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ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท จํานวน 180,869,643 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ในอตัราสว่นการจอง 9 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 2 หุ้นสามญัใหม ่

วนัที�จองซื 3อ  � 1 มิถนุายน 2565  � 2 มิถนุายน 2565  � 6 มิถนุายน 2565  � 7 มิถนุายน 2565  � 8 มิถนุายน 2565  � 9 มิถนุายน 2565  � 10 มิถนุายน 2565 
  �  13 มิถนุายน 2565  � 14 มิถนุายน 2565  � 15 มิถนุายน 2565  � 16 มิถนุายน 2565  � 17 มิถนุายน 2565  � 20 มิถนุายน 2565  
 

 
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซื 3อหุ้น)  
� บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที�ประจําตวัประชาชน ...............................................................    � บคุคลธรรมดาที�ไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขที�ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง...................................................................................... 
� นิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย     เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................    � นิติบคุคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................... 
ชื�อ � นาย � นาง � นางสาว � นิติบคุคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที�......................................................................................... 
บ้านเลขที�............................................ หมูที่�........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................................... 
แขวง/ตําบล .............................................................................................. เขต/อําเภอ ............................................................................................ จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย์..................................................... 
โทรศพัท์ ( บ้าน)..........................................................................................โทรศพัท์มือถือ.........................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด / (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล)....................................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี.................................................................................. ประเภทการหกัภาษี ณ ที�จ่าย     � ไมห่กั ณ ที�จ่าย     � หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565 จํานวน........................................................... หุ้น ประสงค์ขอจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) ดงันี 3 

รายละเอียดการจองซื �อ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จาํนวนหุ้นที�จองซื �อ (หุ้น) จาํนวนเงนิที�ชําระ (บาท) 

� จองซื 3อน้อยกวา่สิทธิ   

3.30 
  

� จองซื 3อตามสิทธิทั 3งจํานวน   

� จองซื 3อเกินกวา่สิทธิ    

รวม   

พร้อมกนันี 3 ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองหุ้นสามญัดงักลา่วโดย 
� เงินโอนผา่น Bill Payment / QR Code  � เชค็  � แคชเชียร์เชค็  � ดร๊าฟท์  
เลขที�เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์....................................................................... วนัที�.......................................................................ธนาคาร.......................................................................สาขา.......................................................................................... 
กําหนดการชาํระเงนิด้วยเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ สามารถทาํได้ถงึ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 เท่านั�น และจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสาํนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาํการเท่านั�น 

โดยสั�งจ่ายบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื�อการจองซื �อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: TNITY 
 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ (หุ้นสามญัเพิ�มทนุ) ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3: (ผู้จองซื 3อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั 3น)  
� แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : นําหลกัทรัพย์เข้าบัญชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ของตน โดยออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั 3นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ 
......................................................................................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที� ............................................ นําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อเข้าบัญชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ ชื�อบัญชี 
....................................................................................... เลขที�................................................. ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั 3น (ชื�อผู้จองซื 3อต้องตรงกบัชื�อบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั 3นจะดําเนินการออกใบหลกัทรัพย์ในชื�อของผู้จองซื 3อและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565)  
� นําใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั 3นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงัผู้จองซื 3อจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที� บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด)  
 

การคืนเงนิค่าจองซื �อหุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบเตม็จํานวนที�จองซื 3อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินคา่จองซื 3อ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซื 3อโดย 
  �  สง่เช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะผู้จองซื 3อ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่ที�ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565 
  �  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร............................................................. สาขา............................................................. เลขที�บญัชี.............................................................  (โปรดแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสําเนา)  
  �  มารับเช็คด้วยตนเอง เป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะผู้จองซื 3อ 
        ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุนี 3 หากข้าพเจ้าไมส่ง่มอบใบจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย เอกสารประกอบ พร้อมชําระคา่จองซื 3อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื 3อ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที�สั�งจ่ายแล้วนั 3นไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ทั 3งนี 3 ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื 3อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุ และหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักลา่วและที�จะได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมภายหน้าอีกด้วย 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงและก่อนตัดสินใจจองซื �อหุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงชื�อ................................................................................................................ผู้จองซื 3อ/ กรรมการผู้มีอํานาจ 

�          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
 

 
เลขที�ใบจอง ......................................... 

 
วนัที�จองซื 3อ  � 1 มิถนุายน 2565  � 2 มิถนุายน 2565  � 6 มิถนุายน 2565  � 7 มิถนุายน 2565  � 8 มิถนุายน 2565  � 9 มิถนุายน 2565  � 10 มิถนุายน 2565 
  �  13 มิถนุายน 2565  � 14 มิถนุายน 2565  � 15 มิถนุายน 2565  � 16 มิถนุายน 2565  � 17 มิถนุายน 2565  � 20 มิถนุายน 2565  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี 3 จํากดั ได้รับเงินคา่จองซื 3อจาก (ชื�อตามใบจอง)................................................................................................................................................................................เพื�อจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน)                         
จํานวน........................................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยชําระเป็น   � เงินโอนผา่น Bill Payment / QR Code  � เชค็  � แคชเชียร์เชค็  � ดร๊าฟท์  
เลขที�เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์............................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยดําเนินการดงันี 3 
� แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : นําหลกัทรัพย์เข้าบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที�...................................................................... ชื�อบญัชี................................................................................... เลขที�........................................................... 
� นําใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที� 600 
 
 

        เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ .................................................................................................... 

 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จาํกัด (มหาชน)  (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความส่วนนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซื �อเลขที�................................................... 

สิ�งที�สง่มาด้วย 2 



 

 

 

BROKER 

  ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก้ จาํกัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัท หลักทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน)  
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํกัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จาํกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จาํกัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 

051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จาํกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

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

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกัด 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซตีิคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซตีิ �แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �งคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (เพื�อตราสารหนี �) 

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดี �ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จาํกัด  
THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

339 ธนาคาร ทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี �) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

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

  



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (W)  

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

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

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

  W 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     03/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    06/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  9:2 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    3.30   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     01/06/2022 - 20/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          06/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

  

 



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)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

ของ 

 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

ระยะเวลารับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ระหว่างวันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที ่20 มิถุนายน 2565 

 

 



 

หน้า 1 จาก 2 
 

 

 

      วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง  แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

2.  ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
3.  ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) 
4.  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 
5.  ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

(แยกออกจากเล่ม) 
6.  หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
7.  แผนที่สถานท่ีรับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่
ออกและเสนอขาย โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามแบบ
กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 20 มิถุนายน 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 
17.00 น. 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ที่ได้จองตาม
สิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจาก
การคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ตลอดจนการจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ  และชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดทุกรายตาม

จำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธ ิ

2.   ในกรณีที ่มีหุ ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right 
Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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2.1  จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว 

2.2  ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น 
โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจำนวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจำนวน
หุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดย
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว  
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender 
Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) โดยรายละเอียดการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ส่งมาด้วยนี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                      
___________________________ 

( นายศิรัตน์ รตันไพฑรูย์ ) 
กรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังที่ติดต่อได้ของบริษัทฯ 
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 
เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2093-1681-3 ต่อ 13 
หมายเลขโทรสาร : 0-2093-1684 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.wowfactor.co.th/ 
 

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2565   :    เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565            :    เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2565 
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การ
กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
3.1 การลดทุน และ การเพ่ิมทุน 

การลดทุนจดทะเบียน : ลดท ุนจดทะเบ ียนของบร ิษ ัทฯ จำนวน 5,060 ,983 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายซึ่งปัจจุบันมี
อยู่ท้ังสิ้นจำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพ ิ ่มท ุนจดทะเบ ียนบร ิษ ัทฯ จำนวน 180,869 ,643 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1 ,320 ,368 ,356 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพ ิ ่มท ุนจำนวนไม่เกิน 
180,869,643 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right  Offering) 

 
3.2 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ 

 
 

http://www.wowfactor.co.th/
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ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการ
เพิ่มทุน  

: 813,913,390 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 813,913,390 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

ท ุนท ี ่จะชำระเพ ิ ่มสำหร ับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนให้แก่  
ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมของบร ิษ ัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 

: 180,869,643 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
 
 
 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการ
เพิ ่มทุนให้แก่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนครบทั้งจำนวน) 

: 994,783,033 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
 
 
 
 

จำนวนหุ้นท่ีจะจัดสรร : 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
 

อัตราส่วนการจองซื้อ : 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ 
 

ราคาที่เสนอขาย : 3.30 บาทต่อหุ้น 
 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Right Offering) ในอัตราส่วน 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ 
ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้
โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้จองตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับ
หุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที ่มีเศษของหุ ้นที ่เกิดจากการ
คำนวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั ้นทิ ้ง ตลอดจนการจัดสรรตามสิทธิ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า 
หรือเท่ากับหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้น
ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนท่ีแสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

2.  ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่า
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ

ราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแตล่ะ
รายคูณด้วยจำนวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกิน
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กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจอง
ซื้อแล้ว 

2.2  ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 ให้ทำ
การจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับ
การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจำนวน
หุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระ
ค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด 
จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกบั
ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด
การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
 

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565   

 

5. กำหนดการจองซ้ือและรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 

5.1. ระยะเวลาการจองซ้ือ และรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (รวม 13 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. 

5.2. สถานที่รับจองซ้ือและรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดย

สามารถติดต่อได้ที่ 
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ฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 

ช้ัน 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 

เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : 0-2343-9630-45 

โทรสาร : 0-2343-9687 

อีเมล : operdept@trinitythai.com 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ หรือ

สาขาของตัวแทนในการรับจองซ้ือ 
 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ 

สถานท่ีรับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น 

นอกจากการจองซื้อหุ้นท่ีสำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังที่กล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย สามารถจอง

ซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซื้อจะไม่

สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอก

ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์

ฝากเข ้าบ ัญช ีผ ู ้ออกหล ักทร ัพย ์  ( Issuer Account)” และ  “แบบสอบถามสำหร ับตรวจสอบสถานะ FATCA 

(FATCASTATUS)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน - ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่
จองซื้อ 
 

5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription)  
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดย
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 
 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิท้ังจำนวน 
 

mailto:operdept@trinitythai.com
http://www.trinitythai.com/
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ในกรณีที่จองซื ้อเก ินสิทธ ิและไม่ได้ร ับการจัดสรรหรือได้ร ับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ จองซื ้อเก ินกว่าสิทธิ  
บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายใน 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โปรดดูรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6 
 
 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงซื้อหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุน้ที่จองซื้อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่่ากรณใีด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender 
Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝนืข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ 
 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัด
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 
 

ในการนี ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรอื 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จาเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้ 
5.3.2.1. ในกรณีมีหุ ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right 

Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดทุกราย
ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

5.3.2.2. กรณีที่มีหุ ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ

ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้น
ที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธแิต่ละ
รายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นท่ีเหลือ จะ
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ได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ 
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 
 

5.4. ขั้นตอนและวิธีการจองซ้ือ และรบัชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 

5.4.1    วิธีการจองซ้ือ และการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
5.4.1.1 วิธีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการ ใน
ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (รวมทั้งสิ้น 13 
วันทำการ) โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้ 
(1)  ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 5.2 

โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน  
(2)  จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com ทั้งนี้ท่านสามารถ 

Download คูม่ือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ www.trinitythai.com 
 

5.4.1.2 การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เลือกวธิีชำระเงินเพียงวิธีเดียว 
กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
 (1)  นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะ

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันท่ี
จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที ่16 มิถุนายน 2565 

(2) สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่ 1 มิถนุายน 
2565 – 15 มิถุนายน 2565 ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. 

