกวา่ร้านอาหารปกติทัว่ไป  

Le Boeuf ได้รับประกาศนียบตัรในหลายๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จดัอนัดบัมากมายที่ได้รับความเช่ือถือ
และมีช่ือเสยีงของประเทศไทย อาทิเช่น Thailand Tatler ในรางวลั Best Restaurant 2019 

โดยปกติแล้วกลุ่มลกูค้าของ Le Boeuf นัน้จะมีทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ หลากหลายอาชีพ แต่กลุ่มลกูค้าทัง้หมด                  
ที่กลา่วมานัน้จะมาใช้บริการที่ Le Boeuf ด้วยจุดประสงค์คล้าย ๆ กนั คือ ต้องการความเป็นสว่นตวั ต้องการได้รับบริการ              
ที่หรูหราและเป็นทางการเนื่องในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

นโยบายทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น Crepes & Co. ที่เป็นร้านอาหารแบบ Full service หรือ Le Boeuf ซึ่งเป็น
ร้านอาหารแบบ Fine Dining นัน้ ล้วนแล้วแตม่ีนโยบายเดียวกนัคือรักษามาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานของคณุภาพ
อาหารให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า 

ส าหรับ Crepes & Co. นัน้ยงัมีนโยบายที่จะคงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของอาหารพืน้บ้านในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   
ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสขุภาพอุดมไปด้วยเคร่ืองเทศต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่น ธัญพืช งา ถั่วเมล็ดแห้ง น า้มนัมะกอก สมุนไพร 
อาหารทะเล ผกัและผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี ้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของร้าน Crepes & Co. คือเร่ืองอาหารเช้า ซึ่งร้าน Crepes 
& Co. เป็นร้านแรกๆ ของกรุงเทพฯ ที่ขายอาหารเช้าควบกบัมือ้เที่ยง (Brunch) ซึง่ถือเป็นการตอบโจทย์ที่ส าคญัอีกอยา่งที่ไม่
เหมือนใคร มากไปกวา่นัน้บริการ All Day Breakfast ยงัเป็นที่ช่ืนชอบจากทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการอาหาร
เช้าในทกุช่วงเวลา ตัง้แตเ่ปิดร้านจนปิดร้าน เพื่อการพบปะกนักบัเพื่อนหรือครอบครัว  

ในสว่นของ Le Boeuf นัน้ ถือเป็นร้านอาหารประเภท Fine Dining ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หวัใจหลกัที่ส าคญัคือ
การให้บริการเสต็กพรีเมียมพร้อมซอสสมุนไพร “Café de Paris” ที่ถือว่าเป็นซอสสตูรต าหรับอย่างแท้จริง การคงไว้ด้วย
เอกลกัษณ์ Steak & Fries Bistro การเสริฟด้วยเตาวอร์มเมอร์ด้านลา่งถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น คงไว้เช่นเดียวกบัร้าน
ต้นต าหรับ Café de Paris เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะตวันีเ้องที่ท าให้ร้าน Le Boeuf เป็น 
ร้านเสต็กมีลกูค้าประจ าทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 
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นอกจากนัน้ทัง้ Crepes & Co. และ Le Boeuf ยงัได้มีการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าให้มากขึน้ โดยมี
การร่วมมือกบั Delivery ชัน้น าตา่งๆ ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการจดัสง่อาหารที่มีคณุภาพสง่ตรงถึงลกูค้าได้ง่ายขึน้ 
และเพิ่มช่องทางการช าระเงินทัง้ออนไลน์และพนัธมิตรบตัรเครดิต อีกทัง้ยงัเพิ่มโอกาสในการต้อนรับนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนด้วย
ช่องทางช าระเงินท่ีสะดวกในแอปพลิเคชนั Alipay  

2.1) นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการทานอาหารส าหรับคนไทย Crepes & Co. และ Le Boeuf ได้จัดท าการบริการ            
ในรูปแบบสมยัใหม่ โปรโมชัน่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ในหลายรูปแบบ อีกทัง้ยงัเล็งเห็นว่า
การรับประทานอาหารที่มีคณุภาพนัน้ ต้องมาพร้อมกนักบัการบริการที่มีคณุภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนกังานเพื่อพฒันา
บุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพอาหาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวยั แต่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลกั                   
ของ Crepes & Co. นัน้คือกลุ่มครอบครัว ทัง้คนไทยและต่างชาติ อีกทัง้ยงัเน้นวิธีการท าอาหาร วตัถดุิบ รสชาต และ                   
การตกแตง่ที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์กบักลุม่นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและตา่งชาติ เน้นการบริการท่ีอบอุน่ รวมทัง้การตกแตง่ร้าน
ที่สือ่ถึงความเป็นตวัตน สไตล์ บรรยากาศทีเ่หมาะสมกบัทกุวยั  

ส าหรับ Le Boeuf นัน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้า จากการศกึษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาทัง้รูปแบบอาหารและการบริการต่างๆ การจัดท าโปรโมชั่นส าหรับลกูค้า และเน้นสถานที่                    
ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง นอกจากนัน้ ยงัมีการสง่เสริมการขายในสื่อรูปแบบต่างๆ  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การปรับนโยบายการตลาดให่สอดคล้องกบัเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เข้ากบัคนไทยและ
ต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ทัง้ยงัมีการวางแผนในเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และการช าระเงิน               
เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงลกูค้าในยคุสมยัใหมน่ี ้

2.2) ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

ส าหรับ Crepes & Co. และ  Le Boeuf นัน้เป็นธุรกิจในประเภทร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service 
Restaurant) แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอตัราก าไรสงูเมื่อเทียบกบัธุรกิจอาหารประเภทอื่น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นธุรกิจ              
ที่ไมม่ีความซบัซ้อนและอาศยัเงินทนุในการประกอบธุรกิจที่ไม่สงูนกั จึงท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจ
ดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้มีภาวะการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงู โดยอ้างอิงข้อมลูจาก Euromonitor International ในปี 2561 
ประเทศไทยมีร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบประมาณ 11,238 ร้าน ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณ 754 ร้าน จากในปี 2556 ซึ่งมี
ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบประมาณ 10,484 ร้าน หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.4 
และยงัมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยภายในปี 2566 ประเทศไทยจะมีร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ
เพิ่มขึน้เป็น 12,075 ร้าน ซึง่เพิ่มขึน้ประมาณ 747 ร้าน หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.4 

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักบัความสะดวกสบาย คณุภาพและ
ความสะอาดของอาหารมากขึน้ จึงสง่ผลให้ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบนัน้ยงัคงเป็นที่นิยม โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึน้จากประมาณ 158,868 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นประมาณ 181,561 ล้านบาทในปี 2561 หรือ              
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 2.7 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ               
จะเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 209,471 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 2.9 

ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2019/07/restaurant-business-overview-by-eic/ 

Crepes & Co. และ Le Boeuf ให้ความส าคญัในการสร้าง Brand loyalty เป็นอย่างมาก เพราะการแย่งชิงสว่น
แบง่ของการตลาดในปัจจุบนั มีความทวีความรุนแรงมากขึน้ในอตุสาหกรรมด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม เราจึงมุ่งเน้นทัง้การ

https://www.brandbuffet.in.th/2019/07/restaurant-business-overview-by-eic/
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บริการและอาหาร โดยเราต้องตอบโจทย์ในความต้องการทุกๆ เร่ืองไม่ใช่แค่เ ร่ืองอาหารและรสชาต แต่ต้องสร้าง
ประสบการณ์ความประทบัใจให้ลกูค้าเพิ่มมากขึน้หลงัจากการใช้บริการ เพื่อให้กลบัมาใช้บริการอีกครัง้ 

Crepes & Co. และ Le Boeuf ได้ให้ความส าคญัในการจัดส่งอาหาร Food delivery เพราะพฤติกรรม                             
ที่เปลี่ยนแปลงนีไ้ม่ใช่แค่เร่ืองการรับประทานอาหารนอกบ้านเพียงเท่านัน้ พฤติกรรมการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชั่นที่มี
แนวโน้มมากขึน้ถึงร้อยละ 10 การสง่อาหารถึงมือผู้บริโภคก็เป็นช่องทางส าคญัอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย และ
ประสทิธิภาพการขายให้กบัร้านของเรา โดยร่วมมือกบัแบรนด์ขนสง่อาหารชัน้น าตา่ง ๆ  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจาก  Crepes & Co. มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยนบัตัง้แต่ปี 2539 หรือ
มากกว่า 23 ปี สง่ผลให้ Crepes & Co. มีกลุม่ลกูค้าประจ าทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ รวมทัง้มีความเข้าใจในพฤติกรรม
ผู้บริโภคอนัส่งผลให้ Crepes & Co. มีศกัยภาพในการขยายสาขาไปยงัท าเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ผลติภณัฑ์ได้ในอนาคต  

