สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เลขทีใ่ บจอง / Subscription No................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 281,525,344 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิมมีสทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ได้ 1 หุน้ (อัตราส่วน 2:1) (จองซื้อเกินสิทธิได้) ราคาจองซื้อหุน้ ละ 2.00 บาท
Offering 281,525,344 New Ordinary Shares (“the Shares”) with a par value of Baht 1.00 per share to the existing shareholders at a ratio of 2 existing shares for 1 new shares (Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 2.00 per share
วันทีจ่ องซื้อ / Date
1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019
2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019
3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019
4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019
5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information
ชือ่ /Name
นาย/Mr. นาง/Mrs.
นางสาว/Ms. นิตบิ คุ คล/Corporate …………………………………………………….…………………………………………….. เลขทะบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที่ / Shareholder’s Registrar No ……………………………………………
บุคคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย เลขประจาตัวประชาชน/Natural Person of Thai Nationality ID Card No. ........................................
บุคคลธรรมดาสัญ ชาติ ต่า งด้าว เลขที่ใบต่ า งด้าว/หนั งสือเดิน ทาง/Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.. ...............................
นิตบิ ุคคลสัญ ชาติไ ทย เลขทะเบียนนิ ติบุ คคล/Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. ............................
นิตบิ ุคคลสัญ ชาติต่า งด้าว เลขทะเบียนนิ ติ บุ คคล/Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. .....................................................
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามทีป่ รากฎในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) (วันที่ 14 มิถุนายน 2562) ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานะ
ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ”) / Shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 14 June 2019 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders’ Database”)
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ / Telephone No. ……………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหนุ้ เดิมของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จานวน ……………………………………. หุน้
According to the Share Register Book (Record Date) as of 14 June 2019, I/We own ........................................................................................... shares
มีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน / and have the rights to subscribe for the ordinary shares of the Company for ……………………………. หุน้ / shares
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ดังนี้ / Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows
ประเภทการจองซื้อ /

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) /

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)/

รวมเป็ นจานวนเงิ นทัง้ สิ้ น (บาท) /

Subscription Type

No. of shares subscribed (shares)

Offering Price (Baht per share)

Amount (Baht)

จองซื้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right

2.00

จองซื้อตามสิทธิทงั ้ จานวน / Subscription for full right

2.00

จองซื้อ เกิน สิทธิ (เฉพาะส่วนที่เกิน) / Subscription in excess of the right (only excess portion)

2.00

รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซื้อหุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
นาหุ้นเข้า บัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้น สาหรับหุ้น ที่ไ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนิ น การให้บริษัทหลักทรัพย์ ............................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ......................... (โป รดระบุ ชื่อ และ
หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจองซื้อหุ้น ฉบับนี้ ) นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากั ด เพื่อบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้า พเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั ้น บัญชีเลขที่ ................................ (ชื่อผู้จ องซื้ อต้อ งตรงกับ ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
มิฉะนัน้ จะดาเนิ น การส่ งมอบเป็ นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น แทน)
Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………………….. Participant No. …………………… (Please specify name and participant
number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account no. ………………………… (The subscriber’s name must correspond with the
trading account name, otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber’s name)
นาหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วน และยื่นพร้อมใบ
จองซื้อหุน้ ฉบับนี้ (การถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. The
subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand
Securities Depository Company Limited)
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสาหรับ หุ้น ที่ไ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้า พเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้า พเจ้าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในทะเบีย นผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ล งทะเบียน โดยข้า พเจ้ าอาจได้รบั ใบหุ้น ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับ หุ้น สามัญเพิ่มทุ นดังกล่าวเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จ ดทะเบีย นและขออนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail . I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the
said new ordinary shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอนาส่ งเงิน ค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่ าว โดย I/We enclose herewith my/our payment by
การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS
ชือ่ บัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” / Account Name “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”
เช็ค/Cheque แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
ดร๊า ฟท์/ Draft โดยนาฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS ภายในเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 / within 12.00 p.m. of 3 July 2019
สั ่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” / payable to “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”
เลขทีเ่ ช็ค/Cheque No. …………………………………วันที/่ Date ……………………………….. ธนาคาร/Bank …………………………………………….สาขา/Branch ……………………………………………..
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ เข้าบัญชีขา้ พเจ้า ธนาคาร ............................. สาขา ......................................
เลขบัญชี ....................................................... (โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และชือ่ บัญชีตอ้ งเป็ นชือ่ เดียวกับชือ่ ผูจ้ องซื้อหลักทรัพย์เท่านัน้ )
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account off bank …………………………………. Branch ………………..……………….
No. ………………………. (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book certified to be true copy and the name on the book must be the subscriber’s name)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่นาส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถ่ ูกต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/
ดร๊าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with
Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, it may be deemed that my/our subscription rights have not exercised.
การลงทุนในหุน้ ย่อยมีความเสีย่ ง ผูจ้ องซื้อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุน้
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all
information before deciding on the share subscription