(3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่า
สิทธิ หรือเกินกว่าสิทธ ิ

(4) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ช่ือ – นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

การชำระด้วยเงินโอน 
ให้ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่
แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 
หรือระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Service Code: TNITY ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ 
ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซ้ือหุ้น” หรือกรอกข้อมูลในใบรับชำระค่าสินค้าและบริการ ของธนาคาร
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กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศเข้าบัญชีกระแสรายวัน Service Code: TNITY ชื่อ
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุ
ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้จองซื้อเท่าน้ัน 
(1) สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียด ดังนี ้

โอนด้วยเช็ค    : วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.  
                     และวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. 
โอนด้วยเงินสด : วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 

(2) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิท่ี
ได้รับจัดสรร 

(3) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ถือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน) ช่ือ – นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) 

 
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 
             2. บริษัทฯ งดรับการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์ทุกกรณี 
             3. บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเป็นเงินสด 
             4. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ทำการจองซ้ือและชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนด้วยวิธีการ

อื่นได้ตามความเหมาะสม 
             5. กรณีชำระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อ

ผู้จองซ้ือหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซ้ือเป็นผู้เยาว์) 
 

5.4.2.    เง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซ้ือ 
1)  ในกรณีข้อ 5.6.1 เจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออก

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2)  ผู้ถือหุ้นท่ีได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 
3)  หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา

ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด 
หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ
ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อบริษัทฯ อาจถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4)  บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ
เป็นจะผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5)  บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น 
เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ใน
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กรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว 

 

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและการนำสง่เอกสาร 

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือช่ือผู้จองซื้อในใบ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทฯ 
กำหนด 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี ้

▪ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2): ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอก
รายละเอียดและลงลายมือช่ือให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนัน้ (ถ้ามี) 

▪ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5): ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุ
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่
ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย”์)) 

▪ หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือหลักฐาน
การชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจนหรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค       
หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) 
พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ - นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุ) 
และหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรือดร๊าฟท์ 

▪ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้ น โดยชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้น
ต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
ที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

▪ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที ่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู ้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

▪ เอกสารประกอบการแสดงตน: 

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว
ประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
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กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฎในสมุดทะเบียนหุ้นหรือ
ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ช่ือ
สกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลง

นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของ

นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าว จะต้องได้รับการ

รับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารได้จัดทำขึน้ เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ 

▪ หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมา

กระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กับ Custodian ผู้จองซื้อต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 

1 ฉบับ โดยเอกสารการจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุ

ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว พร้อมลง

นามรับรองสำเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ 1. เพ่ือประโยชน์สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมล์มาก่อน
ล่วงหน้า ขอให้ท่านนำส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นฉบับจริง มายังสถานที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ด้วย              

2.  หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นที่ถกูต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนวันที่ 20
มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. อาจถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว 
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5.6. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ครบตามจำนวน
ที่จองซ้ือ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุน
เต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จอง
ซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับ
นี ้บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย 

5.6.1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือ
กระแสรายวันเท่าน้ัน โดยชื่อบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (20 มิถุนายน 2565) ในกรณีที่ช่ือบัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับช่ือผู้จองซื้อหุ้น 
หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมเท่านั้น 

5.6.2. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ภายใน 10 วันทำการ 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (20 มิถุนายน 2565) กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีด
คร่อมผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหกับญัชี 
หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

 
5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่ งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ 
บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ 
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์นั้น จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับจากการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

ในกรณีนี้ช่ีอของผู้จองซื้อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้
ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
จะสามารถซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ 
ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
แล้ว การถอนหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ 
กำหนด 
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ผู้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัท
หลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหลักทรัพย์หรือความล่าช้าในการติดตามหลักทรัพย์
คืน 

5.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 
บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น 
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะตอ้งถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป ซึ่งอาจจะ
มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้ น ๆ กำหนด ซึ่งใน
กรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลัก 
ทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.7.3. หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ระบุวิธีการส่งมอบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้
ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 
 

5.8. หลักฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นเป็นหลักฐานให้แกผู่้ถือหุ้น ทั้งนี ้ ผลการจองซื้อ
หุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และบริษัทฯ 
โดยตัวแทนในการรับจองซื้อ ไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุน้เกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
 

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
5.9.1. ชื่อผู้จองซ้ือ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผู้ฝาก” และ
นำเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 
600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.9.2. โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย 
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผู้ฝาก” และนำเข้า
ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 
ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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5.9.3. หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินท่ี
บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จองซื้อตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการ
จองซื้อเป็นหลัก 

5.9.4. ผู้ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็คแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้
นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ 
 

6. วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) ไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง

ด้านการเงินและมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ดังนี้ 

แผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท) 

1. เพื่อการชำระหนี้ ไม่เกิน 300 

2. เพื่อการลงทุนในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจ
เสริม และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ 
และ/หรือธุรกิจอื่นๆ 

ไม่เกิน 50 

3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่วนท่ีเหลือ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการใช้เงินตามแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ ่มข้างต้น โดยการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายการลงทุนเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมได้ซึ ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ และผลการดำเนินงานดีมากขึ้น และทำให้
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนระยะยาว 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไร
สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ 
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8.2 วันทีผู้่จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตัง้แต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการ
จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีชื่อปรากฎเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ  มีประกาศ
จ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

8.3 ประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนเพ่ิมเติม 
การเพิ่มทุนจะทำให้หุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สามารถดึงดูดนักลงทุนทั่วไปให้เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ เพิ่ม
มากขึ้น 
 

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
เดิมแต่อย่างใด เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตาม
สัดส่วน แต่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นท่ีไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น  

  ผู้ถือหุ้นเดิมจะมสีิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 18.18 โดยสามารถคำนวณไดจ้ากสตูรดังต่อไปนี ้
 

   Control   Dilution   =       จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 

      จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน  

      

   Control   Dilution   =       180,869,643 

    (813,913,390 + 180,869,643) 

     =   ร้อยละ   18.18 

9.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

   =  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering 

    ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering 

   =                                                     3.82 - 3.73 

         3.82 

= ร้อยละ 2.36 
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9.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)  

 ไม่มี เนื่องจากในรอบ 12 เดือนล่าสุด และผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565 ในขณะที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิจาก
การดำเนินงานอยู่ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  

 
1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทฯ 

ช่ือ    : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่  : เลขท่ี 77/1 ซอยร่วมศิรมิิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2093-1681, 0-2004-5729 

  หมายเลขโทรสาร : 0-2093-1684 

  เว็บไซต์บริษัท : www.wowfactor.co.th  

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “W” (เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรม  

อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ช่ือหลักทรัพย์ว่า “EIC”) โดยในปี 2564 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food 

and Beverage Business) ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ แต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้ 

▪ ธุรกิจร้านขนมอบ 

ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE CO.”) โดย

เป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk ภายใต้ชื่อทางการค้า Bake Cheese Tart, ZakuZaku และ RAPL โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทได้นำ

สินค้าทั้ง 3 แบรนด์ มาวางขายในร้านเดียวกันภายใต้ Concept ร้านใหม่ที่ใช้ชื่อว่า BAKE WORKS ซึ่งทาง BAKE CO. ได้รับสิทธิแต่

เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นให้ขายและทำการตลาดในประเทศไทย ซึ่ งแบรนด์ขนมอบทั้ง 3 แบรนด์ข้างต้น เป็นการนำเข้า

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตส่วนหนึ่ง (Semi-Finished Goods) จากโรงงานภายในประเทศญี่ปุ่นก่อนนำส่งตรงสู่ประเทศไทยใน

รูปแบบของอาหารแช่แข็ง (Frozen Food) จากนั้นจึงนำมาอบสดใหม่วันต่อวันภายในร้านแต่ละสาขาในประเทศไทย มีช่องทางรายได้ 

จากทั้งการจำหน่ายอาหารประเภทขนมอบผ่านหน้าร้านของแบรนด์ รวมทั้งจากช่องทางอื่น ๆ เช่น การจำหน่ายผ่าน Pop-up Store 

หรือพ้ืนท่ีขายช่ัวคราว การขายสินค้าให้กับผู้จัดงาน Event และการขายผ่านช่องทาง Delivery เป็นต้น 

นอกจากน้ีในเดือนมิถุนายน 2563 BAKE CO. ยังได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมดำเนินธุรกิจกับเจ้าของสิทธิการค้าในขนมมา

การอง (Macaron) “ดาราเทวี” ให้เป็นผู้ผลิต บริหาร และจัดจำหน่ายขนมมาการอง (Macaron) ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดาราเทวี” 

หรือ “Dhara Dhevi” อีกด้วย  

http://www.wowfactor.co.th/
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1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

Bake Cheese Tart  

แบรนด์ขนมอบ ชีสทาร์ตชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากโรงงานท่ีจังหวัดฮอกไกโด ความพิเศษของ Bake Cheese 

Tart อยู่ท่ีกระบวนการผลิตชีสมูสอันนุ่มฟูท่ีทำมาจากครีมชีสต้นตำรับ ผสมผสานอย่างลงตัวตัดกับสัมผัสกรุบกรอบ ส่วนถ้วยทาร์ตทำมา

จากแป้งช้ันดี ซึ่งจะถูกอบครั้งแรกเพื่อให้ถ้วยทาร์ตคงรูป และอบซ้ำอีกครั้งหลังจากบีบครีมชีสเข้าไปเพื่อความกรอบ ขนมทั้งหมดจะถูก

ผลิตจากโรงงานท่ีฮอกไกโด และนำเข้ากระบวนการแช่แข็งอาหาร ก่อนจะส่งตรงมายังตัวแทนจำหน่าย ทำให้สามารถควบคุมรสชาติของ

ทาร์ตและคงคุณภาพของอาหารได้และสามารถคงอยู่ได้ถึง 6 เดือน นอกจากน้ียังสามารถสนุกกับการทาน Bake Cheese Tart ได้ถึง 4 

แบบ 

1. ทานทันทีท่ีอุณหภูมิห้อง เพื่อความสดใหม่ และขอบทาร์ตกรอบ ๆ 

2. แช่เย็น: เพิ่มความนุ่มละมุนของชีสยิ่งข้ึน 

3. แช่แข็ง: ให้ความรู้สึกเหมือนทานไอศกรีม 

4. อุ่นร้อน: นำไปอุ่นอีกครั้งในเตาอบ เพื่อลิ้มรสหอมกรุ่นเหมือนกับทาร์ตเพิ่งอบใหม่ 

ZakuZaku 

แบรนด์ต้นกำเนิด Cream Puff ที่นำเสนอชูครีมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Croquant Chou เป็นการนำชูครีมใน

ลักษณะที่คุ้นเคยมาพัฒนาสูตร ปรับเปลี่ยนรูปทรงเป็นแท่ง เคลือบด้วย Croquant  ซึ่งก็คืออัลมอนด์ผสมไข่ขาวที่เป็นสูตรพิเศษลับ

เฉพาะของแบรนด์ ช่วยเพิ่มความหอมและกรุบกรอบ ตามความหมายของคำว่า Croquant (โครคอง) ในภาษาฝรั่งเศส และ ZakuZaku 

(ซาขุซาขุ) ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า กรุบกรอบ สอดไส้ด้วยคัสตาร์ดกลิ่นวนิลาที่ตีสดใหม่ทุกวัน ZakuZaku นับเป็นเจ้าแรกที่นำเสนอชู

ครีมในลักษณะใหม่จากประเทศญี่ปุ ่นส่งตรงถึงไทย ตอกย้ำความแตกต่างจาก   แบรนด์คู่แข่งด้วยคอนเซ็ปต์ของร้าน “Factory 

=  Shop Counter”  ที่โชว์ขั้นตอนการผลิตขนมทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยวิถีทางแบบญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งตรง

มาจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Croquant กรุบกรอบผลิตจากอัลมอนด์ชั้นดี แป้ง Croquant Chou สูตรพิเศษท่ีนำมาอบร้อนผ่านเตาให้เห็น

ทุกความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านแบบ Factory in Shop รวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์ ZakuZaku ซึ่งก็คือไอศกรีม Soft Serve ที่ผลิตจากนมวัวคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากฮอกไกโด โรยด้วย Croquant เพิ่ม

ความกรุบกรอบ 

RAPL 

พายแอปเปิ้ลครีมคัสตาร์ดภายใต้แบรนด์ RAPL เป็นร้านที่โด่งดังและรู้จักกันในนามของ Ringo ในประเทศญี่ปุ่น 

โดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งพายท่ีนำเข้าจากฮอกไกโด นำมาซ้อนกันจำนวน 144 ช้ัน จนได้ความหนานุ่มอย่าง

สมบูรณ์แบบ ผสมผสานกับแอปเปิ้ลที่คัดจากแหล่งปลูกชั้นยอดของประเทศญี่ปุ่น เช่น อาโอโมริ รวมถึงการผลิตครีมคัสตาร์ดที่สดใหม่

ทุกวัน นอกจากน้ี ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความพิถีพิถันในการทำ พร้อมเสิร์ฟพายท่ีอบจากเตาร้อน ๆ อยู่เสมอ 

 

 

https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/croquant-chou-zakuzaku.html?gallery=1014&picture=3
http://www.facebook.com/raplapplepiethailand
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BAKE WORKS Café 

BAKE WORKS Café เป็นไลน์สินค้าประเภทเครื ่องดื ่ม ที ่วางขายภายใต้ร้าน BAKE WORKS โดยมีทั ้งเครื ่องดื่ม

ประเภท Coffee (เครื่องดื่มกาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟ) และ เครื่องดื่มประเภท Non-Coffee (เครื่องดื่มไม่ผสม

กาแฟ) ที่เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ของทีม Barista ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจุดเด่นของเครื่องดื่มคือการคัดเลือกใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม 

เช่น เมล็ดกาแฟเกรด Specialty ช็อกโกแลตนำเข้า นมที่คัดพิเศษเพื่อให้รสชาติที่ได้ของแต่ละแก้วผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยความ

พิเศษของไลน์เครื ่องดื่มคือ Signature Menu ที ่เป็นการนำเสนอขนมภายใต้ BAKEWORKS ทั้ง 3 แบรนด์ Bake Cheese Tart, 

ZakuZaku และ RAPL ในรูปแบบของเครื่องดื่ม ได้แก่ “BAKE IN HEAVEN” ได้รับแรงบันดาลใจจาก BAKE CHEESE TART “MILO 

CLIFF” ที่ได้แรงบันดาลใจจาก ZakuZaku  และ “APPLE ON ICE” ได้แรงบันดาลใจจาก RAPL  

Dhara Dhevi 

Dhara Dhevi มาการอง (Macaron) มีต้นกำเนิดจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าทั้งชาว

ไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบในขนมชนิดนี้ เพราะเป็นมาการองที่มีผิวสัมผัสและรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการนำส่วนผสมที่เป็น

ของไทยมารังสรรค์ให้เกิดเป็นรสชาติ Signature เช่นรสชาติชาไทย ซึ่งมีความหอมหวานสไตล์คนไทย แต่ถูกปากชาวต่างชาติเป็นอย่าง

มาก นอกจากน้ีราคาที่ขายยังเป็นราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง ทำให้เป็นท่ีติดอกติดใจของคนรักมาการองจนถึงทุกวันน้ี  

ขนม “มาการอง” เป็นขนมท่ีมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส ทำจากแอลมอนด์บด น้ำตาลและไข่ขาว มีลักษณะ

เป็นทรงกลมสองช้ินประกบติดกัน มีไส้สารพัดรสอยู่ตรงกลาง ความอร่อยของขนมชนิดนี้อยู่ท่ีตัวมาการองซึ่งผิวด้านนอกจะมีความบาง

กรอบ แต่เมื่อกัดลงไปจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มหนึบหนับของเนื้อแป้ง บวกกับความอร่อยของไส้มาการองรสชาติต่าง ๆ ที่แล้วแต่จะ

รังสรรค์กันข้ึนมา  

ปัจจุบัน Dhara Dhevi มาการอง ภายใต้การดำเนินการผลิต จำหน่าย และทำการตลาดของ BAKE CO. มีทั้งสิ้น 16 

รสชาติ โดยทาง BAKE CO. มีครัวกลางในการผลิตในกรุงเทพมหานคร (ภายใต้การควบคุมมาตรฐานในการผลิตโดยเจ้าของสิทธิการค้า) 

ซึ่งทำให้สามารถกระจายสินค้าถึงสาขาของร้านในกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

BAKE CO. เน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งมีคู่แข่งทางตรงน้อยราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์นำเข้าจาก

ต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยตำแหน่งทางการค้า  

(Brand Positioning) ที่บริษัทวางไว้อยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพสูง สอดคล้องกับกลยุทธ์ตำแหน่งการเปิดร้านในทำเลใจกลางเมือง เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีทางแบรนด์วางไว้  ซึ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก 

ทำให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของ BAKE CO. มีความได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบัติการภายใน

ร้านที่ได้มาตรฐาน โดยที่พนักงานได้รับการอบรมจากเจ้าของสิทธิการค้าทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย นอกจากกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลักท่ีกล่าวไป อีกกลุ่มที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนพัฒนาการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีซื้อผลิตภัณฑ์

จำนวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น 
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นอกจากนี้ BAKE CO. ได้มีการวางแผนและพัฒนาการบริหาร สินค้า ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารและการขาย

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการให้ความสำคัญกับ “Foodie Influencer” หรือผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับ

การแนะนำอาหารประเภทต่าง ๆ และแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารทางด้านสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และยังมี

การพิจารณาเลือกทำเลที่เหมาะสม เน้นคุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่

จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

สำหรับในปี 2564 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนรัฐบาลออกมาตรการ

หลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการปิด หรือจำกัดเวลาการเปิดร้าน การปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประ เทศ การเว้น

ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของร้านทั้งลูกค้าขาประจำ และลูกค้าขาจร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง BAKE CO. ก็ได้มี

การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดหลายประการเพื่อกระตุ้นยอดขาย อันได้แก่ 1) การออกแคมเปญสินค้าตามเทศกาล 2) การทำโปรโมช่ันที่

หลากหลายมากขึ้น 3) การทำโปรแกรมสมนาคุณสำหรับสมาชิก (Royalty Program) 4) เพิ่มร้านขายสินค้าแบบ Pop-up หรือพื้นที่

ขายชั่วคราว และ 5) การปรับปรุงช่องทางการซื้อสินค้าโดยเพิ่มการขายสินค้าแบบ Delivery ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อให้

สามารถทำการตลาดได้ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด การปรับกลยุทธ์ข้างต้นส่งผลให้ BAKE CO. สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้ และ

สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าในประเทศไว้ได้ แม้ว่าในปี 2564 ลูกค้าขาจรจากต่างประเทศจะลดลงจนเกือบหมดจากการปิดประเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

 สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจขนมอบและเบเกอรี่ในประเทศไทยจากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2564 ที่ผ่านมามี

มูลค่าตลาดประมาณ 38,839 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นในอัตรากว่าร้อยละ 6.1 เนื ่องมาจาก 1) ขนมอบและเบเกอรี่สะท้อนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นในเรื่องสุขภาพยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้น 2) ถึงแม้จะมกีาร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริโภคก็ยังคงบริโภคขนมอบและเบเกอรี่ในระหว่างช่วงล็อคดาวน์ และการกัก

ตัว (Self-Quarantine) โดยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากในครัวเรือน (Local Goods) มากขึ้น และ 3) ช่องทางการจัดจำหน่ายขนม

อบและเบเกอรี่ที่เน้นการจัดส่ง (Delivery)  

แม้ว่าอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตที่สูง แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วย 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก 1) ร้านค้าจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจขนมอบและเบเกอรี่ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายจากเดิมที่เป็นในลักษณะซื้อจาก

หน้าร้านเพื่อรับประทานภายนอก (Grab and Go) ไปยังช่องทางการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า (Delivery) จากการที่พฤติกรรมและไลฟ์

สไตล์ด้านอาหารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาสถานที่ และ

เมนูอาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมการสั่งอาหาร Delivery ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เห็นได้จากการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ 

และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอาหารจำนวนมาก อันส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการขนาดเล็กได้มาก

ยิ่งข้ึน และ 2) อุตสาหกรรมมีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้จำหน่ายขนมอบและเบเกอรี่ที่มีลักษณะร้านแบบ Café 

อย่างเช่น ร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจำนวนหนึ่งที่ต้องการรับประทาน

เครื่องดื่มควบคู่กับเบเกอรี่ภายในร้าน มีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงเนื่องจากเป็นประเภทอาหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  

จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าตลาดจะมีคู่แข่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก BAKE CO. มีแบรนด์ร้านขนมอบ

ชื่อดังทั้งที่มาจากประเทศญี่ปุ่น และแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งต่างก็เป็นที่นิยมของคนไทย ดังนั้นธุรกิจของ BAKE CO. จึงมีความ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หน้า 19 จาก 47 

 

ได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจขนมอบรายอื่นที่ไม่มีแบรนด์ นอกจากนั้น BAKE CO. ยังเป็นบริษัทที่มีประวัติ (Track 

Record) ในการเปิดร้านขนมอบในทำเลที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเจรจาเพื่อหาพื้นที่ขายในทำเลที่มี

คุณภาพทั้งในส่วนของร้านค้าถาวรและร้านค้าช่ัวคราว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าเป็นอย่างมาก 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Bake Cheese Tart, ZakuZaku และ RAPL ซึ่งแบรนด์ขนมอบของ BAKE CO. เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตส่วนหน่ึง (Semi-Finished Goods) จากโรงงานภายในประเทศญี่ปุ่น นำส่งตรงสู่ประเทศไทยในรูปแบบของอาหารแช่
แข็ง (Frozen Food) จากนั้นจึงนำมาอบสดใหม่วันต่อวันภายในร้านแต่ละสาขาในประเทศไทย โดยปริมาณการสั่งซื้อของ BAKE CO. 
จะคาดการณ์ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากแนวโน้มและประวัติข้อมูลยอดขายโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ทางบริษัทได้มีการเก็บรวบรวมไว้จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือในการคำนวน เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนการสั่งที่พอดีกับความต้องการของตลาด ภายใต้
นโยบายการดำเนินการผลิตของบริษัทต้นสังกัดในประเทศญี่ปุ่น บริษัท BAKE INC. บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารประเภทขนมอบ 
โดยมีจำนวนร้านในเครือกว่า 122 สาขาท่ัวโลก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564) 

สำหรับ Dhara Dhevi นั้น BAKE CO. มีครัวกลางในการผลิตขนมในกรุงเทพมหานคร ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน

และคุณภาพจากเจ้าของสิทธิการค้า ซึ่งทำให้ BAKE CO. สามารถผลิตสินค้ารวมถึงปรับจำนวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามความ

ต้องการซื้อของผู้บริโภค 

 

▪ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น  

ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือ บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด (“อีสเทิร์นควีซนี”) 

ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น โดยได้นำแบรนด์ KAGONOYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น มาเปิดบริการ  

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2563 อีสเทิร์นควีซีนได้เริ่มดำเนินธุรกิจร้านยากินิคุบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น  ภายใต้ชื่อ YUMA 

ปัจจุบันม ี1 สาขา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 KAGONOYA 

  อีสเทิร์นควีซีน ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท KR Food 

Corporation ให้เป็นผู ้ทำร้านอาหารภายใต้เครื ่องหมายการค้า KAGONOYA ในประเทศ โดย KAGONOYA เป็นร้านที ่ประสบ

ความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยมีถึง 78 สาขา และร้านอาหารอื่น ๆ ในเครือกว่าอีก 42 สาขา 

 KAGONOYA ถือกำเนิดมาจากร้านโรงเตี๊ยมญี่ปุ่นโบราณซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1990 โดยมีสาขา ตามเมือง

สำคัญต่าง ๆ เช่น โอซาก้า โตเกียว และโกเบ จุดเด่นของร้านคือชาบู ชาบู และ สุกี้ยากี้ ด้วยน้ำซุปสูตรต้นตำรับที่มีรสชาติดั้งเดิมกลม

กล่อมที่แทบไม่ต้องมีน้ำจิ้ม ทั้งนี้ทางร้านยังมีน้ำซุปที่คิดค้นขึ้นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลของวัตถุดิบอีกด้วย ในประเทศไทย 

KAGONOYA ได้เปิดทำการสาขาแรกในปี 2011 ที่ ทองหล่อ จนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการกว่า 11 สาขา โดยมีการนำเสนออาหารญี่ปุ่น

ในหลายรูปแบบ เช่น อาหาร Set Menu, A la carte Menu, Shabu Shabu, Sushi โดยนำเสนออาหารแบบ Style Osaka ซึ ่งมี
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รูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝั่ง Tokyo เพราะ Osaka เป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน จึงมีความหลากหลายมากกว่าทางวัฒนธรรม 

ในเมืองไทยลูกค้ากว่า 60% ชื่นชอบ Shabu Shabu ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือ กลุ่มลูกค้าครอบครัว หากแต่ในกลุ่มของ

คนทำงานมักนิยม Set menu เพราะต้องการความรวดเร็วและมีความหลากหลายให้เลือก 

YUMA 

ร้านยากินิคุบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ YUMA ปัจจุบันมี 1 สาขา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก โดย

อีสเทิร์นควีซีนเป็นผู้ดำเนินการร้าน YUMA ด้วยตนเอง โดยมิได้ได้รับสิทธิการค้าจากบุคคลอื่นแต่อย่างใด จึงเป็นข้อดีที่ทำให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ กลยุทธ์ทางการตลาด และการตั้งราคาขายได้โดยอิสระ 

YUMA เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเนื้อวัว และกำหนดราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย นอกจากเนื้อที่ถูกคัดสรร

มาเป็นอย่างดีแล้ว ร้านยังคงความเป็นซอสสูตรพิเศษสไตล์โฮมเมด ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านท่ีลูกค้าช่ืนชอบ นอกจากนั้นแล้วยัง

มีของทานเล่นที่เป็นสูตรมาจากญี่ปุ่นโดยตรงจากเมืองโอซาก้า หรือซูชิที่ร้านได้ใช้ข้าวญี่ปุ่นแท้ 100% จากประเทศญี่ปุ่น จึงจะเห็นได้ว่า

เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งร้านได้กำหนดราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับกลุ่มพนักงานบริษัท

หรือนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์การค้าดังกล่าว  

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

เมื ่อพิจารณาถึงแบรนด์ KAGONOYA นอกจากจะนำเสนออาหารประเภทบุฟเฟต์ชาบูที ่เน้นเนื้อคุณภาพสูงมา