ส าหรับ Le Boeuf  ถือเป็นร้านอาหารประเภท Fine Dining ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเน้นการให้บริการเสต็ก
แบบพรีเมียม พร้อมกบัซอสสมนุไพรสตูรพิเศษ 

ด้วยซอสสมนุไพรสตูรพิเศษของร้านซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีแหง่เดียวในประเทศไทย ร้าน Le Boeuf จึงมี
ลกูค้าประจ าทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ บริษัทฯ จึงเลง็เห็นศกัยภาพในการขยายสาขาไปยงัท าเลใหม ่ๆ ที่มีความเหมาะสม
กบัต าแหนง่ผลติภณัฑ์ได้ในอนาคต 

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการทานอาหารส าหรับคนไทย Crepes & Co. และ Le Boeuf ได้จัดท าการบริการ                       
ในรูปแบบสมยัใหม่ โปรโมชัน่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ในหลายรูปแบบ อีกทัง้ยงัเล็งเห็นว่า
การรับประทานอาหารที่มีคณุภาพนัน้ ต้องมาพร้อมกนักบัการบริการที่มีคณุภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนกังานเพื่อพฒันา
บคุลากรควบคู่ไปกบัคณุภาพอาหาร โดยมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวยั แต่ในสว่นของกลุม่เป้าหมายหลกัของ 
Crepes & Co. นัน้คือกลุม่ครอบครัว ทัง้คนไทยและตา่งชาติ อีกทัง้ยงัเน้นวิธีการท าอาหาร วตัถดุิบ รสชาต และการตกแต่ง       
ที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์กบักลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เน้นการบริการที่อบอุ่น รวมทัง้การตกแต่งร้านที่สื่อถึง
ความเป็นตวัตน สไตล์ บรรยากาศที่เหมาะสมกบัทกุวยั  

ส าหรับ Le Boeuf นัน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้า จากการศกึษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาทัง้รูปแบบอาหารและการบริการต่างๆ การจัดท าโปรโมชั่นส าหรับลกูค้า และเน้นสถานที่                     
ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง นอกจากนัน้ยงัมีการสง่เสริมการขายในสื่อรูปแบบต่างๆ               
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การติดตามเทศกาลต่างๆ ปรับให้เข้ากบัคนไทยและต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทาง                
มาประเทศไทย ทัง้ยงัมีการวางแผนในเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และการช าระเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการ
เข้าถึงลกูค้าในยคุสมยัใหมน่ี ้

โดยทัง้ Crepes & Co. และ Le Boeuf นัน้ บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพืน้ที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มสว่นแบ่งการตลาด (Market share) ให้ครอบคลมุ
ศกัยภาพของพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑล อนัเป็นท าเลหลกัที่ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้และมีกลุ่มลกูค้าที่รู้จักและมีความ เข้าใจ            
ในต าแหนง่ผลติภณัฑ์ของทัง้ Crepes & Co. และ Le Boeuf เป็นอยา่งดี 
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3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

Crepes & Co. และ Le Boeuf ให้ความส าคญัในสรรหาวตัถดุิบที่มีคณุภาพจากผู้ผลติที่มีคณุภาพจากทัว่โลก และ
ยงัคดัสรรวตัถดุิบภายในประเทศ ความพิถีพิถนัในการปรุงอาหารแตล่ะอยา่งเพื่อให้อาหารจานนัน้ได้รสชาตที่ดีตรงตามสตูร
มาตรฐาน การเลอืกผกัสด ผลไม้ และเนือ้สตัว์ที่ได้คณุภาพได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหาร ให้ผู้บริโภคมัน่ใจในอาหาร 

นอกจากการผลิตที่ดีแล้ว Crepes & Co. และ Le Boeuf  ยงัคงใสใ่จทกุขัน้ตอนการสัง่ซือ้ และการจดัเก็บสินค้า 
แต่ละประเภท การขนสง่สินค้า เพราะวตัถุดิบต้องสะอาด มีคณุภาพที่สดุ เพื่อให้สินค้าหรือวตัถดุิบนัน้ได้คณุภาพอยู่เสมอ
จนถึงมือผู้บริโภค 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ 

ด าเนินการผา่นบริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 ซึ่งประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอะไหลอ่ิเล็คทรอนิคส์ อปุกรณ์สารกึ่งตวัน า (Discrete Semiconductor) ประเภท เวเฟอร์ (Wafer ) 
และไดโอด (Diodes) โดยเป็นผู้ผลติที่ครบวงจรตัง้แตว่ตัถดุิบต้นน า้คือ แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) เพื่อน ามาใช้ใน
การประกอบเป็น Diodes (Manufacturer with Wafer Fabrication) และยงัให้บริการในสว่นของการออกแบบและผลิต
อปุกรณ์สารกึ่งตวัน า ประเภทไดโอดที่มีคณุสมบตัิพิเศษเฉพาะอยา่งตามความต้องการพิเศษของลกูค้า 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”หรือ “EIC Semi”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์สารกึ่งตวัน า (Discrete Semiconductor) ประเภท เวเฟอร์ (Wafer ) 
และไดโอด (Diodes) โดยเป็นผู้ผลิตที่ครบวงจรตัง้แต่วตัถดุิบต้นน า้คือ แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) เพื่อน ามาใช้             
ในการประกอบเป็น Diodes (Manufacturer with Wafer Fabrication)  นอกจากนี ้ยงัให้บริการในสว่นของการออกแบบ
และผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตวัน า ประเภท ไดโอด ที่มีคณุสมบตัิพิเศษเฉพาะอย่างให้กับลกูค้าตามความต้องการพิเศษของ
ลกูค้า 

ไดโอด เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท EIC semi เป็นผู้ผลิต Diodes ที่เน้น
คณุภาพและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความการของลกูค้าเพื่อน าสินค้า Diodes ของ EIC semi                
ไปเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพส าหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (EIC Quality Diodes 
behind every great system) โดยมีผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ Wafer (Open Junction Wafer และ Glass Passivated Processed Wafer) 

ผลติภณัฑ์ Wafer ผลติเพื่อจ าหนา่ยและใช้เป็นวตัถดุิบในการประกอบ Diodes แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

(1)  Zener Wafer 

(2)  TVS Wafer 

(3)  Standard Rectifier Wafer 

(4) Unipolar & Bipolar Wafer 

การผลติ Wafer ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามที่ลกูค้าต้องการ นอกจากนี ้
ยงัได้ มีการพฒันานวตักรรมในการน าเอา GPP WAFER หรือ Glass Passivated Processed Wafer มาใช้เป็นวตัถดุิบ               
ในการประกอบเป็น Diodes ซึ่งจะท าให้มีคณุภาพดีขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของ Diode โดยเฉพาะในกลุม่
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ของ Zener Diodes, Rectifier, TVS และ Bridge Rectifier จะท าให้ reverse breakdown voltage เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
10 และเพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึน้ประมาณร้อยละ 30 นอกจากนีย้งัมีผลให้สามารถลด กระแสร่ัวไหลย้อนกลบัเมื่อ
อุณหภูมิสงู และส าหรับ Diodes ในกลุ่ม TVS และ Zener Diodes จะมีผลท าให้ transient protection เพิ่มสงูขึน้
โดยประมาณร้อยละ 12 

1.2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ Diodes (ไดโอด) 

ผลติภณัฑ์ Diodes แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

(1) Zener Diodes เป็นไดโอดชนิดพิเศษที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลบัได้และสามารถทนกระแสย้อนกลบั
ได้สงูมาก จึงถูกน ามาใช้ส าหรับการควบคุมหรือรักษาแรงดัน (Regulate Voltage) ให้คงที่และสม ่าเสมอเพราะหาก
แรงดนัไฟฟ้าที่สง่ผา่นเข้ามามีแรงดนัไมค่งที่ ก็จะท าให้การท างานของเคร่ืองไฟฟ้าไม่ปกติ เช่น หลอดไฟเกิดกระพริบ Zener 
Diodes จึงถกูน าไปใช้ในระบบควบคมุแสงสว่างในรถยนต์สินค้ากลุม่ Zener Diodes มีมากกว่า 4000 Part number ทัง้
แบบของ Axial Lead และ SMD ตัง้แต่ 2V-200V, 0.25W -5W, Low Power Zener, Medium Power Zener และ High 
Power Zener โดยออกแบบตามความต้องการใช้งานของลกูค้า 