ลงชือ่ .................................................................................................................. ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(................................................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน / Receipt for Subscription for Right Issued Shares (ผูจ้ องซื้อ โปรดกอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย / This section must be filled by the Subscriber)
วันทีจ่ องซื้อ / Date
1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019
2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019
3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019
4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019
5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019 เลขทีใ่ บจอง / Subscription No..........................................
บริษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) / PP Prime Public Company Limited received money from (name of subscriber) ……………………………………………………………………
เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท / For a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 2.00 per share
จานวน / No. of shares ……………………………………. หุน้ / shares รวมเป็ นเงิน / Amount …………………………………. บาท / Baht โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน/Cash Transfer เช็ค/Cheque แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
ดร๊าฟท์/Draft เลขทีเ่ ช็ค/Cheque No. ……………………วันที/่ Date ………………….….. ธนาคาร/Bank …………...…………………….สาขา/Branch ……………………………………………..
ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS
นาหุน้ เข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนามบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก / Issue a share certificate in the of TSD for Depositor
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………… เลขที่บญั ชีซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Trading Account No. ………………………………………………..
นาหุ้นเข้าฝากบัญ ชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อข้า พเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the share with TSD in the issuer account no . 600
แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื้ อ / Issue the share certificate in the name of subscriber
ในกรณี ท่ขี ้า พเจ้าไม่ไ ด้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้ อ ข้า พเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการคืนเงิน ค่าจองซื้อ หรือเงิ น ส่วนต่ างค่าจองซื้อ โดยโอนเงินเข้า บัญ ชีข้า พเจ้า
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of
ธนาคาร / Bank ............................. สาขา / Branch ...................................... เลขบัญชี / Account No. .......................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer …………………………………………………………………….
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
If the subscriber intents to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the
Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel.. 0-2009-9000

Note:

R
BROKER
Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรีก่ รุ๊ป (มหาชน) จากัด
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

034

บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จากัด
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ซจี เี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษทั หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์จเี อ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กมิ เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่นพาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส(ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

027

บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีซมี โิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

010

015

026

048

200

224

247

SUB-BROKER
Participant No.
236
242

Company Name

Participant No.

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

243
245

Company Name
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
Participant No.
301

Company Name

Participant No.

Company Name

ธนาคารซิต้แี บงก์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

329

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

336

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

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

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

302
303
304
305

330
334

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือแจ้ งสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
โดย
ระยะเวลารั บจองซือ้ และชาระเงินค่ าหุ้น
ระหว่ างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562



วันที่ 21 มิถนุ ายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) ที่ออกโดยบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
4. หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
6. ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Slip)
7. สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 ตามลาดับ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (จองซื ้อเกินสิทธิได้ ) จัดสรรในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยปั ดเศษของหุ้นทิ ้ง และได้ กาหนดราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ
จะดาเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้
ผู้ถือหุ้นได้ อีกต่อไป
ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและการ
จองซื ้อเกินสิทธิในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
โดยกาหนดให้ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 เป็ นวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว (Record Date) (XR) ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ กาหนด
วัน จองซือ้ และชาระเงิ น ค่าจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ที่ จะเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิมตามสัด ส่วนการถื อ หุ้นดังกล่าว
ในระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและได้ รับการจัดสรรในครัง้ นี ้ และถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจนถึงวันกาหนด



หน้ า 1




รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
จะได้ รับการจัดสรร PPPM-W4 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิด้วย โดยไม่คิดมูลค่า (หมาย
จะได้ รับการจัดสรร PPPM-W4 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิด้วย โดยไม่คิดมูลค่า (หมาย
เหตุ: การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เหตุ: การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและชาระค่าหุ้นในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562)
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและชาระค่าหุ้นในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
(Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ในการนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในการนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้พิจารณากาหนด
และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่จาเป็ น
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่จาเป็ น
และสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องฯ
และสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องฯ
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุไว้ ในใบรับรอง
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุไว้ ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) โดย
สิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) โดย
รายละเอียดการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมา
รายละเอียดการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมา
ด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือ

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่ เฟื่ อง)
(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่ เฟื่ อง)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
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หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบตั ิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “PPPM”)
ทะเบียนบริ ษัทเลขที่
: 0107537000670
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตาบลบางขันแตก
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
Homepage
: http://www.ppprime.co.th
โทรศัพท์
: 0-3477-1444
โทรสาร
: 0-3477-1025
2. วัน เดือน ปี และครั ้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน: การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์
2562
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน:
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี
2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติกาหนดระยะเวลาจองซื ้อใหม่:
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
และรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
: หุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว
: ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ อ อก
และช าระแล้ ว จ านวน 563,050,687 บาท แบ่ง ออกเป็ น หุ้น
สามัญจานวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วที่ : ในกรณีที่บริ ษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ต้ องชาระเพิ่มจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ได้ หมด ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วที่จะต้ องชาระเพิ่ม
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้
จะเป็ นจานวน 281,525,344 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ
(ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ครบทังจ
้ านวน)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วภาย : ในกรณีที่บริ ษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ได้ หมด ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วภายหลังการเสนอ
ผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้ (ในกรณีที่มีการจอง ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็ นจานวน 844,576,031
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวน)
บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ จานวน 844,576,031 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจองซื ้อ

: ในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนในครั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะท าการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามรายชื่อ ณ วันที่
14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็ นวันที่ใช้ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date)
(XR) ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดย
ปั ดเศษของหุ้นทิ ้ง โดยจะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ ทาการ
จองซื ้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินกว่า
สิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ข้ างต้ นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ที่ จ องซื อ้ หุ้น เกิ น กว่า สิท ธิ จ ะ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ ที่เหลือ
จากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วน
ทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
: ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ หลื อ
ดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์ จะจองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ
ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น เดิ ม ในราคาเดี ย วกัน กับ หุ้น ที่ ได้ รั บ
จัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ที่จองซื ้อเกินสิทธิและชาระค่าจองซื ้อดังกล่าวทังหมดทุ
้
ก
รายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรก มีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูที่จองซื ้อ
เกินสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วย
จานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร
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ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ง้
ทัง้ นี ้ จ านวนหุ้ นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะไม่ เ กิ น
จานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระ
ค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม
ข้ อ (ก) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิท ธิ แ ต่ละราย และยัง ได้ รั บ การจัดสรรไม่ครบ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิ แต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันคู
้ ณด้ วย
จานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ่ีจอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร
ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ง้
โดยจ านวนหุ้น ที่ จ ะได้ รั บ การจัด สรรจะไม่เ กิ น
จานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระ
ค่าจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่
ผู้ที่จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื อ้ เกินกว่าสิทธิ
ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ และ/หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้ อจ ากั ด การถื อ หุ้ นของคนต่ า งด้ าวตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าว
ถื อหุ้นบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกิ นร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ได้
ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบ
ตามจานวนที่ตนจองซื ้อเกินสิทธิและชาระราคาไว้ บริ ษัท ฯ จะ
คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.6 การ
คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกรณีที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ
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จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม :
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
อัตราส่วนการจองซื ้อ
:
ราคาเสนอขาย
:
กาหนดวันจองซื ้อและรับชาระเงินค่า :
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงื่อนไขการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
:
เพิ่มทุน

ไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นปั ดทิ ้ง)
2.00 บาทต่อหุ้น
ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ)
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นได้ 3 กรณี คือ
1) จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
2) จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
3) จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
โดยทีผ่ ้ ถู ือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิ หรื อต่ากว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร จะได้ รับการจัดสรรทัง้
จานวน ส่วนผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัด สรร จะได้ รับการจัดสรรตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือจากการจองซื ้อ