จำหน่ายแล้ว KAGONOYA ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลาย ทั้ง ซูชิ แซลมอนและปูอัดซาซิมิ คูชิอะเกะ เท็มปุระ

รวม รวมทั้งอาหารทานเล่นท้ังคาวและหวานนานาชนิด จึงอาจถือได้ว่า แบรนด์ KAGONOYA  ถือเป็นแบรนด์บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญีปุ่่น ที่มี

คู่แข่งทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ชาบู ทั้งในรูปแบบญี่ปุ่นและรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ A la carte 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดของผู้บริโภคในประเทศไทยที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มของผู้บริโภค

เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาในอดีต กล่าวคือผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก 

และสามารถท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามที่ต้องการ โดยไม่ได้นำเอาเรื่องของราคามาเป็นตัวหลักในการเลือกซื้ออย่างเช่น

แต่ก่อน ซึ่งบริษัทได้มีการนำเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบกับความเป็นต้นตำรับของ ชาบูชาบู อย่างแท้จริงในเมืองไทย จึง

เป็นตัวแปรหลักที่จะผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ หากจะกล่าวถึงคู่แข่งทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อมก็ตามที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด แต่เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้น จะพบว่ายังไม่มีคู่แข่งใดท่ีสร้างลักษณะเด่นของ

ตนเองอย่างแท้จริง  

สำหรับ YUMA เน้นวัตถุดิบทีม่ีคุณภาพโดยเฉพาะเนื้อวัว และกำหนดราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทำให้สามารถทำ

การตลาดกับลูกค้าได้แทบทุกกลุ่ม 

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

อีสเทิร์นควีซีนมีเป้าหมายในการสร้างอาหารและการบริการในระดับบนถึงสูง แต่ราคาในระดับกลางเพื่อให้ลูกค้า

ส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างโดยง่าย จึงทำให้ร้านของบริษัทได้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นมาโดยตลอด ผู้บริโภค

ส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำถึง 40% โดยกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า
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เป็นหลัก เนื่องด้วยตำแหน่งทางการค้าที่ทางบริษัทวางไว้อยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ตำแหน่งการเปิดร้านใน

ทำเลใจกลางเมืองหรือพื้นที่ชานเมืองที่มีการเติบโตของจำนวนประชากร ทำให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัท อีสเทิร์นควีซีน 

(ประเทศไทย) จำกัด มีความได้เปรียบทางธุรกิจเนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบัติการภายในร้านที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการ

อบรมจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่กล่าวไปแล้ว ลูกค้าอีกกลุ่มที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและเริ่ม

วางแผนพัฒนาการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ ก็คือกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น 

นอกจากน้ีอีสเทิร์นควีซีนได้มีการวางแผนและพัฒนาการบริหาร สินค้า ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารและการขาย

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับ Macro และ Micro Influencer รวมทั้งแพลตฟอร์มค้นหา

ร้านอาหาร ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจัดส่ง (Delivery) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาเลอืกทำเลที่เหมาะสม เน้นคุณภาพ

และบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

สำหรับในปี 2564 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนรัฐบาลออกมาตรการ

หลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการปิด หรือจำกัดเวลาการเปิดร้าน การปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การเว้น

ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของร้านทั้งลูกค้าขาประจำ และลูกค้าขาจร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอีสเทิร์นควีซีนไดม้ี

การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดหลายประการเพื่อกระตุ้นยอดขาย อันได้แก่ 1) การออกแคมเปญสินค้าตามเทศกาล 2) การออกโปรโมช่ัน

ที่แตกต่างไปในแต่ละเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3) การเพิ่มเมนูสำหรับช่องทางการขายสินค้าแบบ Delivery ให้หลากหลายเหมาะกับ

ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแบบ Delivery ให้มากขึ้น 4) การปรับปรุงเมนูโดยเน้นเนื้อวัวที่

หลากหลายมากข้ึนซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผลจากการปรับกลยุทธ์ส่งผลให้ อีสเทิร์นควีซีนสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

ได้ และสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าในประเทศไว้ได้ อันทำให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารในไทยยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563-2564 การ

ขยายตัวของร้านอาหารจะอยู่ที่ร้อยละ 15.1 ซึ่งจากข้อมูลของ Euromonitor ในช่วงปี 2563-2568 พบว่ายอดขายร้านอาหารเอเชีย

ประเภทท่ีมีสาขา (Chained) ของไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ 8.4 ต่อปี ขณะที่การขยายสาขาเติบโตราวร้อยละ 3.7 

โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขาไปตามพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น ในปี 2563 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับการรับประทาน

อาหารนอกบ้านมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง และการใช้ชีวิตที่มีความเร่งรีบ 

มีผลทำให้การรับประทานอาหารนอกบ้าน กลายเป็นหนึ่งไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนไทยไปแล้ว โดยอาหารที่ได้รับความนิยมและความ

สนใจจากคนไทยอันดับต้น ๆ คือ “อาหารญี่ปุ่น” 

“อาหารญี่ปุ่น” ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งตามรายงาน “การสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยปี 

2564” ขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ในปี 2564 มีจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยรวม 4,370 ร้าน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปี 2563 ที่มีจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่น 4,094 ร้าน จากการสำรวจเมื่อปี 2561 และ 2562 พบว่าร้านอาหารญี่ปุ่น

ไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัด แต่ปี 2564 นี้ พบว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดของไทยแล้ว ซึ่งกระแสความนิยมของร้านอาหาร

ญี่ปุ่นในไทยที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตลาดอาหารญี่ปุ่นขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจ มาจากวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ ่นที่
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แพร่หลายมากขึ ้น การขยายฐานลูกค้าโดยการเพิ ่มความหลากหลายด้านราคา รวมถึงการเพิ ่มขึ ้นของศูนย์การค้านอกพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร ความชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ตลาดในเมืองไทยของกลุ่มชาบูพบว่าร้านที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เป็นร้านเล็ก ๆ 

ไม่มีสาขา อยู่ตามท้องถิ่นเสียเป็นส่วนมาก กลุ่มของผู้มาใช้บริการมีความหลายหลายเป็นไปตามพื้นที่สาขาที่ตั้งและช่วงเวลาในแต่ละ

พื้นที่ จึงทำให้เกิดความหลายหลายของกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก สำหรับอีสเทิร์นควีซีนนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมร้านอาหารญี่ปุ่น 

ในประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟต์ชาบ ูภายใต้แบรนด์ KAGONOYA โดยหากพิจารณาเฉพาะธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท

บุฟเฟต์ชาบู ในปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดใกล้เคียงกันกับ KAGONOYA จน

สามารถถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของ KAGONOYA ทั้งสิ้น 7 แบรนด์  

ในปัจจุบันแบรนด์ KAGONOYA อยู่ในลำดับที่ 3 ในด้านของจำนวนสาขา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง อย่างไรก็ดีแบรนด์ 

KAGONOYA มีความโดดเด่นในด้านการนำเสนอเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบกับความเป็นต้นตำรับของ Shabu Shabu 

จากเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง จากความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวของ KAGONOYA ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบรนด์ KAGONOYA จึงยังคงมีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการแข่งขนัท่ี

สูง โดยแบรนด์ KAGONOYA ยังคงมีนโยบายเปิดสาขาในทำเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมรายได้และส่วน

แบ่งทางการตลาดในอนาคต 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 อีสเทิร์นควีซีนมีการควบคุมมาตรฐานของวัตถุดิบร้าน KAGONOYA ด้วยการจัดหาวัตถุดิบตามที่บริษัท KR Food 

Corporation กำหนดไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ น้ำซุป ซอส ผักสด และบริษัท KR Food Corporation ยังได้มีการสุ่มตรวจ

วัตถุดิบของทางบริษัทอยู่เสมอว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้บริโภคอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มี

คุณภาพ และรสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเฉกเช่นเดียวกับการบริโภคที่ร้านในประเทศญี่ปุ่น  

 นอกจากน้ีอีสเทิร์นควีซีนยังได้พยายามคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเว้นแต่สินค้าบางรายการที่ไม่

สามารถจัดหาได้ โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อ KAGONOYA ซึ่งเป็น

จุดขายของแบรนด์ เนื่องจากเป็นสุดยอดเนื้อวัวสายพันธุ์พิเศษชั้นดี ถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ทำให้

ได้เนื้อที่ไม่มันมากจนเกินไปแต่ก็ไม่แห้งจนเกินไป ซึ่งถูกปากผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

การรับประทาน Shabu Shabu ตามรูปแบบญี่ปุ่นนั้น จะมีการนำเนื้อสัตว์ที่สุกตามระดับความชอบมาชุบไข่สด

รับประทาน ซึ่งบริษัทก็ได้คัดสรรไข่สดที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วว่าสามารถรับประทานแบบสดได้อย่างปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภค  

 บริษัทยังได้มีการสนับสนุนการประมงแบบยั่งยืน ด้วยการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งที่ใช้การประมงอย่างยั่งยืน อีก

ด้วย เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา  นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทมีแผนการที่จะกำหนดนโยบาย Zero Waste เพื่อสนับสนุนการ

ลดปริมาณขยะอีกด้วย 
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 ในด้านการบริการ บริษัทมีการนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอย่างพรีเมยีม กล่าวคือพนักงานจะนำอาหารมา

บริการให้กับลูกค้าที่โต๊ะทั้งลูกค้าแบบบุฟเฟต์ (Buffet) และอะลาคาร์ท (A la carte)  โดยลูกค้าไม่ต้องเดินไปตักเองเหมือนเช่น

ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ทั่วไป และพนักงานจะได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการรบัประทานเพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัย

ต่าง ๆ ของผู้บริโภคได้ 

 

▪ ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป 

ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด (“CCD”) 

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 2 แบรนด์ คือ ร้าน “Crepes & Co.” ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี เป็น

ร้านเครปสไตล์ฝรั่งเศสแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และ ร้าน “Le Boeuf” เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 

6 ปี ที่มุง่เน้นการส่งมอบสเต็กที่ดีที่สุด ควบคู่กับซอสสูตรพิเศษ Café De Paris และฟรายทอดกรอบ 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Crepes & Co. 

ร้านอาหารภายใต้ช่ือ Crepes & Co. เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี เป็นร้านเครป 

สไตล์ฝรั่งเศสแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร Crepes & Co. มุ่งเน้นในการนำเสนอเมนูเครปชั้นเลิศ ทั้งแบบคลาสสิคและแบบสมัยใหม่ 

ทั้งคาวและหวาน พร้อมเสิร์ฟในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็น เช้า กลางวัน เย็น หรือ Brunch รวมถึงอาหารโมร็อกโก อาหารสเปน และ

อาหารกรีก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยตั้งแต่

ปี 2563 CCD ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลออกมาตรการหลายประการ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการปิด หรือจำกัดเวลาการเปิดร้าน การปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคม 

เป็นต้น ทำให้ต้องปิดร้าน Crepes & Co. ที่มีอยู่เดิม 1 สาขาคือสาขาหลังสวนไป เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของ Crepes & Co. นั้นจะเป็น

ลูกค้าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ดีทาง CCD อยู่ระหว่างการสรรหาทำเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้

เป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของร้าน Crepes & Co. ต่อไป ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ประสงค์จะรับประทานเมนูของร้าน Crepes & Co. นั้น ยัง

สามารถรับประทานได้ที่ร้าน Le Boeuf สาขาอารีย์ ซึ่งได้มีการคัดเลือกเมนูบางส่วนของ Crepes & Co. ไปเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าอีกด้วย 

ร้าน Crepes & Co. ใส่ใจในคุณภาพ รสชาติ การจัดแต่ง รายละเอียดของอาหารที่ยอดเยี่ยม และการบริการที่

ประทับใจ ความพิถีพิถัน ความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ทั้งด้านอาหารและบริการ เพื่อที่จะส่งมอบอาหารที่บรรจงคัดสรรวัตถุดิบ 

รังสรรค์เมนูอาหารที่ยอดเยี่ยม เพื่อทุกคน ทุกรุ่น ทุกวัย อีกทั้งยังเน้นให้ความสำคัญกับความเป็นกันเอง รอยยิ้ม ความประทับใจ ที่มอบ

ให้ลูกค้ามายาวนาน  

Crepes & Co. มีลักษณะการให้บริการที่เน้นความเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกอบอุ่น สะดวกสบายและปลอดภัย

เหมือนรับประทานอาหารอยู่ท่ีบ้าน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใส่ใจรายละเอียดของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งพนักงานสามารถจำช่ือ

รวมถึงจดจำรายละเอียดในการรับประทานอาหารของลูกค้าประจำได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี Crepes & Co. ยังได้รับใบประกาศนียบัตร
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ในหลาย ๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จัดอันดับมากมายที่ไดร้ับความเชื่อถือและมีชื่อเสยีงของประเทศไทย อาทิเช่น Trip Advisor 