(2) Transient Voltage Suppressor Diodes (TVS) เป็นไดโอดที่ท าหน้าที่ในการตดักระแสไฟฟ้าที่เข้าสูอ่ปุกรณ์
ตา่งๆ หรือป้องกนัไฟกระชาก เช่น ในกรณีเกิดฟ้าผา่ไดโอดชนิดนีก็้จะท าหน้าที่ในการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสว่นเกินลงสูพ่ืน้ดิน 
ส าหรับการใช้งานนัน้จะน าไปใช้ในเคร่ืองโทรศัพท์ทั่วไป ระบบคุมการฉีดน า้ ระบบปัดน า้ฝนในรถยนต์ ระบบควบคุม
เคร่ืองยนต์ 

สนิค้ากลุม่ Transient Voltage Suppressor Diodes (TVS) มีตัง้แต ่200W ถึง 50kW, 6.2V ถึง 462V และปัจจบุนั
ได้ออกแบบถึง 150kW ตามความต้องการใช้งานของลกูค้า ส าหรับแบบ SMA/SMB/SMC สามารถผลิตได้สงูสดุถึง 3000W 
และแบบ D2PAK ผลติได้สงูสดุ 6600W ตามความต้องการใช้งานของลกูค้า 

(3) Rectifier Diodes เป็นไดโอดที่ท าหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียว ฉะนัน้จึงมีคณุสมบตัิในการแปลง
กระแสไฟฟ้าจาก กระแสไฟฟ้าสลบั (Alternating Current) เป็นกระแสตรง (Direct Current) และถกูน าไปใช้งานในสว่นของ
วงจรแหล่งจ่ายไฟตรง (Power Supply) ซึ่งคุณสมบตัินีเ้ป็นคุณสมบตัิพืน้ฐานและมีความส าคญักับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาตามไฟทัว่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ในขณะที่คร่ืองใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการท างานเท่านัน้ ดังนัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการแปลง
กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงก่อนที่จะส่งผ่านเข้าสู่วงจรการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์

ส าหรับผลติภณัฑ์ ในกลุม่นีส้ามารถแยกออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ ดงันี ้

▪ Standard Rectifiers คือ ไดโอดที่ใช้งานทัว่ๆไป ในวงจรที่มีความถ่ีต ่า (ไม่เกิน 1 KHZ) จะน าไปใช้ในการ
แปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านทัว่ๆ ไป 

▪ Fast Recovery Rectifiers (FR) คือ ไดโอดที่ถกูน าไปใช้งานในความถ่ีที่สงูกวา่ไดโอดทัว่ไป (ไม่เกิน 30 KHz) 
ในวงจร Switching Power Supply เช่น โทรทศัน์ขนาดเลก็ Ballast ของอปุกรณ์สอ่งสวา่งตา่งๆ เป็นต้น 

▪ High Efficient Rectifiers (HER) คือ ไดโอดที่ใช้งานในวงจร Switching ที่มีความถ่ีสงูกว่า FR (ไม่เกิน 200 
KHz) เช่น Switching Power Supply ของเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ระบบควบคมุการหยดุ (ABS) ในรถยนต์ และ
อื่นๆ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุพร้อมสารสนเทศของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) หน้า 28  

▪ Super Fast Rectifiers (SF) คือ ไดโอดที่ใช้งานในวงจร Switching ที่มีความถ่ีสงูกว่า HER (ไม่เกิน 1 MHz) 
เช่น วงจรควบคมุความต่างศกัย์ของกระแสไฟฟ้า (Voltage Control) ของโทรทศัน์ และวงจรสลบัเปลี่ยน 
(INVERTER) ของเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 

▪ Schottky Rectifiers คือ ไดโอดที่ออกแบบให้สามารถใช้งานในวงจร Switching ที่มีความถ่ีสงูมาก (เกิน 1 
MHz) และความตา่งศกัย์ (Voltage) ต ่าได้ โดยมีคณุสมบตัิฟืน้ตวัได้เร็วในสภาวะที่มีความตา่งศกัย์ต ่า (Short 
time reverse recover) ซึง่จะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อยา่งตอ่เนื่องด้วยคณุสมบตัิดงักลา่ว จึงถกูน าไปใช้ใน
วงจร Switching Power Supply ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

▪ Bridge Rectifier Diodes คือ การน าเอาไดโอด 4 ถึง 6 ตวั มาตอ่รวมกนั ท าให้สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าใน
ลกัษณะ FULL WAVE และทนกระแสไฟฟ้าได้มากขึน้ ซึ่งจะถกูน าไปใช้ในสว่นของแหลง่จ่ายไฟตรง (Power 
Supply) ของเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองขยายเสยีง (Amplifier) 

▪ Rectifier Diodes มีแบบ Standard จนถึง Super Fast Recovery และ Schottlky ตัง้แต่ 1A-50A                   
(20V-10,000V) และยงัสามารถออกแบบได้ตามความต้องการในการใช้งานของลกูค้าด้วย 

(4) High Speed Switching Diodes เป็นไดโอดที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าที่มีความถ่ีสงูซึ่งจะถูกน าไปใช้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการสบัเปลี่ยนกระแสไฟอย่างรวดเร็ว (on & off) เช่น วงจรดิจิตอลต่างๆ หรือวงจร Small Signal ที่มี
ความถ่ีสงูๆ ซึง่ในปัจจบุนัผลติภณัฑ์ในกลุม่ High Speed Switching จะเป็นลกัษณะของ Glass Diodes ซึง่มีความแตกตา่ง
จาก Diodes ทัว่ๆ ไป โดยในสว่นของรูปทรงภายนอกจะห่อหุ้มด้วย Glass แทน Epoxy Compound ซึ่งใช้ใน Diodes ทัว่ๆ 
ไป ส าหรับในส่วนของคุณสมบัตินัน้จะใช้ส าหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าที่ต้องการรับสญัญาณและแยกสัญญาณที่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นน้อยหรือมีความตา่งศกัย์ต ่า 

ผลิตภณัฑ์ Diodes ตามมาตรฐานของสินค้า 

ไดโอดที่ผลติ มีมากกวา่ 14,000 Part Numbers หรือ มากกวา่ 50 Packages และเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของ
สนิค้าสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) สินค้ามาตรฐานบริษัทฯ หมายถึง สินค้าที่บริษัทฯ/ EIC Semi ท าการผลิตให้ได้คุณสมบตัิทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ/ EIC Semi ก าหนดไว้ โดยจะเป็นสินค้าที่บริษัทฯ/ EIC Semi ท าการผลิตให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ/ EIC Semi เป็นหลกั 

2) สินค้ามาตรฐานทัว่ไป หมายถึง สินค้าที่บริษัทฯ/ EIC Semi ผลิตแล้วมีคณุสมบตัิทางไฟฟ้าแตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่บริษัทฯ/ EIC Semi ก าหนดไว้ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต และไม่ได้เป็นสินค้าที่ 
บริษัทฯ/ EIC Semi ตัง้ใจผลติ แตอ่ยา่งไรก็ตาม สนิค้าเหลา่นีย้งัมีมาตรฐานสากล สามารถน าไปใช้งานทัว่ไป
ได้ โดยจะจ าหนา่ยสนิค้าเหลา่นีอ้อกไปโดยไมไ่ด้ใช้ตราสนิค้า “EIC” 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทยอ่ย (EIC Semi) ได้รับโอนสทิธิพิเศษจากการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 
2520 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ส าหรับกิจการผลิตและจ าหน่าย Wafer (GPP, Open Junction), Diode, Transistor และ 
Thyristor ตามบตัรสง่เสริมเลขที่ 2017 (2) / 2549 ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2549 และตามเอกสารแก้ไขสทิธิประโยชน์เลขที่ 
อก 0906/008204 ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 จากบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2557 โดยได้รับสทิธิพิเศษดงันี ้
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1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร  

2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนัน้ (เร่ิมวนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2549 ครบก าหนดวนัท่ี 29 ตลุาคม 2557) 

3) ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลาของการสง่เสริมการลงทนุไปหกัออกจาก
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อสิน้สดุระยะเวลาของการได้รับสิทธิพิเศษจากการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ             
ที่ก าหนดไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

2.1) นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผลติภณัฑ์ Diodes ของบริษัทยอ่ยเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัในระบบการควบคมุกระแสไฟใน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัทผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original 
Equipment Manufacturers) บริษัทที่รับจ้างผลิตชิน้ส่วนหรือส่วนประกอบ ให้กับผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์และบริษัทท่ีเป็นตวัแทนจ าหนา่ยอปุกรณ์สารกึ่งตวัน า โดยลกูค้าสว่นใหญ่จะให้ความส าคญักบัคณุภาพของ
สนิค้าเป็นหลกั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์ที่มีลกัษณะพิเศษตามความต้องการของลกูค้า เช่น Sew Motor 
Driver GmbH ในประเทศเยอรมนี  

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายสินค้า จะมีการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตัง้ และจ าหน่ายให้กับ
ลกูค้าโดยตรง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้

ตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้ท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ย 2 ราย คือ  

(1) EIC International Co., Ltd. รับผิดชอบการขายในฮ่องกงและจีน  

(2) EIC Semiconductor Inc. รับผิดชอบการขายในสหรัฐอเมริกา  

การขายผา่นบริษัทตวัแทนจ าหนา่ยจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดของ Sole Agent Agreement โดยสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

(1) บริษัทตวัแทนจ าหน่ายได้รับอนุญาตให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ และขายสินค้า ภายใต้ตราสินค้า 
“EIC” โดยบริษัทตวัแทนจ าหน่ายได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ เพื่อการท าโฆษณา โดยบริษัท
ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบในการท าหน้าที่ในการประชาสมัพนัธ์ โฆษณาและจัดกิจกรรม การตลาด 
หรือการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สง่เสริมการขายให้กบัสนิค้าของบริษัทฯ ภายใต้พืน้ที่ เขตการขายที่ได้มีการ
ก าหนดร่วมกนั 

(2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทตวัแทนจ าหน่ายเป็นเพียงผู้ขายและผู้ซือ้เท่านัน้ แต่ละฝ่ายสามารถ
บอกกลา่วยกเลกิลว่งหน้าโดยสญัญาไมม่ีการก าหนดอายเุอาไว้  

(3)  มลูคา่และปริมาณการสัง่ซือ้ต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้  
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(4)  ราคาสินค้าที่จ าหน่ายให้กับบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เป็นราคาที่ก าหนดขึน้ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย (Sole 
Agent Price List) ซึง่แตกตา่งจากราคาที่จ าหนา่ยให้กบัลกูค้าทัว่ไปในลกัษณะของสว่นลด 

สดัสว่นการขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ยที่บริษัทฯ แตง่ตัง้ ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้

ยอดขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ยและยอดขายโดยตรง 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. EIC International Co., Ltd.  17.65 7.97       23.96 12.58 32.1 15.77 
2. EIC Semiconductor Inc.  8.18 3.69 11.06 5.81 14.2 6.98 
3. ลกูค้าทัว่ไป (ขายตรง) 195.65 88.34 155.44 81.61 157.26 77.25 
รวม 221.48  100.00  190.46 100.00 203.56 100.00 

2.2) ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

Semiconductor Industry Association ได้จัดแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสารอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
Semiconductor Deviceในตลาดโลก เป็นประเภทต่างๆดังนี ้(1) DiscreteSemiconductor; (2) Optoelectronics; (3) 
Sensors และ (4) Integrated Circuits  

Discrete Semiconductor ประกอบด้วย (1) Photosensitive and LED semiconductor devices (2) 
Transistors (3) Diodes (4) Mounted Piezo-electronics crystals และ (5) Diacs, thyristors and triacs ซึง่อปุกรณ์ตา่งๆ 
เหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ผู้ผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์สารกึ่งตวัน าสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 ผู้ผลติอปุกรณ์สารกึ่งตวัน าประเภทไดโอด เพื่อใช้เป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑ์ที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิต 
โดยไม่มีการจ าหน่าย เช่น TOSHIBA ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนโยบายโดยจ้างผู้ ผลิตรายอื่นผลิตให้ 
(Outsourcing)  

กลุม่ที่ 2 ผู้ผลติอปุกรณ์สารกึ่งตวัน า ประเภทไดโอดเพื่อใช้เป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑ์ที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิต 
และมีการจ าหน่ายให้กับบริษัทผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นด้วย เช่น Philips 
Semiconductor, Onsemi, Hitachi  

กลุม่ที่ 3 ผู้ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตวัน า เพื่อการจ าหน่ายให้กับผู้ ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกอุตสาหกรรม โดย
ผู้ผลิตเหล่านีจ้ะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และจ าหน่ายอปุกรณ์สารกึ่งตวัน าครบวงจรทัง้ 1) Photosensitive 
and LED semiconductor devices (2) Transistors (3) Diodes (4) Mounted Piezo-electronics 
crystals (5) Diacs, thyristors and triacs ผู้ผลิตเหลา่นีม้ีฐานการผลิตอยู่ทกุภมูิภาคของโลก ทัง้ในจีน 
ใต้หวนั เกาหล ีมีสนิค้าหลากหลายครบวงจร ทัง้ในเร่ืองของราคา รูปแบบและคณุภาพ ซึ่งใช้กลยทุธ์การ 
Take Over ในการขยายธุรกิจจึงท าให้สามารถขยายตลาดได้อยา่งรวดเร็ว  

ผู้ ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวน ารายใหญ่ในตลาดต่างประเทศซึ่งจะผลิตและจ าหน่าย Discrete 
Semiconductors ทุกชนิดอย่างครบวงจร มีสินค้าหลากหลาย มีฐานการผลิตอยู่หลายประเทศทัว่โลก ได้แก่ Infineon, 
Mitsubishi Electric, Toshiba, STM Microelectronics, International Rectifier, FujiElectric, Fairchild, Vishay, Renesa 
และSemikron สว่นภาวะการแขง่ขนั จะจ ากดัอยูใ่นบริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ย กลุม่ที่ 2 และกลุม่ที่ 3 เทา่นัน้  
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ส าหรับ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั เป็นเพียงผู้ผลิต และจ าหน่าย ขนาดเล็กที่เน้นคณุภาพสินค้า ซึ่งจะ
เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสินค้าเป็นหลกั โดยลูกค้ากลุ่มนีจ้ะมีความจงรักภักดีในตราสินค้าค่อนข้างสงูและจะ
เปลี่ยนไปซือ้จากผู้ ผลิตรายอื่นยากกว่า ดงันัน้ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากัด จึงไม่อยู่ในกลุ่มใดๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

โรงงานผลิตตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีพืน้ที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร โดยมี
พืน้ท่ีผลติ 10,000 ตารางเมตร เพื่อผลติ Wafer และ Diodes ซึง่มีก าลงัการผลติ Wafer ประมาณ 44,000 แผน่ตอ่เดือน และ 
Diode ประมาณ 400 ล้านชิน้ต่อปี ปัจจุบนัใช้ก าลงัการผลิตที่ 227.5 ล้านชิน้ ต่อปี ปัจจุบนั ใช้ก าลงัการผลิตที่ 50%  ต่อปี 
ในภาพรวม 

สายการผลติ Diodes  โดยแบง่ตามลกัษณะรูปร่างของไดโอดที่ผลติได้ดงันี ้

▪ Axial Lead (Standard) คือ ไดโอดที่มีรูปร่างแบบมาตรฐาน มีขายื่นออกมา 2 ข้าง  

▪ SMD (Surface Mounted Didoes) คือ ไดโอดที่มีลกัษณะพิเศษ ไมม่ีขา ใช้ยดึติดโดยผิวสมัผสั  

▪ Bridge คือ ไดโอดที่มีการน าไดโอด 4 ตวั ถึง 6 ตวัมาเรียงกนั มีทัง้แบบที่เป็นเส้นตรง และ สีเ่หลีย่ม  

▪ Glass Diodes   

การจดัการและแหลง่ที่มาของวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตไดโอด ได้แก่ Silicon Wafer, แผ่นตะกัว่บดักรี (Solder) 
ขา (Lead Wire), หรือขัว้ตอ่ทองแดง (Terminal), ทองแดงแผน่ (Lead Frame), Silicon Resin, Compound และ Chemical 
ซึง่เป็นการน าเข้าจากตา่งประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เยอรมนี ไต้หวนั และ สหรัฐอเมริกา โดยมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจกบัผู้ผลิต
วัตถุดิบหลายราย เพื่อขจัดปัญหาการพึ่งพิงผู้ ผลิตวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทผู้ผลติวตัถดุิบทกุรายเป็นอยา่งดี และยงัไมเ่คยประสบภาวะการขาดวตัถดุิบเพื่อการผลติ  

อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีนโยบายการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งถึงร้อยละ 30 ของมลูค่าการสัง่ซือ้รวม โดย
เป็นวตัถดุิบที่น าเข้าจากตา่งประเทศคิดตามสดัสว่นท่ีมาของวตัถดุิบร้อยละ 80 และจดัซือ้ภายในประเทศอีกร้อยละ 20 

ส าหรับขัน้ตอนการสัง่ซือ้วตัถดุิบนัน้ จะด าเนินการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากบญัชีรายช่ือของผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบ (Supplier) 
ที่ผา่นการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานแล้ว เพื่อให้สามารถแน่ใจและมัน่ใจในคณุภาพของวตัถดุิบที่จะน ามาใช้ในการ
ผลติสนิค้า โดยรายช่ือผู้จ าหน่ายวตัถดุิบดงักลา่วจะมีการปรับปรุงทกุปี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองของการกระจาย
ความเสีย่งในการสัง่ซือ้ และประโยชน์ในเร่ืองของการเปรียบเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้  