4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ มีมติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562
5. ระยะเวลาจองซือ้ และรับชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.1 กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทา
การ) ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ที่ทาการของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2
5.2 สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ ติดต่อยื่น
ใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.3) ได้ ที่ บริ ษัทหลักทรั พย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ”) ตามที่อยูท่ ี่ระบุด้านล่างนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
คุณวิมลรัตน์ โห้ ถนอม
ฝ่ ายปฏิบัติการ
เลขที่ 888/200 อาคารมหาทุนพลาซ่ า ชัน้ 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2659-3456 ต่ อ 120
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนผ่ านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะไม่ รับเอกสารการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารทุกกรณี
5.3 ขัน้ ตอนและวิธีการจองซือ้ และการชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามัญที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน โดยจะต้ องระบุจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายต้ องการ
จองซื ้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ ในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจานวนหุ้นที่ต้องการ
จองซื ้อเกินสิทธิในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ พร้ อมทัง้
ลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อหุ้นในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็ม
ตามจานวนที่จองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ (ถ้ ามี) โดยแนบใบนาฝากของการชาระเงินค่าจองซื ้อแบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ
การจองซื ้อ โดยนาส่งเอกสารดังกล่าวทังหมดมายั
้
งที่ทาการของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อ 5.2
ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นต้ องการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงความจานง
การจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ นตามสิ ทธิ ของตนให้ ครบจ านวนก่ อน จึ ง จะมี สิ ท ธิ จองซือ้ หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
5.3.1 ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ (ถ้ ามี) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
5.3.2 ใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนของบริ ษัท ฯ (สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ วย 3) ที่ ได้ ก รอกรายละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นยื่นใบจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.ppprime.co.th)
5.3.3 หลักฐานการชาระเงินตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู องซื ้อเลือกชาระ โดย
พิจารณารายละเอียดและดาเนินการตามที่ระบุตามด้ านล่างนี ้
 กรณีชาระด้ วยการโอนเงินสดผ่ านระบบ Bill Payment เข้ าบัญชีธนาคาร
การโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้ าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื ้อ
หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ” ห รื อ “ AEC SECURITIES PUBLIC CO. , LTD. FOR
SUBSCRIPTION” ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: AECS โดย
สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30
น. (หรื อเวลาทาการของธนาคารกรุ งเทพแต่ละสาขา) และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ภายในเวลา 15.30 น.
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 กรณีชาระ Bill Payment ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต แบงก์กิ ้ง (Internet Banking / Mobile
Application)
การโอนเงินด้ วย Internet Banking โดยเลือกชาระค่าสินค้ าบริ การ หรื อจ่ายบิล โดย
เลื อ ก ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: AECS ชื่ อ บัญ ชี “บมจ.
หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” หรื อ “AEC SECURITIES PUBLIC
CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” พร้ อมระบุ Ref. 1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
และ Ref. 2 ให้ ระบุเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ใบ
ต่างด้ าว (แล้ วแต่กรณี) โดยสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
** สำหรับกำรชำระเงิ นผ่ำนช่ องทำงระบบ Internet Banking จะไม่ มีค่ำธรรมเนี ยม
กำรโอนเงิ น หรื ออำจมี ค่ำธรรมเนียม ซึ่ งจะเป็ นไปตำมที ่แต่ละธนำคำรกำหนด โดยผู้
จองซื ้อจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว (ถ้ำมี )**
 กรณีชาระด้ วยการนาเช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ ฝากเข้ าบัญชีผ่านใบนา
ฝากชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Slip)
การนาฝาก เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้ าบัญชี “บมจ.
หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” หรื อ “AEC SECURITIES PUBLIC
CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” สามารถนาฝากได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรื อเวลาทาการของธนาคารกรุ งเทพแต่ละสาขา) ถึง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดย เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซือ้ แต่ ไม่ เกิน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และ
ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
เพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงินชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ ได้
แนบใบนาฝากชาระเงินค่าจองซื ้อ (Bill Payment Slip) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) ผู้จองซื ้อ
หุ้น โปรดระบุชื่ อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพ ท์ ท่ี ติ ด ต่อ ได้ และ Ref. 1 ให้ ร ะบุเ ลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ที่ปรากฎในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วน
Ref. 2 ให้ ระบุเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ใบต่าง
ด้ าว (แล้ วแต่กรณี)
หมำยเหตุ: ผู้จองซื ้ อเป็ นผู้รับภำระค่ ำธรรมเนี ยมกำรชำระเงิ นค่ ำจองซื ้ อผ่ำน Bill
Payment ตำมอัตรำทีธ่ นำคำรกำหนด
5.4 เอกสารประกอบการแสดงตน
5.4.1 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนาถูกต้ อง ในกรณี ที่ ใ ช้ บัตรข้ าราชการหรื อบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่ อสกุลไม่ต รงกับชื่ อ ผู้ถื อหุ้นที่ ปรากฎในวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล
ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรั บรองสาเนา
ถูกต้ อง
ทัง้ นี ้ ลายมื อ ชื่ อ ที่ รั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งนัน้ จะต้ อ งตรงกับ ลายมื อ ชื่ อ ที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยลายมือชื่อที่รับรองสาเนาถูกต้ องนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) โดยลายมือชื่อที่รับรองสาเนาถูกต้ องนันจะต้
้
องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสือรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลาเนา ที่มี อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้ องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และอานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบคุ คล พร้ อมลงนาม
รั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว และลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อที่รั บรอง
สาเนาถูกต้ องนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ
ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานฑูตไทย หรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซื ้อ
สาหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้ คืนเงินค่า จองซื ้อหุ้นส่วน
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินสิทธิ โดยโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ต้ องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออม
ทรัพย์ หรื อสาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง ซึง่ ต้ องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ น
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ชื่ อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง (ธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาใน
ประเทศไทยทุกธนาคาร) มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามจานวนที่จองซื ้อเกินสิทธิดงั กล่าว โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื ้อ
หุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 แทน
5.4.6 หนังสือมอบอานาจ สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) พร้ อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอานาจมาทาการแทน) พร้ อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจ (ผู้จองซื ้อหุ้น) และผู้รับมอบอานาจ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.5 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้
5.5.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื ้อและขอเงินคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากผู้ถือหุ้นมิได้ ใช้
สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อมิได้ ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
ไว้ หรื อบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจองซื ้อได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อผู้ถือหุ้นมิได้ นาส่ง ใบ
จองซื ้อ หรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ ครบถ้ วนภายในเวลาที่กาหนดไว้
5.5.2 กรณี ชาระค่าจองซือ้ ด้ วยการนาฝาก เช็ ค / แคชเชี ยร์ เช็ ค / ดร๊ าฟท์ เข้ าบัญชี ผ่านระบบ Bill
Payment การชาระค่าจองซือ้ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรั บจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วภายในกาหนดระยะเวลาจอง
ซื ้อเท่านัน้
5.5.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่า
จองซื ้อและดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด เพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
จองซื ้อได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซื ้อ หรื อ บริ ษัท ฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้ วย
เหตุที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) ไม่
ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อตามที่กาหนดหรื อจองซื ้อด้ วย
วิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ หรื อ
นาส่งเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.5.4 ในกรณีท่ีผ้ จู องซื ้อหุ้นกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วน ไม่ชัดเจน หรื อไม่
สัมพันธ์กนั บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริ ษัทฯ และ/
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หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.5.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื ้อข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้น
จนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
5.5.6 ในกรณี หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทังในรอบแรก
้
หรื อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้นที่จองซื ้อ
เกิ นสิทธิ ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าจานวนร้ อยละ 40 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการฝ่ า
ฝื นข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
5.5.7 ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
5.5.8 บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ งดรั บการยื่นเอกสารจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรื อโทรสารในทุกกรณี และห้ ามฝากเอกสารการจองซื ้อ
และหลักฐานการชาระเงินไว้ กบั ธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้ าที่เพียงนาเงินของ
ท่านฝากเข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นเท่านัน้
5.5.9 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุดต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ถือหุ้นจองซือ้ ด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดี ย ว
โดยรวมสิท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนของทุก หมายเลขทะเบี ย นผู้ถือ หุ้นเข้ า
ด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน
ผู้จองซื ้อหุ้นอาจได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทงหมดที
ั้
่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นตามที่เห็นสมควรหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายดังกล่าว
5.5.10 หากจานวนหุ้น ที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจานวนมากกว่าจานวนเงินที่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ น
หลัก
5.5.11 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจานวนน้ อยกว่าจานวนเงินที่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร
5.5.12 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อ การชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค
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หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซื ้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ
5.5.13 บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ รับชาระเงิน
ค่ าจองซือ้ เป็ นเงินสด
5.6 การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้น (ถ้ ามี)
5.6.1 การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ น ในกรณี ท่ ีได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนไม่ ครบตามจานวนที่จองซือ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร แต่ได้ รับจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ไม่มี
ค่าเสียหายใดๆ โดยชาระตามวิธีที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
ก) โอนเงินคืนค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น (ธนาคารพาณิชย์
ที่มีสาขาในประเทศไทยทุกธนาคาร) ภายใน 5 วันทาการ นับจากวัน ปิ ดการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุน สาหรับผู้จองซื ้อที่ได้ แจ้ งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนด้ วย
วิธีการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อต้ องแนบ
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์ หรื อสาเนา Statement ของ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้ ซึ่งต้ องไม่เป็ นบัญชีเงิน