เป็นต้น 

กลุ่มลูกค้าหลักของ Crepes & Co. เป็นลูกค้าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทย ทั้งที่เป็นครอบครัว

และคู่รัก  รองลงมาจะเป็นลูกค้าชาวไทย ซึ่งโดยส่วนมากจะมาเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะ 

ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Le Boeuf 

ร้านอาหารภายใต้ชื่อ Le Boeuf เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 6 ปี โดยมีซอสสูตร

พิเศษเฉพาะของ Le Boeuf ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากผู้คิดค้นซอสต้นตำรับจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่รู้จักกันดีภายใต้

ชื่อ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า 81 ปี และมุ่งเน้นการส่งมอบสเต็กที่ดีที่สุด ควบคู่กับมันฝรั่ง

ทอดกรอบและสลัดผักสด โดยในปี 2564 CCD เปิดสาขาใหม่ที่อารีย์ ทำให้ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ สาขาหลังสวน และสาขาอารีย์ 

Le Boeuf เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Café de Paris ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ป Steak & Fries Bistro Le Boeuf เป็นร้านท่ีเสิร์ฟเมนูหลักเพียงเมนูเดียวคือสเต็ก ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่

ซอสสูตรลับที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 และเป็นซอสสูตรเดียวกับร้านต้นตำหรับ Café de Paris เมืองเจนีวา โดยช่วง

เริ่มแรกมีแค่เมนูสเต็กเนื้อวัวเท่านั้น แต่ต่อมาเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าชาวไทยจึงได้เพิ่มประเภทของเนื้อสัตว์  ไม่ว่าจะ

เป็นปลาแซลมอน เนื้อแกะ กุ้งล็อบสเตอร์ และหอยสแกลลอบ   

Le Boeuf มีลักษณะการให้บริการในแบบที่รู้จักกันดีในรูปแบบ  Fine Dining ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเมนูที่มี

คุณภาพสูงกว่าร้านอาหารโดยทั่วไป และการให้บริการของพนักงานนั้นจะให้บริการที่เป็นทางการ รวมถึงการแต่งกายที่เป็นทางการด้วย

เช่นกัน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษและมีความวีไอพีกว่าร้านอาหารปกติในราคาที่เข้าถึงได้ 

Le Boeuf ได้รับประกาศนียบัตรในหลาย ๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จัดอันดับมากมายที่ได้รับความเชื่อถอื

และมีชื่อเสียงของประเทศไทย อาทิเช่น Thailand Tatler ในรางวัล Best Restaurant 2019 

โดยปกติแล้วกลุ่มลูกค้าของ Le Boeuf นั้นจะมีทุกกลุ่ม ทุกช่วงอาย ุหลากหลายอาชีพ แต่กลุ่มลูกค้าท้ังหมดที่กลา่ว

มานั้นจะมาใช้บริการที่ Le Boeuf ด้วยจุดประสงค์คล้าย ๆ กัน คือ ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการได้รับบริการที่หรูหราและเป็น

ทางการเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

นโยบายทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น Crepes & Co. ที่เป็นร้านอาหารแบบ Full Service หรือ Le Boeuf ซึ่งเป็น

ร้านอาหารแบบ Fine Dining นั้น ล้วนแล้วแต่มีนโยบายเดียวกันคือรักษามาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานของคุณภาพอาหารให้

เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 

สำหรับ Crepes & Co. ยังมีนโยบายที่จะคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพอุดมไปด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น ธัญพืช งา ถั่วเมล็ดแห้ง น้ำมันมะกอก สมุนไพร อาหารทะเล ผักและ

ผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของร้าน Crepes & Co. คือเรื่องอาหารเช้า ซึ่งร้าน Crepes & Co. เป็นร้านแรก ๆ ของ
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กรุงเทพฯ ที่ขายอาหารเช้าควบกับมื้อเที่ยง (Brunch) ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ที่สำคัญอีกอย่างที่ไม่เหมือนใคร มากไปกว่านั้นบริการ All 

Day Breakfast ยังเป็นที่ชื่นชอบจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการอาหารเช้าในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้าน เพื่อ

การพบปะกันกับเพื่อนหรือครอบครัว  

ในส่วนของ Le Boeuf นั้น ถือเป็นร้านอาหารประเภท Fine Dining ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หัวใจหลักที่สำคัญคือ

การให้บริการสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสสมุนไพร Café de Paris ที่ถือว่าเป็นซอสสูตรตำหรับอย่างแท้จริง การคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ Steak 

& Fries Bistro Le Boeuf การเสริฟด้วยเตาวอร์มเมอร์ด้านล่างถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น คงไว้เช่นเดียวกับร้านต้นตำหรับ Café de 

Paris เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองที่ทำให้ร้าน Le Boeuf เป็นร้านสเต็กมีลูกค้าประจำทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ   

นอกจากนั้นทั้ง Crepes & Co. และ Le Boeuf ยังได้มีการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยมี

การร่วมมือกับ Delivery ชั้นนำต่าง ๆ ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาหารที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และเพิ่ม

ช่องทางการชำระเงินท้ังออนไลน์และพันธมิตรบัตรเครดิต อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยช่องทางชำระเงินที่

สะดวกในแอปพลิเคชัน Alipay 

สำหรับในปี 2564 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่ง

รัฐบาลยังคงออกมาตรการหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการปิด หรือจำกัดเวลาการเปิดร้าน การปิดรับนักท่องเที่ยว

จากต่างประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของเครือ CCD ทั้งลูกค้าขาประจำ และลูกค้าขาจร ลดลงอยา่งมี

นัยสำคัญ CCD ได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดหลายประการ อาทิเช่น 1) ทำการตลาดในช่องทาง Delivery ให้มากขึ้น 

รวมถึงมีส่วนลดพิเศษเมื่อมีการสัง่อาหารจำนวนมากสำหรบันำส่งให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 2) จัด Set Menu “New Normal” ซึ่ง

เป็นชุดอาหารราคาย่อมเยาลง แต่ลูกค้าจะได้รับประทานทั้ง อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก ซุป สลัดผัก และของหวาน สามารถ

ทานได้ไม่จำกัด โดยยังคงให้บริการแบบพรีเมียมซึ่งเป็นมาตรฐาน Le Boeuf 3) จัดโปรโมชั่นตามเทศกาล และ 4) การจัด Chef Table 

ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย เป็นต้น ซึ่งผลจากการปรับกลยุทธ์ข้างต้น ทำให้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า และ

สามารถสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้อีกด้วย  

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการทานอาหารสำหรับคนไทย  Crepes & Co. และ Le Boeuf ได้จัดทำการบริการใน

รูปแบบสมัยใหม่  โปรโมชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการรับประทาน

อาหารที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาพร้อมกันกับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพ

อาหาร 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย แต่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักของ Crepes & Co. นั้นคือกลุ่ม

ครอบครัว ทั้งคนไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเน้นวิธีการทำอาหาร วัตถุดิบ รสชาติ และการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เน้นการบริการที่อบอุ่น รวมทั้งการตกแต่งร้านที่สื่อถึงความเป็นตัวตน สไตล์ บรรยากาศที่เหมาะสม

กับทุกวัย  
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สำหรับ Le Boeuf นั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาท้ังรูปแบบอาหารและการบริการต่าง ๆ การจัดทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า และเน้นสถานท่ีที่สะดวก เข้าถึงได้

ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์และ “Foodie Influencer” 

หรือผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำอาหารประเภทต่าง ๆ และแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารทางด้านสื่อออนไลน์มากขึ้น 

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการขายในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการปรับนโยบาย

การตลาดให้สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับคนไทยและต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ทั้งยังมีการวางแผนใน

เรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการชำระเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงลูกค้าในยุคสมัยใหม่นี้ 

ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

ร้านอาหารของ CCD นั้น เป็นร้านอาหารบริการเต็มรปูแบบ (Full Service Restaurant) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง

จากมาตรการของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปี 2564 แม้ว่าเริ่มมีปัจจัยหนุน

จากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แบบมีเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทำให้ประชาชนออกมาทานอาหารและใช้เวลาใน

ร้านอาหารมากขึ้น รวมถึงการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์แล้ว แต่จากการต้องแบกรับต้นทุนคงที่ที่สูงตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

และการลงทุนใหม่ก็ใช้เงินทุนท่ีสูง ทำให้ธุรกิจร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบยังคงหดตัวลงร้อยละ 28.5 จากปี 2563 (มูลค่าตลาดทั้งปีอยู่

ที่ราว 1.13 แสนล้านบาท) ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

สำหรับปี 2565 การฟื้นตัวของธุรกิจอาหารให้บริการเต็มรูปแบบ ในกรณีที่สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้บริโภค

มีความเช่ือมั่น และมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากข้ึน คาดว่าธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะขยายตัวขึ้นร้อย

ละ 26.5 เมื่อเทียบกับป ี2564 แต่ในกรณีที่สถานการณ์แย่ลง มีการยกระดับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 อีกครั้ง คาดว่าธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะเติบโตเพียงร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ

ทุกรายจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเพิ่มช่องทางทางการขายและการทำการตลาด

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้เพิ ่มขึ ้น อีกทั้ง ยังต้องหาวิธีการจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบ ค่า

สาธารณูปโภค และค่าขนส่ง เป็นต้น 

CCD ให้ความสำคัญในการสร้าง Brand Loyalty เป็นอย่างมาก เพราะการแย่งชิงส่วนแบ่งของการตลาดในปัจจุบัน 

มีความทวีความรุนแรงมากข้ึนในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงมุ่งเน้นทั้งการบริการและอาหาร โดยเราต้องตอบโจทย์ใน

ความต้องการทุก ๆ เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารและรสชาติ แต่ต้องสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้

บริการ เพื่อให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

CCD ได้ให้ความสำคัญในการจัดส่งอาหาร Food Delivery เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการ

รับประทานอาหารนอกบ้านเพียงเท่านั้น พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งอาหารถึงมือ

ผู้บริโภคก็เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย  และประสิทธิภาพการขายให้กับร้านของ CCD โดยร่วมมือกับ 

แบรนด์ขนส่งอาหารช้ันนำต่าง ๆ   

สำหรับ Le Boeuf  ถือเป็นร้านอาหารประเภท Fine Dining ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้นการให้บริการสเต็ก

แบบพรีเมียม พร้อมกับซอสสมุนไพรสูตรพิเศษของร้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีแห่งเดียวในประเทศไทย ร้าน Le Boeuf จึงมี
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ลูกค้าประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิบริษัทฯ จึงเล็งเห็นศักยภาพในการขยายสาขาไปยังทำเลใหม่ ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต 

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการทานอาหารสำหรับคนไทย Crepes & Co. และ Le Boeuf ได้จัดทำการบริการใน

รูปแบบสมัยใหม่ โปรโมชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการรับประทาน

อาหารที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาพร้อมกันกับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพ

อาหาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย แต่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักของ Crepes & Co. นั้นคือกลุ่มครอบครัว ทั้งคน

ไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเน้นวิธีการทำอาหาร วัตถุดิบ รสชาติ และการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย

และต่างชาติ เน้นการบริการที่อบอุ่น รวมทั้งการตกแต่งร้านท่ีสื่อถึงความเป็นตัวตน สไตล์ บรรยากาศที่เหมาะสมกับทุกวัย  

สำหรับ Le Boeuf นั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาท้ังรูปแบบอาหารและการบริการต่าง ๆ การจัดทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า และเน้นสถานท่ีที่สะดวก เข้าถึงได้

ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการขายในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งการติดตามเทศกาลต่าง ๆ ปรับให้เข้ากับคนไทยและต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ทั้งยังมีการวางแผนในเรื่อง

ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการชำระเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงลูกค้าในยุคสมัยใหม่นี้ 

CCD มีแผนจะขยายสาขา Crepes & Co. และ Le Boeuf ในระยะอันใกล้ โดยเน้นทำเลศักยภาพในกรุงเทพและ

ปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้ครอบคลุมศักยภาพของ

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล อันเป็นทำเลหลักที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและมีความเข้าใจในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของทั้ง 

Crepes & Co. และ Le Boeuf เป็นอย่างดี 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Crepes & Co. และ Le Boeuf ให้ความสำคัญในสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพจากทั่วโลก และ

ยังคัดสรรวัตถุดิบภายในประเทศ ความพิถีพิถันในการปรุงอาหารแต่ละอย่างเพื่อให้อาหารจานนั้นได้รสชาติที่ดีตรงตามสูตรมาตรฐาน 

การเลือกผักสด ผลไม้ และเนื้อสัตว์ท่ีได้คุณภาพได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยา ให้ผู้บริโภคมั่นใจในอาหาร 

 นอกจากการผลิตที่ดีแล้ว Crepes & Co. และ Le Boeuf ยังคงใส่ใจทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้า