ในการด าเนินงานท่ีผา่นมายงัไมเ่คยมีปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบเพื่อการผลติ 
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2.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ประกอบธุรกิจ 
สัดส่วน 

(%) 
ทุนที่เรียกช าระ 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั 
เลขท่ี 65, 68 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง 
แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

ออกแบบ ผลิต  และจ าหน่าย
อปุกรณ์สารกึง่ตวัน าประเภทแผ่น
ซลิิคอนเวเฟอร์ และ ไดโอด 

51.00 474.03 บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท ฟู้ ดโฮลดิง้ จ ากดั 
เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศริิมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลงทนุในธุรกิจอาหาร 100.00 600.00 บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซฟิิค จ ากดั 

เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศริิมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 0.25 บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั 

เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศริิมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 1.00 บริษทัย่อยทางอ้อม 

บริษัท อีสเทร์ินควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศริิมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 74.00 บริษัทย่อยทางอ้อม 
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บริษัท ประกอบธุรกิจ 
สัดส่วน 

(%) 
ทุนที่เรียกช าระ 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จ ากดั 

เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศริิมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 8.16 บริษัทย่อยทางอ้อม 

2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2562 เป็นดงันี ้ 

   (หน่วย:ล้านบาท) 
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัทฯ 
รายได้ (ล้านบาท) 

ปี 2562 

รายได้จากการจ าหน่ายอาหารประเภทขนมอบ
ของบริษัทเบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั อนั
ประกอบด้วยแบรนด์ Bake Cheese Tart 
ZakuZaku และ RAPL  

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั* 100 86.31 

รายได้จากการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่มภายใต้

แบรนด์ KAGONOYA 

บริษัท อีสเทร์ินควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั 100 40.46 

ร าย ไ ด้ จากกา ร จ า ห น่ ายอาหาร ทั ง้ หมด          

ทัง้แบรนด์ Le Boeuf และ Crepes & Co. 

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จ ากดั   100 22.27 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั  51 221.48 

2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกาประกอบธุรกิจ 

2.4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ส่วนปรับปรุงที่ดนิและอาคาร เป็นเจ้าของ 29.05 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 27.92 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารและโรงงาน ท าสญัญาเช่าระยะยาว 3 ปี 78.94 - 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ 103.98 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 6.40 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. สินทรัพย์ระหวา่งท า  เป็นเจ้าของ 10.35 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 256.90  

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุพร้อมสารสนเทศของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) หน้า 34  

2.4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะทรัพย์สิน มูลค่า (ล้านบาท) 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.44 

2. คา่ลิขสิทธ์ิ 0.47 

3. เคร่ืองหมายการค้า 201.95 

รวม 211.86 

2.4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กรอบนโยบายการลงทุน  

1. ลกัษณะการลงทนุ บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัช าระแล้ว หรือเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือ             
เข้าซือ้สินทรัพย์ หรือด าเนินการด้วยแนวทางอื่นใดที่ท าให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจ
และมีความสอดคล้องกบักรอบนโยบายการลงทนุ 

2. คุณสมบัติของบริษัท
และ/หรือธุรกิจที่ลงทนุ 

บริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
1. ธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัขายและบริการด้านอาหาร และ 
2. ธุรกิจอื่นๆ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นธุรกิจที่อยูใ่นอตุสาหกรรมที่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  
 เป็นธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัทฯ 

ได้ในทนัที 
 ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม

หรือบริหารความเสี่ยงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจดงักลา่วหยดุชะงัก 
ในอนาคต 

3. อัตราผลตอบแทนขัน้
ต ่า 

บ ริ ษัทฯจะลงทุน ในธุ ร กิ จ ใดๆที่ มี คุณสมบัติ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า ง ข้ า ง ต้ น                            
ที่ให้ผลตอบแทนไม่ต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของบริษัทฯ 
(Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งปัจจุบนัมีอตัราอยู่ที่             
ร้อยละ 7.95 – ร้อยละ 9.95)  

ทัง้นี ้ WACC ของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่นประเภท
ธุรกิจที่ลงทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ณ เวลา
นัน้ โดยบริษัทฯ จะชีแ้จงผลตอบแทนจากการลงทุนและ WACC ของบริษัทฯ                      
โดยละเอียดอีกครัง้หนึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้เจรจา ก าหนดเง่ือนไขการลงทุนที่ชัดเจน 
และตกลงที่จะเข้าซือ้หุ้น รวมถึงลงนามในสญัญาซือ้ขายที่เก่ียวข้องแล้ว 

4. ระยะเวลาคืนทนุ ในกรณีลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ส าหรับธุรกิจอาหาร  

มีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 2 - 7 ปี โดยขึน้อยูก่บัประเภทของอาหาร ทัง้นีใ้นกรณี
ที่เป็นร้านอาหารในลกัษณะร้านเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของแบรนด์ (Flagship store)    
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กรอบนโยบายการลงทุน  

เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) อาจมีระยะคืนทุนที่สงูกว่า 
ร้านค้าในลกัษณะอื่น 

ในกรณีเข้าซือ้ธุรกิจอาหาร 

มีระยะเวลาคืนทนุระหวา่ง 5 - 15 ปี โดยขึน้อยูก่บัการเจรจาตอ่รองราคาซือ้ขาย 

ในกรณีลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ 

ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับอาหาร อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ จะมุ่ง
ลงทุนในธุรกิจที่มี เสถียรภาพ และสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง (recurring 
income) ให้แก่บริษัท เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า สมัปทานกบัภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งคาดว่า
จะมีระยะเวลาคืนทนุระหวา่ง 10 – 15 ปี ขึน้อยูก่บัประเภทธุรกิจและกระแสเงินสด
ที่เกิดขึน้จริง  

ทัง้นี ้ในอนาคตหากมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ                        
จะชีแ้จงระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียดอีกครัง้หนึ่ง โดยการเผยแพร่สารสนเทศ                
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

5. กา รพิ จ า รณาความ
เสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้า
ลงทนุ 

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทนุ โดยพิจารณาทัง้ความ
เสีย่งจากปัจจยัภายนอกเช่น ความเสีย่งจากสภาวะเศรฐกิจ ความเสี่ยงจากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และ/หรืออตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากสภาวะการ
แข่งขนั เป็นต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความเสี่ยงในการบริหาร
ต้นทุน ความเสี่ยงในการบริหารกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านความสามารถ                
ของบคุลากร เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะชีแ้จงความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ            
ที่บริษัทฯ จะลงทุนพร้อมทัง้แนวทางบริหารความเสี่ยงอีกครัง้หนึ่ง  เมื่อบริษัทฯ                   
ได้เจรจา ก าหนดเง่ือนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซือ้หุ้ น รวมถึง                  
ลงนามในสญัญาซือ้ขายที่เก่ียวข้องแล้ว 
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 8 ทา่น มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการ 
2. นายวีรยทุธ โพธารามกิ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. นางสาวแสงเดือน อิ๋วบ ารุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ 
4. นายศิรัตน์ รัตนไพฑรูย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ 
5. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ 
6. นายเจนวิทย์ จิวะกลุชยันนัท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการ / กรรมการอิสร 
7. นายกศุล สงัขนนัท์ กรรมการ 
8. นายเริงฤทธ์ิ แมคอินทอช กรรมการ 

เลขานกุารบริษัทฯ : นายสวุิศิษฏ์ ขอ่ยพานิชย์ 

3.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 5 ทา่น มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางแสงเดือน อิ๋วบ ารุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายศิรัตน์ รัตนไพฑรูย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

3. นายดเีสมอ ยิม้ประสทิธ์ิ ผู้จดัการฝ่ายการเงินองค์กร 

4. นายสวุิศษิฏ์ ขอ่ยพานชิย์ ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบริษัทฯ 

5. นางสาวธิตกิานต์ สขุเสริมศาล ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3.3 ผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้
ลา่สดุ (Record Date) มีดงันี ้
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

8 สงิหาคม 2560 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 577,623,446 บาท จากเดิม 
1,485,294,461 บาท เป็น 907,671,015 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย
จ านวน 577,623,446 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,363,691,677 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,363,691,677 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,502,517,315 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้               
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 5 หุ้นใหม ่โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิง้ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,556,674,362 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้              
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ครัง้ที่ 4 (EIC-W4) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 304,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ภายใต้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (EIC-W2) 
จ านวน 280,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ 1,409,000,000 15.003 