ฝากร่วม
ข) กรณีที่ไม่ได้ รับสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์ หรื อสาเนา
Statement ของบัญ ชี เ งิ นฝากกระแสรายวันที่ ร ะบุชื่ อเจ้ าของบัญ ชี หรื อ ไม่ได้ แจ้ งความ
ประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนด้ วยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ ได้ รับ
การจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยจัดทาเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซือ้ หุ้น และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่ อ ยู่ที่
ปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 14 มิถนุ ายน
2562 ภายใน 10 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี หรื อเช็ค
ต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไม่
สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นได้ ตามที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้น หรื อไม่
ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะดาเนินการ
ให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่
มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 (Record Date)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทฯ โดยตัวแทนรั บจองซือ้ จะชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามั ญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรร นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลา 10 วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตาม
วิธีดงั กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ เข้ าบัญชีธนาคารของ
ผู้จ องซื อ้ หุ้น ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน หรื อ โดยการส่ง เช็ ค ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อ
ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ อีกต่อไป
5.6.2 การคื น เงิน ค่ า จองซื อ้ หุ้ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ถือ หุ้ น จองซือ้ หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนไมได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่ าจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อแต่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจาก
การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อและ/หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับ
เช็คจากตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.7 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
5.7.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อหุ้นมีบญ
ั ชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์ รับ
ฝากหลั กทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ ฝ าก” ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ฯ และบริ ษัท
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหุ้นภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้น
จะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ ทนั ที ภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ 5.7.1 ชื่อของผู้จองซื ้อหุ้นในใบจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องตรงกับ ชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื ้อหุ้นไม่ตรงกับชื่อ
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อระบุชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่
สัมพันธ์ กนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และ
จัดส่งใบหุ้นให้ ตามชื่ อ และที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามวันกาหนด
รายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 (Record Date)
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั วันทาการ
แรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรร
5.7.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
เข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อ ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้จองซื ้อหุ้นโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้ าสู่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ของตนเองก่อน และหากผู้
จองซื อ้ ต้ อ งการถอนหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว สามารถติ ด ต่ อ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ฯ ซึ่ ง จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กาหนด (ทัง้ นี ้ ผู้จองซือ้
ต้ องกรอกเอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการจองหลั ก ทรั พ ย์ เฉพาะผู้ ที่ ป ระสงค์ น า
หลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ให้
ครบถ้ วน และยื่นพร้ อมใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน)
5.7.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตาม
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 (Record
Date) ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่สามารถ
ขายหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ได้ จ นกว่า จะได้ รั บ ใบหุ้น ซึ่ง อาจจะได้ รั บ
ภายหลัง จากที่ ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุญ าตให้ เ ข้ า ท าการซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ระบุเลื อกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณี หนึ่งในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อหุ้น
แทน โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามวันกาหนด
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รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 (Record Date) ภายใน 15
วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
6. วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ แก่บริ ษัทฯ ทังในด้
้ านการดาเนินงานและด้ าน
เงินทุน โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ในการ (1) ชาระคืนหนี ้สินของบริ ษัทฯ เช่น
หุ้นกู้ เป็ นต้ น (2) ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ ในการขยายธุรกิจ (ถ้ ามี) ที่สามารถสร้ างเสริ ม
สภาพคล่องและผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นให้ กบั บริ ษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การเพิ่ มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right
Offering) ในครัง้ นี ้ จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึง่ จะส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอื่นในอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการทา
กาไรของบริ ษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ รวมถึงช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มนั่ คง ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นทุกราย
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
จากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งจะได้ รับเงินปั นผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อบริ ษัทฯ มีการประกาศจ่าย
ปั นผล โดยบริ ษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ มีกาไรและไม่มีขาดทุนสะสมตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60.00 ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นหรื องดจ่ายเงินปั นผล
โดยขึ ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจาเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้ ในการประกอบตัดสินใจในการลงทุน