แต่ละประเภท การขนส่งสินค้า เพราะวัตถุดิบต้องสะอาด มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นได้คุณภาพอยู่เสมอจนถึงมือ

ผู้บริโภค 

 

▪ ธุรกิจร้านพิซซ่า DOMINO’S PIZZA  

ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ

ไทยให้เปิด บริหาร และพัฒนา ร้านพิซซ่าภายใต้ชื ่อทางการค้า DOMINO’S PIZZA ทั้งในนามตนเองหรือให้สิทธิบุคคลอื่น (Sub 

License) ภายใต้ระบบและมาตรฐานเดียวกับร้าน DOMINO’S PIZZA ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกว่า 90 ประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หน้า 28 จาก 47 

 

ยังได้รับสิทธิในการจัดตั้งครัวกลาง สำหรับบริหาร จัดการ และส่งมอบวัตถุดิบสำหรับผลิตพิซซ่า ให้แก่ร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า 

DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทยอีกด้วย  

โดยบริษ ัท โดมิโน่  เอเซ ีย แปซิฟ ิค จำกัด ได้ เข ้าร ับโอนกิจการร ้าน DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทยจาก 

เจ้าของเดิม ตลอดจนเข้าผูกพันในสัญญาสิทธิการค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้าน DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทย กับเจ้าของสิทธิ

การค้า ในไตรมาสที ่4/2563  

DOMINO’S PIZZA ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1960 ที่มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านพิซซ่าที่

ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมีสาขามากกว่า 18,380 สาขากว่า 90 ประเทศท่ัวโลก โดย  DOMINO’S PIZZA เป็น

แบรนด์ร้านพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านส่วนแบ่งการตลาด การเข้าลงทุนในธุรกิจ DOMINO’S PIZZA ในประเทศ

ไทย ตลอดจนการได้รับเลือกจากเจ้าของสิทธิการค้าให้เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญา Master Franchise Agreement ให้

เปิด บริหาร และพัฒนา ร้านพิซซ่าภายใต้ช่ือทางการค้า DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกลุ่มบริษัท

ฯ ซึ่งเป็นท่ียอมรับต่อเจ้าของสิทธิการค้าระดับโลก 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

ร้านอาหารภายใต้ชื่อ DOMINO’S PIZZA เป็นร้านจำหน่ายพิซซ่าสไตล์อเมริกันแท้ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของทางร้าน

คือพิซซ่า ซึ่งมีให้เลือกกว่า 20 หน้า โดยมีแป้งสูตรเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบหนานุ่มที่เป็นแป้งนวดมือสด ๆ ทุกออเดอร์ 

และแป้งแบบบางกรอบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ประกอบกับการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ และเน้นการให้บริการแบบ 

Neighborhood Restaurant ที่เป็นพิซซ่าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากพิซซ่าแล้วยังมีของทานเล่นอื่น ๆ เช่น สปาเก็ตตี้ พาสต้า 

ซินนาสติกซ์ ช็อกโกแลตลาวาเค้ก เป็นต้น 

DOMINO’S PIZZA มีลักษณะการบริการ 3 แบบ คือ แบบนั่งทานที่ร้าน (Dine-in) แบบซื้อกลับบ้าน (Carry Out) 

และแบบส่งถึงบ้านในระยะทางที่กำหนด (Delivery) โดยเน้นการบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

จุดเด่นของ DOMINO’S PIZZA คือการใช้วัตถุดิบคุณภาพดี  โดยมีแป้งท่ีเป็นสูตรเฉพาะ ประกอบกับเทคโนโลยีการ

อบพิซซ่าสด ๆ เมื่อมีรายการคำสั่งของลูกค้าเข้ามาเท่านั้น รวมถึงมีการเพิ่มเมนูที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศ 

นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป DOMINO’S PIZZA ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกใน

การสั่งพิซซ่ามากขึ้น และได้พัฒนารูปแบบการสั่งซื้อออนไลน์ให้สะดวกตอ่การใช้งานมากยิ่งข้ึน และยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เช่น เป็นการสั่งพิซซ่าแบบออนไลน์ท้ังทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน พร้อมทั้ง

พัฒนานวัตกรรมการเลือกหน้าพิซซ่า และการตรวจสอบสถานะจัดส่ง ทำให้ในปัจจุบัน DOMINO’S PIZZA เป็นผู้นำทั้งด้านการจัดส่ง 

พิซซ่าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบ Delivery และการซื้อกลับบ้าน (Carry Out) 
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นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

DOMINO’S PIZZA เป็นแบรนด์พิซซ่าจานด่วนสัญชาติอเมริกา ที่มีจุดเด่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการ

ให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น Neighborhood Restaurant  สูงมาก โดย Model ธุรกิจ DOMINO’S 

PIZZA เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchising QSR Pizza) เน้นทำการตลาดในเรื่องราคาที่คนทุกกลุ่มจับต้องได้ อีกทั้ง

ยังเน้นในเรื่องของการจัดส่งพิซซ่าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลา 30 นาที ทำให้ลูกค้าได้ทานพิซซ่าที่มี

คุณภาพเหมือนออกจากเตาใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ DOMINO’S PIZZA 

สืบเนื่องจากนโยบายการตลาดในเรื่องของราคาที่จับต้องได้ เช่น ในปี 2564 ได้มีการทำโปรโมชั่นซื้อพิซซ่าถาด

ใหญ่ ราคา 199 บาท และการทำโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่ง จากการทำการตลาดด้วยโปรโมชั่นเหล่านี้  ทำให้ฐานลูกค้าของ DOMINO’S 

PIZZA ขยายเพิ่มมากขึ้น นอกจากกลุ่มคนวัยทำงานแล้ว กลุ่มนักเรียน นักศึกษายังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของ DOMINO’S 

PIZZA ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ DOMINO’S PIZZA ยังจะมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีลักษณะเป็น Combo Set ที่มีความคุ้มค่า (ราคา

ต่อคน) ที่ใกล้เคียงกับร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant และอาหารทั่วไป ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ และยังมีแผน

ที่จะจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถแนะนำสินค้าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า

ก่อนปิดการขาย หรือแนะนำโปรโมช่ันท่ีมีความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งในการให้บริการผ่านร้านค้า 

และการให้บริการผ่าน Call Center ได้  

ทั้งนี้ เพื่อที่จะกระตุ้นยอดการสั่งซื้อซ้ำ บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ได้มีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ อันมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) จัดทำแผนการตลาดในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการทำการตลาดทั้งแบบ Online ในการเพิ่มยอด Reach และ 
Engagement ของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้สูงข้ึน รวมทั้งยังมุ่งเน้นการตลาดแบบ Offline ในรูปแบบ Local Store Marketing ใน
พื้นที่ชุมชนเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง 

2) ปรับปรุงช่องทางการจำหน่ายในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบการสั่งซื ้อแบบ Online ทั้งผ่าน 
Website และ Application ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  

3) พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ซึ่งถือเป็นปจัจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ
ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เช่น การคัดสรรวัตถุดิบจาก Supplier ที่มีคุณภาพ การควบคุมมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้า
ไปยังร้านค้า การควบคุมระยะเวลาในการส่งสินค้าแบบ Delivery ให้อยู่ภายในระยะเวลา 30 นาที เพื่อคงความสดใหม่แก่ลูกค้า เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ สะอาด และรสชาติที่ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกครั้งที่สั่ง นอกจากนี้บริษัทฯ 
จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการประกอบอาหารให้ดียิ่งข้ึน เช่น มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

4) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในลักษณะ Seasonal Product ให้แก่ลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อขยายช่องทาง
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ โดยในปี 2564 DOMINO’S PIZZA ออกพิซซ่าหน้าโอปป้าไก่และโอปป้าหมู เป็นหน้าพิซซ่าท่ีจำหน่ายในประเทศ
ไทยเท่าน้ัน (Local Flavor) ซึ่งมีการปรับรสชาติให้เข้มข้น เข้าถึงกลุ่มบริโภคคนไทยมากขึ้น 
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ภาวะอุตสาหกรรรมและการแข่งขัน 

ปัจจุบัน DOMINO’S PIZZA มีส่วนแบ่งตลาดพิซซ่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งตลาดพิซซ่าในประเทศไทย

มีมูลค่ามากกว่า 12,000 – 15,000 ล้านบาท ขณะนี้ตลาดพิซซ่าแม้จะมีผู้ประกอบการอยู่ไม่กี่เจ้า แต่ก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้าง

สูง โดยส่วนใหญ่จะแข่งขันกันในแง่ของโปรโมชั่นและราคา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ตลอดจนปี 2564 

ถือว่าเป็นปีท่ีท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ

ที่ภาครัฐออกมาตรการล็อกดาวน์ ปิดศูนย์การค้า เพื่อลดการแพร่ระบาด ส่งผลให้การเข้ารับบริการทานอาหารที่หน้าร้านลดลงเป็นอย่าง

มาก จึงทำให ้DOMINO’S PIZZA หันมาเน้นทำการตลาดและการขายแบบจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) และการซื้อกลับบ้าน (Carry Out) 

มากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า ถึงแม้ในแง่ต้นทุนจะสูงขึ้นจากการทำโปรโมช่ัน และการจัดส่ง แต่ก็ทำให้ยอดขาย

จากช่องทาง Delivery สูงขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ DOMINO’S PIZZA ยังขาดอยู่ คือ จำนวนสาขาท่ีไม่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่นอกเขตส่ง ปัจจุบัน

มีลูกค้าจำนวนมากที่ชอบสินค้าและบริการของ DOMINO’S PIZZA แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นเป้าหมายหลักนอกจากการเป็นแบ

รนด์พิซซ่าช้ันนำแล้ว คือการขยายสาขาเพื่อปิดช่องว่างเขตส่งที่ยังว่างอยู่ โดยเฉพาะในเขตหลักของกรุงเทพฯ โดยการขยายสาขาถือเป็น

พันธกิจสำคัญที่จะดำเนินการในปี 2565 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

DOMINO’S PIZZA มุ่งเน้นการจำหน่ายพิซซ่าและอาหารเมนูอื่น ๆ โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 

และเป็นมาตรฐานเดียวกับ ร้าน DOMINO’S PIZZA ทุกสาขาทั่วโลก อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตแป้งพิซซ่าภายในประเทศที่ผ่านมาตรฐาน 

GMP และ HACCP ผลิตแป้งพิซซ่าสดใหม่ทุกวัน ขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ และจัดเก็บท่ีห้องควบคุมอุณหภูมิที่มีในทุกสาขา เพื่อคง

ความสดใหม่และคุณภาพของแป้งให้ดีที่สุดก่อนท่ีจะทำการผลิตพิซซ่าเพื่อส่งถึงมือลูกค้า  

นอกจากน้ี บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด  เน้นคัดสรรวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ 

โดยคำนึงถึงคุณภาพความสดใหม่เป็นสำคัญ โดยหน้าพิซซ่าทุกหน้านั้น เราได้คัดสรรวัตถุดิบเกรดดี ไม่ว่าจะเป็นแฮม เบคอน กุ้ง 

ปลาหมึก ชีส และผักทุกชนิด รวมถึงของสดอื่น ๆ ด้วย เรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การขนส่งจากคู่ค้า การจัดเก็บในโรงงาน 

การขนส่งไปถึงแต่ละสาขา และการจัดเก็บในแต่ละสาขาหน้าร้าน เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบยังคงความสดใหม่ไปจนกว่าจะผา่นกระบวนการ

ปรุงจนถึงมือลูกค้า  
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2.2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ประกอบธุรกิจ สัดส่วน (%) ทุนที่เรียกชำระ (บาท) ความสัมพันธ ์
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 
เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลงทุนในธุรกิจ
อาหาร 

100.00 600,000,000 บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท โดมิโน่ เอเชยี แปซิฟิค จำกัด 
เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 430,000,000 บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกดั 
เลขที่ 574 ซอย27 (การเคหะฯ) แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

ธุรกิจอาหาร 100.00 1,000,000 บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด 
เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 74,000,000 บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอ๊ปเม้นท ์จำกัด 
เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ธุรกิจอาหาร 100.00 8,163,300 บริษัทย่อยทางอ้อม 

 

 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

 
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด  

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด 

บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
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2.3. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2564 เป็นดังนี้  

ธุรกิจที่ลงทุน 
บริษัทท่ีดำเนินงาน (บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) 

% การถือหุ้น-ของบริษัทฯ
ในบริษัทท่ีดำเนินงาน  

(ทั้งทางตรง - ทางอ้อม) 

รายได้  
(ล้านบาท) 
ปี 2564 

ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ธุรกิจร้านขนมอบ  
▪ Bake Cheese Tart 
▪ ZakuZaku  
▪ RAPL 