2. นายกฤษฎา พฤติภทัร 1,280,000,000 13.630 

3. นางพรรณทิพา เศษธะพานิช 1,150,000,000 12.245 

4. นายสเุมธ เศษธะพานชิ 1,050,000,000 11.181 

5. นายสริิ สริิพิพฒัน์ 635,550,000 6.767 

6. นางสาววลรัีตน์ โกวิทานพุงศ์ 447,304,300 4.763 

7. บริษัท ณศุาบรีุ จ ากดั 208,000,000 2.215 

8. นายณรุจ ววิรรธนไกร 203,900,000 2.171 

9. นางธนพร จนัโท 165,469,600 1.762 

10. นายศภุชยั จิระพจชพร 150,000,000 1.597 
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บริษัทฯ ภายใต้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 
(EIC-W3) จ านวน 24,500,000 หุ้น 

 อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 4 (EIC-W4) จ านวนไม่เกิน 1,556,674,362 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ท าการจองซื อ้และช าระราคาค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ                    
ในอตัราสว่น 9 หุ้นสามญัที่ออกใหมต่อ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 4 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูค่า 
ก าหนดราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 0.15 บาท และอตัราการใช้
สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

3 ธนัวาคม 2561 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,589,796,483 บาท จากเดิม 
6,271,362,692 บาท เป็น 3,681,566,209 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่าย
จ านวน 2,589,796,483 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 6,539,797,314 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 6,539,797,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 6,339,797,314 หุ้ น                 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิม 
ต่อ 2 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุ้น จากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (EIC-W2) จ านวนไม่เกิน 
185,000,000 หุ้น  

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (EIC-W3) จ านวนไม่เกิน 
15,000,000 หุ้น 

11 พฤษภาคม 2563 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้มีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 118,388,696 บาท จากเดิม 
10,221,363,523  บาท เป็น 10,102,974,827 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน 118,388,696 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 2,917,392,182 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 10,102,974,827 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
13,020,367,009 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,917,392,182 หุ้ น 
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มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

(1) รองรับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม(Rights 
Offering)แบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate)จ านวน 2,817,392,182 
บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)) 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (EIC-W2) จ านวนไม่เกิน 
80,000,000 หุ้น  

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (EIC-W3) จ านวนไม่เกิน 
20,000,000 หุ้น 

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษีเงินได้ 
นิติบคุคล แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการจ่ายเงินปันผล  
ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถล้างขาดทนุสะสมได้หมด โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก
บริษัทฯ ประสบกบัภาวะขาดทนุ 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการ
ด าเนินงาน ทุนที่ช าระแล้ว อัตราการถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น 

 โปรดพิจารณาข้อ 2.2 “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท” 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วันท่ี งบสอบทาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 120,157 47,710 41,372 42,032 

เงินลงทนุชัว่คราว 135,627 51,351 12,377 12,396 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 102,800 102,863 167,876 92,954 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 15,000 15,000 31,076 31,076 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน                  -                      -    65,000 87,000 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 63,932 69,600 84,928 103,680 

เงินมดัจ าคา่หุ้น                  -    55,000                   -    - 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่หุ้น - สทุธิ 2,000 4,000                   -    - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 439,516 345,524 402,629 369,138 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 3,072 1,015 1,030 1,030 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้                  -                      -                      -    259,570 

อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 311,796 370,782 256,690 161,454 

คา่ความนิยม สทุธิ 40,233 40,233 348,044 348,044 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน สทุธิ 470 362 211,869 205,499 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 15,265 10,483 11,574 7,601 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,498 7,597 24,146 22,742 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 373,333 430,472 853,353 1,005,940 

รวมสินทรัพย์ 812,850 775,996 1,255,983 1,375,078 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 106,759                   -    22,086 22,420 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 39,086 33,299 97,609 76,076 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                  -                      -                      -    19,655 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี  283 1,481            5,755                            -    

หนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                   -                      -                      -    11,199 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                  -                      -    180 180 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น                  -    10,000                   -                              -    

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 146,128 44,780 125,631 129,530 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
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หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วันท่ี งบสอบทาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 40,233          36,592  40,391 39,265 

ประมาณการหนีส้นิจากการชดเชยคา่เสียหาย 11,812          11,812  11,812                           -    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,253            6,944  13,345 13,831 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 29,594          92,771           82,918                            -    

หนีส้นิตามสญัญาเช่า                  -                      -                      -    241,286 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                  -                      -    427 379 

ก าไรรอตดับญัชีจากการขายแล้วเช่ากลบัคืน 14,523          13,591  12,724 12,481 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอนสนิทรัพย์ 12,246          12,211  4,500 4,500 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 3                    3  630 654 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 114,665 173,924 166,745 312,396 

รวมหนีส้ิน 260,793 218,704 292,376 441,926 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         

ทุนจดทะเบียน         

หุ้นสามญั 6,271,362,692 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 6,271,363                   -                      -                      -    

หุ้นสามญั 10,221,363,523 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                  -      10,221,364  10,221,364 10,221,364 

ทนุออกจ าหน่ายและเรียกช าระเตม็มลูคา่แล้ว         

หุ้นสามญั 3,169,876,452 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท     3,169,876  3,169,899                   -                      -    

หุ้นสามญั 9,391,307,275 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                  -                      -        9,391,307            9,391,307  

สว่นต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อย                  -                      -           (57,841)               (57,841) 

สว่นต ่ามลูคา่หุ้น   (1,931,216)   (1,931,235)   (7,841,573)          (7,841,573) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม                  -                      -                      -                              -    

      จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย          13,726           13,726           13,726                  13,726  

      ยงัไม่ได้จดัสรร      (700,331)      (695,099)      (717,457)             (749,298) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท - สุทธิ 552,056       557,292  788,163 756,321 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ                  -    1 175,444 176,831 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 552,056 557,292 963,607 933,152 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 812,850 775,996 1,255,983 1,375,078 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วันท่ี งบสอบทาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

รายได้         

รายได้จากการขายสนิค้า        203,556         190,462  364,354 101,811 

รายได้จากการให้บริการ          26,275         107,527  60,291                           -    

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน          (7,964)             (931)           (6,254)                 9,368  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                -                   -    174,875                         -    
รายได้อ่ืน            6,906             6,933            5,853  530 

รวมรายได้        228,773         303,991         599,119              111,709  

ค่าใช้จ่าย         

ต้นทนุขายสนิค้า       (146,038)       (151,506)       (244,903)                 (71,275) 

ต้นทนุการให้บริการ         (13,390)         (59,328)         (34,589)                           -    

คา่ใช้จ่ายในการขาย         (11,177)         (11,762)         (83,396)                 (27,162) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร         (53,783)         (57,706)       (131,143)                 (29,397) 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร         (15,165)         (16,557)         (23,084)                   (4,571) 

โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู            5,026           14,239           10,363                    (2,776) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน                -                   -            (22,140)                           -    

ขาดทนุจากการชดเชยคา่เสยีหาย         (11,812)                -                   -                              -    

ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม       (121,709)                -            (92,361)                           -    

รวมค่าใช้จ่าย       (368,048)       (282,621)       (621,253)            (135,181) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้       (139,275)          21,370          (22,134)                 (23,472) 

ต้นทนุทางการเงิน           (2,984)           (7,123)           (7,881)                   (4,135) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้       (142,259)          14,246          (30,015)                 (27,607) 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้          10,743            (9,014) 8,130                   (2,847) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       (131,515)            5,232         (21,885)              (30,454) 

ก าไร (ขาดทนุ) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั – สทุธิจากภาษี              288                 -                (474)                           -    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี              288                 -                (474)                           -    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี       (131,227)            5,232         (22,358)              (30,454) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
    

         สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท - - - (31,841) 

         สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ - - -           1,387 

 - - -          (30,454) 
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 งบกระแสเงนิสด

หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วันท่ี งบสอบทาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปี     (142,259)    14,246    (30,015)    (27,607) 

ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)   -     -     -     -  

จากกิจกรรมด าเนินงาน   -     -     -     -  

(โอนกลบั) ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย   -     -     -     -  

ก าไรรอตดับญัชีจากการขายและเช่ากลบัคืน  (932)  (932)  (970)  (243) 

คา่เสื่อมราคา  19,582     36,861     42,453    15,614  

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์   (3)   (3)  6,364    -  

คา่ตดัจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์  1,160     6,403     22,259     6,421  

ขาดทนุ (กลบัรายการขาดทนุ) จากการลดมลูคา่สนิค้า   -      11,337    (7,085)    2,089  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ความนิยม  121,709    -      92,361    -   

คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสยัจะสญู   (5,026)   (14,239)   (10,363)   2,777  

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน   -     -    3,872    -  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์   -     -    8,153    270  

ขาดทุนจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน   -     -      22,140    -  

ขาดทุนจากการด้อยคา่สนิทรัพย์   -     -     -     2,117  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว   -     -     (1,424)   -  