▪ Dhara Dhevi 

บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

100 45 

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น  
▪ KAGONOYA 
▪ YUMA 

บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) 
จำกัด 

100 170 

ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป 
▪ Crepes & Co. 
▪ Le Boeuf 

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อป
เม้นท์ จำกัด 

100 39 

ธุรกิจร้านพิซซ่า DOMINO’S 
PIZZA 

บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 100 158 

จากตารางด้านบน จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2564 คือ ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

 

2.4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

2.4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร เป็นเจ้าของ 80.17 ไม่มภีาระผูกพัน 

2. อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นเจ้าของ 55.41 ไม่มภีาระผูกพัน 

3.  ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.02 ไม่มภีาระผูกพัน 

4.  สินทรัพย์ระหว่างทำ  เป็นเจ้าของ 11.08 ไม่มภีาระผูกพัน 

รวม   146.68  
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2.4.2   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะทรัพย์สิน มูลค่า (ล้านบาท) 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.60 
2. ค่าลิขสิทธ์ิ 186.88 
3. เครื่องหมายการค้า 173.27 
4. ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา 0.10 
รวม 364.85 

2.4.3   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้การขยายธุรกิจของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ การลงทุนที่หลากหลายนั้น เป็นการกระจายความเสี่ยง
ทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี และยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป  

กรอบนโยบายการลงทุน  

1. ลักษณะการลงทุน บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญชำระแล้ว หรือเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเข้าซื้อ
สินทรัพย์ หรือดำเนินการด้วยแนวทางอื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจและมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน 

2. คุณสมบัติของบริษัทและ/
หรือธุรกิจที่ลงทุน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจดังต่อไปนี้ 
1. ธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและบริการด้านอาหาร 
2. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

▪ เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
▪ เป็นธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัทฯ  ได้

ในทันท ี
▪ ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือ

บริหารความเสี่ยงได้ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวหยุดชะงักในอนาคต 
3. อัตราผลตอบแทนข้ันต่ำ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจใด ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ให้ผลตอบแทนไม่

ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost 
of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ท่ีร้อยละ 8.56)  
ทั้งนี ้WACC ของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทธุรกิจ
ที่ลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ณ เวลานั้น โดย
บริษัทฯ จะชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุนและ WACC ของบริษัทฯ โดยละเอียดอีก
ครั้งหนึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้เจรจา กำหนดเง่ือนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อ
หุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

4. ระยะเวลาคืนทุน ในกรณีลงทุนในการเปิดสาขาใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร  
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กรอบนโยบายการลงทุน  

มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่
เป็นร้านอาหารในลักษณะร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Flagship store) เพื่อ
สร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) อาจมีระยะคืนทุนท่ียาวกว่า ร้านค้าใน
ลักษณะอื่น 

ในกรณีเข้าซ้ือธุรกิจอาหาร 
มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองราคาซื้อขาย 
ในกรณีลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ 
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ จะมุ่งลงทุนใน
ธุรกิจที่มีเสถียรภาพ และสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ให้แก่
บริษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า สัมปทานกับภาครัฐ เป็นต้น  ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาคืน
ทุนระหว่าง 5 – 10 ปี ข้ึนอยู่กับประเภทธุรกิจและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง  
ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะชี้แจง
ระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยการเผยแพร่สารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5. การพิจารณาความเสี่ยงของ
ธุรกิจที่จะเข้าลงทุน 

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน เป็น
ต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความเสี่ยงในการบริหารต้นทุน ความเสี่ยงใน
การบริหารกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านความสามารถของบุคลากร เป็นต้น โดยบริษัท
ฯ จะชี้แจงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนพร้อมทั้งแนวทาง
บริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบริษัทฯ ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน 
และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถือหุ้น 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

 ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังน้ี 

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

2. นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย ์ กรรมการ /ประธานเจา้หน้าท่ี /(รกัษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

3. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ 

4. นายเจนวิทย์ จิวะกลุชัยนันท์ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
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5. นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ กรรมการ  

6. นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ กรรมการ /ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน  

7. นางสาวศรินญา มหาดำรงค์กุล กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

8. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน  

9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการอิสระ  

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือช่ือเพื่อผูกพันบริษัทฯ คือ 

“นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ นายกุศล สังขนันท์ นางสาววิมล หาญพานชิกิจการ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ กรรมการสองในสี่คนนีล้ง

ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” 

 
3.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี ้
 

รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายศิรัตน์ รตันไพฑรูย ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร /  

(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

เดิม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเงิน การดำรงตำแหน่งปัจจุบนั 

มีผลตั้งแต่วันท่ี 7 มกราคม 2565 

2. นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน เดิม ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการฝ่าย

การเงินและบัญชี การดำรงตำแหน่ง

ปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 

2565 

อนึ่ง เนื่องจากโครงสร้างบริษัทฯ จะมีพนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอยู่ที่บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม

เพื่อติดตามการดำเนินงานของกิจการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงจะเห็นว่าจำนวนผู้บริหารในบริษัทฯ จะมีจำนวนน้อยราย โดยในบาง

ตำแหน่งจะใช้กำลังพลจากบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมิได้จ้างตำแหน่งประจำที่บริษัทฯ และให้ต้นสังกัดเรียกเก็บค่าบริการ

ระหว่างกันจากบริษัทฯ แทน 

3.3 ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 มีดังนี ้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วน 
1. นายภิญโญ  รุขพันธ์เมธี          57,537,000  7.07% 
2. นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ          42,800,000  5.26% 
3. นายสุเมธ เศษธะพานิช          41,344,000  5.08% 
4. นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์           41,080,264  5.05% 
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ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วน 
5. นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์          40,800,000  5.01% 
6. บริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์
บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 

40,487,200 4.97% 

7. บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)          40,000,000  4.91% 
8. นายกฤษฎา พฤติภัทร          35,503,365  4.36% 
9. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม          34,615,512  4.25% 
10. นางวารี ภัทราวณิชย์          25,000,000  3.07% 
11. อื่น ๆ 414,746,049 50.96% 

 รวม 813,913,390 100.00% 
 

4. ประวัติการเพ่ิมทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

11 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้ 

▪ ลดทุนจดทะเบียนของบร ิษ ัทฯ จำนวน 118,388,696 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 

10,221,363,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,102,974,827 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญ

ในส่วนท่ียังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 118,388,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ดังกล่าว 

▪ เพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,917,392,182 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 

10,102,974,827 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,020,367,009 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทุน จำนวน 2,917,392,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว 

22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2563 มีมติอนุมัติให้ 

▪ อนุมัติกำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีมติพิจารณาและ

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 2,817,392,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าว (Record Date) โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.30 หุ้นใหม่ และราคาเสนอขายคือ 

0.12 บาท/หุ้น 
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8 เมษายน 2564  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้ 

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 355 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญในส่วนที ่ยังมิได้มีการ
ออกจำหน่าย จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 5 (W-W5) (“ใบสำคัญแสดง
สิทธิ W-W5”) 

• เพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,027 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 
300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ 
บริษัทฯ และเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นของบริษัทฯ โดย
การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) 

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

o จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (W-W3) (“ใบสำคัญแสดง
สิทธิ W-W3”) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมลูค่าที่
ตราไว้ (รวมพาร์) 

o จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ 
โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) 

o จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) 

9 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 355 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 17,168,095,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 17,168,095,413 บาท 

ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรบั

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติ 

16 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 17,168,095,413 บาท เป็น 17,168,395,440 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 

300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,027 หุ้น ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น

การจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 300,015 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
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ทุนส่วนท่ีเหลือจำนวน 12 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายท่ีราคาหุ้นละ 1 บาท จึงทำใหทุ้นชำระ

แล้วของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 12 บาท จากเดิมที ่12,208,700,478 บาท เป็น 12,208,700,490 บาท 

25 เมษายน 2565  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้ 

• ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5 ,060,983 หุ้น 
(เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 
(W-W3) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่
ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

5. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวม

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถล้าง

ขาดทุนสะสมได้หมด โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุน  
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2564 

                                                                                                                                   (หน่วย: บาท) 
   

 31 ธันวาคม 2564  
 

31 ธันวาคม 2563 
 

31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         28,012,938          43,416,317          41,371,826  
 เงินลงทุนช่ัวคราว   -  -         12,377,061  
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน          36,336,959          26,061,301        167,876,165  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   -                      -            31,075,875  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการอื่น  -  -         65,000,000  
 สินค้าคงเหลือ         35,117,378          20,234,961          84,928,312  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         99,467,275          89,712,579        402,629,239  
   

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

     
 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคำ้ประกัน            800,000             200,000           1,029,921  
 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์        146,679,704        103,166,431        256,690,193  
 สินทรัพย์สิทธิการใช้       147,944,688        122,950,478                    -    
 ค่าความนิยม        516,102,452        516,102,452        348,044,262  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน        364,852,435        414,367,234        211,869,214  
 สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี  -  -         11,573,787  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         44,746,435          34,043,707          24,146,109  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     1,221,125,714      1,190,830,302        853,353,486  
   

 
 

   
รวมสินทรัพย์     1,320,592,989      1,280,542,881      1,255,982,725  
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    31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้      

หนี้สินหมุนเวียน      

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น      273,006,512          26,696,694          22,086,456  
 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น      116,237,453          67,133,601          97,609,447  
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบคุคลที่เกี่ยวข้องกัน        28,536,468          40,266,238                    -    
 หนี้สินระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      

 
 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         3,142,316           1,436,132             180,000  
  - หนี้สินตามสัญญาเช่า        30,184,556          23,249,586                    -    
  - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  -          5,755,154  
  - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน           624,471             527,183                    -    

รวมหนี้สินหมนุเวียน      451,731,776        159,309,434        125,631,057  
        

หนี้สินไม่หมนุเวียน      

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        13,201,129           9,466,935             426,756  
 หนี้สินตามสญัญาเช่า      120,982,864        100,361,141                    -    
 หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน -  -         82,917,501  
 หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี        34,653,115          40,299,014          40,390,729  
 ประมาณการหนี้สินจากการชดเชยค่าเสยีหาย -  -         11,811,978  
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน         6,952,248           6,194,384          13,344,637  
 กำไรรอตัดบญัชีจากการขายแล้วเช่ากลับคืน                  -                 23,899          12,723,897  
 ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนสินทรัพย ์        19,056,499          16,057,137           4,500,000  
 หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น           608,000             725,000             629,500  

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน      195,453,855        173,127,510        166,744,998  
        

รวมหนี้สิน      647,185,631        332,436,944        292,376,055  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
        (หน่วย: บาท) 
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    31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)       

        

ส่วนของผู้ถือหุน้       

 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มูลคา่หุ้นละ 1 บาท       

 

ทุนจดทะเบียน 1,144,559,696 หุ้น  
(2563: 17,168,095,768 หุ้น 
 2562: 10,221,363,523 หุ้น) 

 

   1,144,559,696  

 

 17,168,095,768  

 

  10,221,363,523  
   

     

 

หุ้นท่ีออกและเรยีกชำระเต็มมลูค่าแล้ว 
813,913,390 หุ้น 
(2563: 12,208,700,478 หุ้น 
 2562:   9,391,307,275 หุ้น)  

 

     813,913,390  

 

 12,208,700,478  

 

    9,391,307,275  

 ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
      (57,840,590) 

 ส่วนต่ำมลูค่าหุ้น                   -      (10,320,878,089)     (7,841,572,969) 
 ส่วนเกินทุนจากการลดทุน       257,402,745                    -     - 
 กำไร (ขาดทุน) สะสม    

 
 

 
 

 จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย                   -           13,726,481            13,726,481  
 ยังไม่ได้จัดสรร      (397,911,552)      (953,445,708)        (717,457,092) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท       673,404,583        948,103,162          788,163,105  
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม               2,775                2,775          175,443,565  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       673,407,358        948,105,937          963,606,670  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     1,320,592,989      1,280,542,881    1,255,982,725  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท) 
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งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2564 

      
(หน่วย: บาท) 

  
 31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

       
รายได้ 

     
รายได้จากการขาย 412,455,935   415,615,163   368,035,465  

รายได้จากการให้บริการ -  -     56,609,826  

รวมรายได้ 412,455,935   415,615,163   424,645,291  

ต้นทุนขาย (219,011,056)  (285,991,706)  (244,903,151) 

ต้นทุนการให้บริการ -                      -     (34,588,983) 

รวมต้นทุน (219,011,056)  (285,991,706)  (279,492,134) 

กำไรขั้นต้น 193,444,879   129,623,457   145,153,157  

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น (319,941)   7,182,440   (6,253,754) 

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -      -     174,874,978  

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน -      22,139,760   (22,139,760) 

โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -      3,067,046   10,363,495  

รายได้ดอกเบีย้ 10,090    144,990   804,393  

รายได้อื่น 13,755,564    4,126,700   5,048,142  

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 206,890,592   166,284,393   307,850,651  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหนา่ย (281,033,820)   (133,147,353)  (83,396,486) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (181,270,768)   (116,296,192)  (131,143,076) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (9,904,338)   (14,880,232)  (23,084,104) 

ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -      (119,790,528)  -    

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนยิม  -   -   (92,361,336) 

รวมค่าใช้จ่าย (472,208,926)  (384,114,305)  (329,985,002) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (265,318,334)  (217,829,912)  (22,134,351) 

ต้นทุนทางการเงิน (16,779,404)  (16,583,786)  (7,880,648) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (282,097,738)  (234,413,698)  (30,014,999) 

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้ 5,645,899   (2,716,335)  8,130,227  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี (276,451,839)  (237,130,033)  (21,884,772) 
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(หน่วย: บาท) 

  
 31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

       
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้      

ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

กำไรตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษ ี 1,752,888   2,822,572     (473,713) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 1,752,888   2,822,572   (473,713) 

       

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (274,698,951)  (234,307,461)  (22,358,485) 
       
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)       

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (276,451,839)  (238,811,188)  (21,884,772) 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม   -     1,681,155   -    

  (276,451,839)  (237,130,033)  (21,884,772) 

       

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (274,698,951)  (235,988,616)  (22,358,485) 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม       -     1,681,155   -    

  (274,698,951)  (234,307,461)  (22,358,485) 

       

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      

 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.340)  (0.351)  (0.002) 

 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด      

    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.333)  (0.351)  (0.002) 
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งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2564 

      (หน่วย: บาท) 
 

 
 31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน      

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (282,097,738)  (234,413,698)  (30,014,999) 
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดำเนินงาน 

     

 ค่าเสื่อมราคา 35,630,550   35,238,646   42,453,080  
 ค่าตัดจำหน่าย 84,427,592   56,595,735    22,259,175  
 ค่าเผื่อการลดมูลคา่สินค้า     -     3,747,237   (7,084,826) 
 โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ         -     (3,067,046)  (10,363,495) 
 ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน 2,999,362   11,557,137   3,871,623  
 กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน   (23,899)  (744,250)       (969,509) 
 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสนิทรัพย์  286,284          (989)  6,364,382  
 ขาดทุนจากการตดัจำหน่ายสินทรพัย์ 4,522,210   2,772,327   8,153,197  
 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน      -     (22,139,760)  22,139,760  
 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนยิม      -          -     92,361,336  
 กลับรายการขาดทุนจากการชดเชยค่าเสยีหาย     -     (11,811,978)             -    
 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึ้น 73,871   (692,609)  1,797,004  
 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว   -     (303,576)  (1,423,668) 

 ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการวดัมลูค่ายุติธรรมใน
กองทุนรวม 

        -     265,070        1,179,476  

 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย        -     119,790,528   (174,874,978) 
 ผลประโยชน์พนักงาน 2,608,040   2,631,024   3,750,011  
 ดอกเบี้ยรับ     (10,090)  (144,990)  (804,393) 
 ดอกเบี้ยจ่าย 16,779,404   16,583,786   7,880,648  

เงินสดใช้ไปในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

    ในสินทรัพย์และหนี้สนิดำเนินงาน (134,804,414)  (24,137,406)  (13,326,176) 
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น):      
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (10,275,658)  2,842,709   (47,643,074) 
 สินค้าคงเหลือ (14,882,417)  (24,069,563)        12,145,009  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (10,702,728)  (3,005,239)      2,412,318  

หนี้สินดำเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง):      
 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 35,272,780   19,747,720        25,022,353  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น        -            -           (52,993) 
 หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น (117,000)   98,000       (371,597) 
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      (หน่วย: บาท) 
 

 
 31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (135,509,437)   (28,523,779)  (21,814,160) 
 ดอกเบี้ยรับ 10,090   144,990   789,322  
 ดอกเบี้ยจ่าย (3,546,637)  (1,735,178)  (7,880,648) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ -  -  (3,140,610) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดำเนินงาน (139,045,984)  (30,113,967)  (32,046,096) 
       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      
 เงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว        -     10,000,000      54,217,664  
 เงินสดรับสำหรับลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราว         -     -     (15,000,000) 
 เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย        -     61,822,005   421,206,095  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกีย่วข้องกันเพ่ิมขึ้น     -          -     15,376,404  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการอื่นเพิ่มขึ้น       -     (65,850,000)  (65,000,000) 
 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคำ้ประกันเพ่ิมขึ้น (600,000)  (215,336)           -    
 จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพยไ์มม่ตีัวตน (73,432,926)  (37,468,110)  (66,068,430) 

 เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 60,750   261,993   958,526  
 รับคืนเงินมัดจำค่าหุ้น        -            -     55,000,000  
 รับคืนเงินจ่ายค่าหุ้น        -            -     4,900,000  
 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย         -     (314,520,297)  (648,621,338) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน        (73,972,176)       (345,969,745)         (243,031,079) 
       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      
 เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 247,681,970   34,530,604   39,629,854  
 เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (10,665,770)  (30,117,612)  (30,871,390) 
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน     372   338,088,083   311,070,431  
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย -     -                75  

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

46,905,000   109,958,345                             
-    

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

(55,820,886)  (69,750,840)             -    

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน 

-     -     (33,899,818) 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,000,000   10,552,000             -    
 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (608,606)  (255,689)  (170,994) 
 จ่ายชำระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (35,877,299)  (15,239,856)  (16,746,135) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 197,614,781   377,765,035           269,012,023  
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 31 ธันวาคม 2564   31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน      

ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -     363,168   (273,374) 
       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น  
(ลดลง) - สุทธิ 

(15,403,379)  2,044,491   (6,338,526) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 43,416,317   41,371,826    47,710,352  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี 28,012,938   43,416,317   41,371,826  
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)                                                                                                                                    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.22 0.56 3.20 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.07 0.30 1.11 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.46) (0.21) (0.38) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 93.99 8.20 5.06 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.88 44.50 72.13 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเรจ็รปู (เท่า) 39.13 15.12 7.95 

ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลีย่ (วัน) 9.33 24.15 45.91 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.91 5.44 3.17 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 46.12 67.11 115.15 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 4.11 5.76 7.83 

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.78 63.42 46.63 

Cash Cycle (วัน) (38.77) 48.20  140.65  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) 

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.90  31.19  34.18  

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (67.59) (32.41) (21.78) 

อัตรากำไรอื่น (%) 3.15  (19.33) 11.42  

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 49.88  22.36  34.66  

อัตรากำไรสุทธิ (%) (64.86) (55.13)    (4.96) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (34.10) (27.31) (3.25) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%) (21.26) (18.70) (2.15) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (192.78) (112.21) 6.56  

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.33 0.34 0.43 
     

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.96 0.35 0.30 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) N/A N/A N/A 

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผกูพัน (cash basis) (เท่า) N/A N/A N/A 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A 

 



l 

ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท จํานวน 180,869,643 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ในอตัราสว่นการจอง 9 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 2 หุ้นสามญัใหม ่

วนัที�จองซื 3อ  � 1 มิถนุายน 2565  � 2 มิถนุายน 2565  � 6 มิถนุายน 2565  � 7 มิถนุายน 2565  � 8 มิถนุายน 2565  � 9 มิถนุายน 2565  � 10 มิถนุายน 2565 
  �  13 มิถนุายน 2565  � 14 มิถนุายน 2565  � 15 มิถนุายน 2565  � 16 มิถนุายน 2565  � 17 มิถนุายน 2565  � 20 มิถนุายน 2565  
 

 
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซื 3อหุ้น)  
� บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที�ประจําตวัประชาชน ...............................................................    � บคุคลธรรมดาที�ไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขที�ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง...................................................................................... 
� นิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย     เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................    � นิติบคุคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................... 
ชื�อ � นาย � นาง � นางสาว � นิติบคุคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที�......................................................................................... 
บ้านเลขที�............................................ หมูที่�........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................................... 
แขวง/ตําบล .............................................................................................. เขต/อําเภอ ............................................................................................ จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย์..................................................... 
โทรศพัท์ ( บ้าน)..........................................................................................โทรศพัท์มือถือ.........................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด / (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล)....................................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี.................................................................................. ประเภทการหกัภาษี ณ ที�จ่าย     � ไมห่กั ณ ที�จ่าย     � หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565 จํานวน........................................................... หุ้น ประสงค์ขอจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) ดงันี 3 

รายละเอียดการจองซื �อ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จาํนวนหุ้นที�จองซื �อ (หุ้น) จาํนวนเงนิที�ชําระ (บาท) 

� จองซื 3อน้อยกวา่สิทธิ   

3.30 
  

� จองซื 3อตามสิทธิทั 3งจํานวน   

� จองซื 3อเกินกวา่สิทธิ    

รวม   

พร้อมกนันี 3 ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองหุ้นสามญัดงักลา่วโดย 
� เงินโอนผา่น Bill Payment / QR Code  � เชค็  � แคชเชียร์เชค็  � ดร๊าฟท์  
เลขที�เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์....................................................................... วนัที�.......................................................................ธนาคาร.......................................................................สาขา.......................................................................................... 
กําหนดการชาํระเงนิด้วยเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ สามารถทาํได้ถงึ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 เท่านั�น และจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสาํนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาํการเท่านั�น 

โดยสั�งจ่ายบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื�อการจองซื �อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: TNITY 
 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ (หุ้นสามญัเพิ�มทนุ) ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3: (ผู้จองซื 3อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั 3น)  
� แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : นําหลกัทรัพย์เข้าบัญชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ของตน โดยออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั 3นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ 
......................................................................................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที� ............................................ นําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อเข้าบัญชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ ชื�อบัญชี 
....................................................................................... เลขที�................................................. ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั 3น (ชื�อผู้จองซื 3อต้องตรงกบัชื�อบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั 3นจะดําเนินการออกใบหลกัทรัพย์ในชื�อของผู้จองซื 3อและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565)  
� นําใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั 3นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงัผู้จองซื 3อจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที� บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด)  
 

การคืนเงนิค่าจองซื �อหุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบเตม็จํานวนที�จองซื 3อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินคา่จองซื 3อ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซื 3อโดย 
  �  สง่เช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะผู้จองซื 3อ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่ที�ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2565 
  �  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร............................................................. สาขา............................................................. เลขที�บญัชี.............................................................  (โปรดแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสําเนา)  
  �  มารับเช็คด้วยตนเอง เป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะผู้จองซื 3อ 
        ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุนี 3 หากข้าพเจ้าไมส่ง่มอบใบจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย เอกสารประกอบ พร้อมชําระคา่จองซื 3อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื 3อ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที�สั�งจ่ายแล้วนั 3นไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ทั 3งนี 3 ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื 3อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุ และหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักลา่วและที�จะได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมภายหน้าอีกด้วย 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงและก่อนตัดสินใจจองซื �อหุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงชื�อ................................................................................................................ผู้จองซื 3อ/ กรรมการผู้มีอํานาจ 

�          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
 

 
เลขที�ใบจอง ......................................... 

 
วนัที�จองซื 3อ  � 1 มิถนุายน 2565  � 2 มิถนุายน 2565  � 6 มิถนุายน 2565  � 7 มิถนุายน 2565  � 8 มิถนุายน 2565  � 9 มิถนุายน 2565  � 10 มิถนุายน 2565 
  �  13 มิถนุายน 2565  � 14 มิถนุายน 2565  � 15 มิถนุายน 2565  � 16 มิถนุายน 2565  � 17 มิถนุายน 2565  � 20 มิถนุายน 2565  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี 3 จํากดั ได้รับเงินคา่จองซื 3อจาก (ชื�อตามใบจอง)................................................................................................................................................................................เพื�อจองซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน)                         
จํานวน........................................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยชําระเป็น   � เงินโอนผา่น Bill Payment / QR Code  � เชค็  � แคชเชียร์เชค็  � ดร๊าฟท์  
เลขที�เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์............................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยดําเนินการดงันี 3 
� แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : นําหลกัทรัพย์เข้าบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที�...................................................................... ชื�อบญัชี................................................................................... เลขที�........................................................... 
� นําใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที� 600 
 
 

        เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ .................................................................................................... 

 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จาํกัด (มหาชน)  (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความส่วนนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซื �อเลขที�................................................... 

สิ�งที�สง่มาด้วย 2 



 

 

 

BROKER 

  ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก้ จาํกัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัท หลักทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน)  
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํกัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จาํกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จาํกัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 

051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จาํกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

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

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกัด 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซตีิคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซตีิ �แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �งคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (เพื�อตราสารหนี �) 

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดี �ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จาํกัด  
THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

339 ธนาคาร ทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี �) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

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

  



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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แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

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

 

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

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

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

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

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

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

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

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

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

FreeText
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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 � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ 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 

FreeText
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 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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