ขาดทนุจากการชดเชยคา่เสยีหาย  11,812    -     -     -  

ดอกเบีย้รับ   (1,736)   (4,702)  (819)   (1) 

ดอกเบีย้จ่าย  2,984     7,123   7,881    4,135  

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้  4,764     1,095   1,797    1,797  

ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมในกองทนุรวม   -    (265)  1,179   (19) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   -     -       (174,875)   -  

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน  1,408     2,378   3,620    486  

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

 13,464  59,303  (13,472)  7,836 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น   (23,148)   (1,864)   (47,643)   39,926  

   สนิค้าคงเหลือ   (3,208)   (17,004)    12,145   (20,841) 

   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน   -     (5,016)  2,412    1,405  

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  5,572    (7,182)    25,022   (17,386) 

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน   (45)    23    (53)   -  

   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน   -     (36)  (241)   24  
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หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วันท่ี งบสอบทาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน   -     (1,687)   -     -  

เงนิสดจ่ายจาก (ใช้ไป) การด าเนินงาน  (7,366)  26,537  (21,829)  10,964 

ดอกเบีย้รับ   353    696    804   1  

ดอกเบีย้จ่าย   (1,037)   (23)   (7,881)   (179) 

จ่ายภาษีเงินได้  (550)   (6,970)   (3,141)   -  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (8,599)  20,241  (32,046)  10,786 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทนุชัว่คราว     (113,738)    88,239     39,218    -  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -     -      421,206    -  

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้)   (7,043)   450     15,376    -  

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืนเพิ่มขึน้   -     -     (65,000)  (22,000) 

จ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน   (6,301)   (32,428)   (66,068)  (4,352) 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร  15     13    959    -  

รับ (จ่าย) เงินมดัจ าคา่หุ้น   -     (55,000)    55,000    -  

เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายลว่งหน้าคา่หุ้น  5,000     13,000    -     -  

จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย     (346,543)   -       (648,621)   -  

เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั   (14)    2,072    -     -  

เงินมดัจ ารับลว่งหน้าคา่หุ้น   -      10,000   4,900    -  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนกระแสเงนิสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงนิ 

    (468,626)    26,345      (243,031)  (26,352) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้เพิ่มขึน้ (ลดลง)   4    (1,999)  8,758    334  

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ  370,446    3     311,070    -  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั   -     -     0    19,290  

เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั   -     -     (33,900)   -  

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว   -     -    (171)  (48) 

เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน  104,760    -     -     -  

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่   (2,110)   (9,166)   (16,746)  (3,077) 

จ่ายช าระหนีต้ัว๋แลกเงินและดอกเบีย้จ่าย   -       (107,557)   -     -  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ 473,099    (118,719)  269,012  16,499 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   (1,203)  (313)  (273)   (273) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ   (4,126)   (72,133)   (6,065)   660  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี  125,485     120,157     47,710    41,372  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี  120,157     47,710     41,372    42,032  
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 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 1'63 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.01 7.72 3.2   2.85  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.27 2.63 1.11   0.83  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.1 0.21 -0.38   0.06  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 30.63% 29.25% 34.18% 29.99% 

อตัราก าไรสทุธิ -55.55% 1.64% -4.96% -29.91% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น -30.41% 0.94% -2.88% -3.21% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ -21.92% 0.66% -2.15% -2.32% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.39 0.4 0.43 0.08 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.47 0.39 0.3 0.47 



 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

Z^h0v

(ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความส่วนนีด้ว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นและชดัเจน

          ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถือ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.3 หุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 2,817,392,182 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

วนัที่จองซ้ือ 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)............................................................................................................................. ................ เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นเลขที่...................................................................................................... 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่ประจ าตวัประชาชน      -    -    -    -   บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................ 
 นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล ................................................................. .............  นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ เลขทะเบยีนนิติบุคคล........................................... 

บา้นเลขที่............................................. หมู่ที่............................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... ....................................... 
แขวง/ต าบล ........................................................................... เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั..................................................... . รหัสไปรษณีย.์......................................................................................... 
โทรศพัท ์(บา้น)........................................................โทรศพัทมื์อถอื........................................ ............................... สัญชาติ................................................... อาชีพ............................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................... ........................ ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย    หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ขา้พเจา้เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษทั วาว แฟคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ  านวน ............................................. หุ้น ประสงคข์อจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ของ  
บริษทั วาว แฟคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  

รายละเอียดการจองซ้ือ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) 

  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ 

 0.12   จองซ้ือตามสิทธิท้งัจ  านวน 

  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
รวม 

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว โดย    เงินโอนผ่าน Bill Payment    เช็ค   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท ์
เลขทีเ่ช็ค / ดร๊าฟท ์…………………………..… วนัที่………….........………………. ธนาคาร …………………………………………………… สาขา …………………………………………………  
ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สามารถท าได้ถึง 15 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เท่าน้ัน และจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่าน้ัน 

หากขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหลกัทรัพย ์(หุ้นสามญัเพิ่มทุน) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี: (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 

 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless): น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตน โดยออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และ
ด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย ์ .........................................................................................................................  สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ............................................ น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ  ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ช่ือบญัชี ...................................................................................... . เลขที่................................................. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือของผูจ้องซ้ือและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2563)  

 น าใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ : ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษัท  
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด)  

 แบบรับเป็นใบหลกัทรัพย ์(Script): ให้ออกเป็นใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ไดร้ับจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 
2563 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้ับหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือ
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ับจดัสรรหรือไดร้ับจดัสรรไม่ครบเต็มจ านวนที่จองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดย 

 ส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูจ้องซ้ือ โดยไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2563 

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร...................................................... สาขา....................................................... เลขที่บญัชี.............................................................. (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกพร้อมรับรองส าเนา) 

 มารับเช็คดว้ยตนเอง เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูจ้องซ้ือ 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย เอกสาร

ประกอบ พร้อมช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน และหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที่จะไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซ้ือ 
(..............................................................................................................)  

 

 เลขที่ใบจอง  
วนัที่จองซ้ือ

 25 สิงหาคม 2563  26 สิงหาคม 2563  27 สิงหาคม 2563  28 สิงหาคม 2563  31 สิงหาคม 2563  1 กนัยายน 2563 
 2 กนัยายน 2563  3 กนัยายน 2563  8 กนัยายน 2563  9 กนัยายน 2563  10 กนัยายน 2563  11 กนัยายน 2563 
 14 กนัยายน 2563  15 กนัยายน 2563  16 กนัยายน 2563  17 กนัยายน 2563  18 กนัยายน 2563 

 25 สิงหาคม 2563  26 สิงหาคม 2563  27 สิงหาคม 2563  28 สิงหาคม 2563  31 สิงหาคม 2563  1 กนัยายน 2563 
 2 กนัยายน 2563  3 กนัยายน 2563  8 กนัยายน 2563  9 กนัยายน 2563  10 กนัยายน 2563  11 กนัยายน 2563 
 14 กนัยายน 2563  15 กนัยายน 2563  16 กนัยายน 2563  17 กนัยายน 2563  18 กนัยายน 2563 

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 

การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้ามี) 

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

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

ข้อมูลผู้จองซ้ือ (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลักทรัพย์ 

ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ      ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น 

โดยสั่งจ่าย / โอนเงิน  “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: TNITY 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ไดร้ับเงินค่าจองซ้ือจาก (ช่ือตามใบจอง)........................................................................................................................................... เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
บริษทั วาว แฟคเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)  จ านวน .................................................................................. หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน .................................................................................................บาท  
โดยช าระเป็น   เงินโอนผ่าน Bill Payment     เช็ค   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท ์
เลขทีเ่ช็ค / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที่............................................................. ธนาคาร................................... .............................. สาขา........................................................................ 

 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) : น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่.................................................. ช่ือบญัชี............................................................... เลขที่................................................... 
 น าใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ 600 
 แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) โดยออกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือผูจ้องซ้ือ    

เจา้หนา้ที่ผูร้ับมอบอ านาจ ......................................................................................... 



รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 
ส าหรับการจองซือ้หุ้น

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ำกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์  จ ำกดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

236 
ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 

ธนำคำร ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือตรำสำรหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือบริหำรกำรเงิน 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 

ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือฝ่ำยปฏิบตัิกำรบริหำรเงิน 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 

ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 

ธนำคำรออมสิน 
GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)-เพ่ือบริหำรกำรเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 411 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 412 

บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 
SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ำกดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 413 

ธนำคำรมิซูโฮ จ ำกดั สำขำกรุงเทพฯ 
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ-เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 415 

ธนำคำรแห่งอเมริกำ เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ 
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

324 
ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 416 

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 417 

ธนำคำร อำร์ เอช บี จ ำกดั 
RHB BANK BERHAD 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

418 ธนำคำรบีเอน็พี พำรีบำส์ 
BNP PARIBAS 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 

420 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

424 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนำคำรเกียรตินำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลกูค้ำ) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

426 ธนำคำรโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สำขำกรุงเทพฯ 
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

513 ธนำคำรเกียรตินำคนิ จ ำกดั (มหำชน)-บริหำรเงิน 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 

518 ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน)  
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
  please bring along this document and make a payment at all BBL branches

 2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
 Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
  please bring along this document and make a payment at all BBL branches

 2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
 Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

  จํานวนเงินเป็นตัวอักษร  
  / Amount in words

 เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น" 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29       
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

  จํานวนเงินเป็นตัวอักษร  
  / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

  เงินสด / Cash    เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29       
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

  เงินสด / Cash    เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

 เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น" 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)
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- หน้าวา่ง -



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................

2. สัญชาติท่ี 2 .......................................................................................................................................................................................................

3. ท่ีอยูถ่าวร...........................................................................................................................................................................................................

  จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..………………….

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี)

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

-  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์

  (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



 

- หน้าวา่ง - 



 หนังสือมอบอาํนาจ 

            ทําที�………………….…………………………………………….…….…..………… 

            วนัที�………………………………………………….………….…….…..…………… 

ขา้พเจา้………………….……………………………….……..........................................ขอมอบอํานาจให…้……………………………….………………………….………………………… 

เลขที�บตัรประชาชน.....................................................................................................................ตําหน่งทางการเมอืง................................................................................................................ 

ซึ�งต่อไปนี#จะเรยีกวา่ “ผูร้บัมอบอํานาจ” เป็นผูร้บัมอบอํานาจทั �วไป   เพื�อทําการซื#อขายหลกัทรพัยห์รอืซื#อขายสญัญาซื#อขายล่วงหน้า 
แทนผูม้อบอํานาจ  โดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการใด ๆ  และทั #งปวงแทนผูม้อบอํานาจไดด้งัต่อไปนี# 

ขอ้ 1. ซื#อ ขาย โอน  รบัโอน  และจองซื#อหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที�ซื#อขายกนัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและที�อื�น หรอืตลาดอนุพนัธแ์ทนผูม้อบอํานาจ ตลอดทั #งรบัมอบ สง่มอบ ถอืครอบครองหลกัทรพัย ์ หรอื
สญัญาซื#อขายล่วงหน้าดงักล่าว 

ขอ้ 2. ชําระเงนิคา่ซื#อหลกัทรพัย ์ เงนิวางหลกัประกนั ผลขาดทุนจากการซื#อขายหลกัทรพัย ์ หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้า 
คา่ธรรมเนียม  อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทั #งปวงที�เกี�ยวกบัการซื#อขาย  หรอืจาํหน่ายจา่ยโอนหลกัทรพัย ์ ทวงถาม 
และรบัชําระเงนิ คา่ขายหลกัทรพัย ์  หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้า รวมทั #งเงนิปนัผล  ดอกเบี#ย  หรอืสทิธอิื�นใดที�เกดิจาก
หลกัทรพัย ์ รวมทั #งการหกัภาษใีด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําสง่กรมสรรพากร 

ขอ้ 3. รบัโอนทรพัย ์หรอืสทิธใินหลกัทรพัย ์ เขา้ชื�อผูร้บัมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอํานาจ  และใช้สทิธจิากหลกัทรพัยน์ั #น 
เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงแทนผูม้อบอํานาจในทุกกรณี 

ขอ้ 4. แต่งตั #งตวัแทนช่วงเพื�อทําการใด ๆ แทนผูร้บัมอบอํานาจ โดยใหต้วัแทนช่วงมอีํานาจ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบอํานาจตาม
อํานาจที�ใหไ้วใ้นหนงัสอืนี# 

ขอ้ 5. ทํา  และ/หรอื  ลงนามในหนงัสอืเอกสาร   หรอืตราสารใด ๆ    ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์หง่หนงัสอื
มอบอํานาจนี# 

การใด ๆ  ที�ผูร้บัมอบอํานาจ   หรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วงที�ผูร้บัมอบอํานาจแต่งตั #งโดยอาศยัอํานาจตามหนงัสอืนี#ไดก้ระทําไป
โดยชอบดว้ยอํานาจตามหนงัสอืนี# ผูม้อบอํานาจขอรบัผดิชอบ และใหม้ผีลผกูพนัเสมอืนหนึ�งไดก้ระทําดว้ยตนเองทั #งสิ#น 

เพื�อเป็นหลกัฐาน  จงึไดล้งลายมอืชื�อไวต้่อหน้าพยาน 

ลายมอืชื�อ…………………………………………..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ 
 (            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ…………………………………………………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ 
(            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ…………………………………………………..……………………พยาน 
(            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ……………………………………..…………………………………พยาน/คูส่มรสของผูม้อบอํานาจ 
(            ) ตวับรรจง 

อากรแสตมป์ 
CD บาท 
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 หนังสือมอบอาํนาจ 

            ทําที�………………….…………………………………………….…….…..………… 

            วนัที�………………………………………………….………….…….…..…………… 

โดยหนงัสอืฉบบันี� ขา้พเจา้ ...................................................................................................................... โดย........................................................................................................

และ.............................................................................................................................ขอมอบอํานาจให ้
!...................................................…………………………….……….…….....เลขที�บตัรประชาชน....................................................................ตําหน่งทางการเมอืง..........................

หรอื  (...................................................…………………………….……….…….....เลขที�บตัรประชาชน....................................................................ตําหน่งทางการเมอืง..........................

ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ผูร้บัมอบอํานาจ” เป็นผูร้บัมอบอํานาจทั �วไป   เพื�อทําการซื�อขายหลกัทรพัยห์รอืซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
แทนผูม้อบอํานาจ  โดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการใด ๆ  และทั �งปวงแทนผูม้อบอํานาจไดด้งัต่อไปนี�

ขอ้ 1. ซื�อ ขาย โอน  รบัโอน  และจองซื�อหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที�ซื�อขายกนัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและที�อื�น หรอืตลาดอนุพนัธแ์ทนผูม้อบอํานาจ ตลอดทั �งรบัมอบ สง่มอบ ถอืครอบครองหลกัทรพัย ์ หรอื
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าว 

ขอ้ 2. ชําระเงนิคา่ซื�อหลกัทรพัย ์ เงนิวางหลกัประกนั ผลขาดทุนจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์ หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
คา่ธรรมเนียม  อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทั �งปวงที�เกี�ยวกบัการซื�อขาย  หรอืจาํหน่ายจา่ยโอนหลกัทรพัย ์ ทวงถาม 
และรบัชําระเงนิ คา่ขายหลกัทรพัย ์  หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า รวมทั �งเงนิปนัผล  ดอกเบี�ย  หรอืสทิธอิื�นใดที�เกดิจาก
หลกัทรพัย ์ รวมทั �งการหกัภาษใีด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําสง่กรมสรรพากร 

ขอ้ 3. รบัโอนทรพัย ์หรอืสทิธใินหลกัทรพัย ์ เขา้ชื�อผูร้บัมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอํานาจ  และใช้สทิธจิากหลกัทรพัยน์ั �น 
เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงแทนผูม้อบอํานาจในทุกกรณี 

ขอ้ 4. แต่งตั �งตวัแทนช่วงเพื�อทําการใด ๆ แทนผูร้บัมอบอํานาจ โดยใหต้วัแทนช่วงมอีํานาจ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบอํานาจตาม
อํานาจที�ใหไ้วใ้นหนงัสอืนี� 

ขอ้ 5. ทํา  และ/หรอื  ลงนามในหนงัสอืเอกสาร   หรอืตราสารใด ๆ    ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์หง่หนงัสอื
มอบอํานาจนี� 

การใด ๆ  ที�ผูร้บัมอบอํานาจ   หรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วงที�ผูร้บัมอบอํานาจแต่งตั �งโดยอาศยัอํานาจตามหนงัสอืนี�ไดก้ระทําไป
โดยชอบดว้ยอํานาจตามหนงัสอืนี� ผูม้อบอํานาจขอรบัผดิชอบ และใหม้ผีลผกูพนัเสมอืนหนึ�งไดก้ระทําดว้ยตนเองทั �งสิ�น 

เพื�อเป็นหลกัฐาน  จงึไดล้งลายมอืชื�อไวต้่อหน้าพยาน 

ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ 
(                                ) ตวับรรจง (                                ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ 
(                       ) ตวับรรจง (                       ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 
( ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 
(        ) ตวับรรจง 

อากรแสตมป์ 
FG บาท 
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แผนที่สถานที่ รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
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