9.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Dilution Effect)
ในกรณีที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 2.00 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบดังนี ้
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ก) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
Control Dilution
= จ านวนหุ้น ที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิม / (จ านวนหุ้น ที่ ช าระแล้ ว +
จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม)
โดยที่
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว = 563,050,687 หุ้น
จานวนหุ้นที่เสนอ = จานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering)
= 281,525,344 หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution
= 281,525,344 / (563,050,687 + 281,525,344)
= ร้ อยละ 33.33
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้ สทิ ธิตามสิทธิของตนจนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือ
หุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิ ในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดราย
หนึ่งไม่ใช้ สิทธิ แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นรายนันจะ
้
ได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ
33.33
ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
ก่อนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่อน
= ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทา
เสนอขาย
การติ ด ต่ อ กั น แต่ ไ ม่ เ กิ น 15 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2562
(ระหว่า งวัน ที่ 21 กุม ภาพัน ธ์ 2562 – 13 มี น าคม 2562) (ข้ อ มูล จาก
SETSMART) เท่ากับ 2.53 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลัง
= [(ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ู
เสนอขาย
ถือหุ้น x จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม)] / (จานวนหุ้นที่ชาระ
แล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น)
= [(2.53 x 563,050,687) + (2.00 x 281,525,344)] / (563,050,687 +
281,525,344)
= 2.35 บาทต่อหุ้น
ดังนัน้
Price Dilution
= (2.53 – 2.35) / 2.53
= ร้ อยละ 6.94
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ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้ สทิ ธิตามสิทธิของตนจนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือ
หุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดราย
หนึ่งไม่ใช้ สิทธิ แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นรายนันจะ
้
ได้ รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 6.94
ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earning Per Share Dilution)
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กาไรของผู้ถือหุ้นเดิมได้
9.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมื่อมีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ รุ่ นที่ 4 (“PPPM-W4” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นตามสัดส่ วนการถือ
หุ้น (Warrant-RO) และมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ าว (Dilution Effect)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4” หรื อ “ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ”) จานวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ให้ ปัดทิ ้ง) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และ
กาหนดอัตราใช้ สิทธิ เท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และราคาใช้ สทิ ธิ
เท่ากับ 1 บาทต่อ 1 หุ้น โดยกาหนดวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ (Record date) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (หมายเหตุ: การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและชาระค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ดังนัน้ ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และถือหุ้นจนถึงวันกาหนด Record Date
ดังกล่าว จะได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ด้ วย) และมีมติให้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ดังกล่าว
ด้ วยเหตุนี ้ หากนาผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะเกิดขึ ้นภายหลังจาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มารวมคานวณ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับผลกระทบดังนี ้
ก) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เฉพาะในส่วนที่ตนถืออยู่เดิม
แต่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดง
สิทธิในส่วนที่จดั สรรสาหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายอื่นหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทังไม่
้ ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ หมด ทัง้ ในส่วนที่ตนถื ออยู่เดิม และในส่วนที่จัดสรรสาหรั บหุ้น
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สามัญเพิ่มทุน โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น เป็ นผู้ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และผู้
ถือหุ้นรายอื่นหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
Control Dilution
= (จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม + จานวนหุ้นที่รองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่
เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม + จ านวนหุ้น ที่ ร องรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทังหมด)
้
โดยที่
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว = 563,050,687 หุ้น
จานวนหุ้นที่เสนอ = จานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering)
= 281,525,344 หุ้น
จานวนหุ้นที่รองรับ = จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่จดั
การใช้ สทิ ธิตามใบ
สรรสาหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สาคัญแสดงสิทธิฯ = 281,525,344 / 3
ในกรณีที่ 1
= 93,841,782 หุ้น
จานวนหุ้นที่รองรับ = จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทังในส่
้ วนที่ถือ
การใช้ สทิ ธิตามใบ
อยูเ่ ดิมและในส่วนที่จดั สรรสาหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สาคัญแสดงสิทธิฯ = (563,050,687 + 281,525,344) / 3
ในกรณีที่ 2
= 281,525,344 หุ้น
จานวนหุ้นที่รองรับ = จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและ
การใช้ สทิ ธิตามใบ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO)
สาคัญแสดงสิทธิฯ = 281,525,344 หุ้น
ทังหมด
้
ดังนัน้
Control Dilution
= (281,525,344 + 93,841,782) / (563,050,687 + 281,525,344 +
(กรณีที่ 1)
281,525,344)
= ร้ อยละ 33.33
Control Dilution
= (281,525,344 + 281,525,344) / (563,050,687 + 281,525,344 +
(กรณีที่ 2)
281,525,344)
= ร้ อยละ 50.00
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้น (Rights Offering) และใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น
(Warrant-RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้ สิทธิตามสิทธิของตนจนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้ นเดิมจะ
ไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมรายใดรายหนึ่ง ใช้
สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เฉพาะในส่วนที่ตนถืออยูเ่ ดิม แต่ไม่ได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และไม่ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ จัดสรรสาหรั บ หุ้น
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สามัญเพิ่มทุน โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และผู้ถือหุ้นราย
อื่นหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนันจะ
้
ได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ
33.33 (กรณีที่ 1) แต่ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมรายนันไม่
้ ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใน
ส่วนที่ตนถืออยูเ่ ดิมด้ วย (กรณีที่ 2) ผู้ถือหุ้นรายนันจะได้
้
รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 50.00
ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
ก่อนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่อน
= ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทา
เสนอขาย
การติ ด ต่ อ กั น แต่ ไ ม่ เ กิ น 15 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2562
(ระหว่า งวัน ที่ 21 กุม ภาพัน ธ์ 2562 – 13 มี น าคม 2562) (ข้ อ มูล จาก
SETSMART) เท่ากับ 2.53 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลัง
= [(ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ู
เสนอขาย
ถือหุ้น x จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม) + (ราคาใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ x จานวนหุ้นที่ออกรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ] / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น + จานวนหุ้นที่ออกรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
= [ ( 2. 53 x 563,050,687) + ( 2. 00 x 281,525,344) + ( 1. 00 x
281,525,344)] / (563,050,687 + 281,525,344 + 281,525,344)
= 2.01 บาทต่อหุ้น
ดังนัน้
Price Dilution
= (2.53 – 2.01) / 2.53
= ร้ อยละ 20.30
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้น (Rights Offering) และใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น
(Warrant-RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายใช้ สิทธิตามสิทธิของตนจนครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ไม่ได้ รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดรายหนึ่งไม่ใช้
สิทธิ แต่ผ้ ูถือหุ้นรายอื่นใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน และผู้ถือหุ้นรายอื่ นหรื อ
บุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ทัง้ หมด ผู้ถือหุ้นรายนัน้ จะได้ รั บ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.30
ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earning Per Share Dilution)
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กาไรของผู้ถือหุ้นเดิมได้
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9.3 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2562 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าร
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ ผู้ท่ ีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร มี อ านาจ
ด าเนิ น การต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขายและจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท
ดังต่ อไปนี ้
ก) กาหนดหรื อแก้ ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรื อ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรื อหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย
และวิธีการจองซื ้อและชาระเงิน (แล้ วแต่กรณี)
ข) แก้ ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้ าทารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ขอบเขตที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
ค) ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นสมควรและเกี่ยวข้ องกับหรื อมีความจาเป็ นต่อการเสนอขาย และ/หรื อ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้ าทา ลงนาม และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมแบบคาขอ
และ/หรื อ เอกสารใด ๆ ที่จาเป็ นต่อหรื อเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย หรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิตอ่ กระทรวงพาณิชย์ และ/หรื อ การนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ และการแต่งตังที
้ ่
ปรึ กษาทางการเงิ น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษา หรื อผู้ให้ บริ การอื่นๆ และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ (หากมีหรื อถ้ าจาเป็ น)
ง) ติดต่อ เจรจา แก้ ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้ าลงนาม หรื อนาส่งเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง ตราสาร และ/หรื อ
สัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รวมถึงการแก้ ไข
เพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และการให้ คาแถลงการณ์ และแจ้ ง
รายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอ
ขายและจัดสรร
จ) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการ และหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ฉ) กระทาการอื่นใดทีจ่ าเป็ นต่อหรื อเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริ ษัทฯ
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของ บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทฯ
ชื่อบริ ษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริ ษัทฯ
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
ชนิดและจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
เว็บไซต์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
PPPM
0-1075-37000-67-0
ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น ้าและสัตว์เลี ้ยง รวมทังผลิ
้ ต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญี่ปนุ่
1,126,101,375 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
563,050,687 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
หุ้นสามัญ จานวน 563,050,687 หุ้น
1.00 บาทต่อหุ้น
http://www.ppprime.co.th
เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2
ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 034-771-444
โทรสาร: 034-771-025

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ และพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ ในการดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARMFUTURE กล่า วคื อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในธุ รกิ จผลิต และจาหน่า ยอาหารสัตว์ น า้ และสัต ว์ เลีย้ ง (FOOD) โดย
แบ่งเป็ น 2 สายงานหลัก คือ 1) สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) และ 2) สายการผลิตอาหารปลา (Fish
Feed) และอาหารสัตว์เลี ้ยง (PET Food) และบริ ษัทฯ บริ หารจัดการฟาร์ มเพื่อเป็ นศูนย์วิจยั สาหรับการทดสอบ
และพัฒนาอาหารสัตว์น ้า (FARM) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้ างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง
เพื่อความยัง่ ยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE)
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ แยกตามกลุม่ ธุรกิจ สาหรับปี 2559 – 2561 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี
2562 สรุปได้ ดงั นี ้
2559
2560
2561
Q1/2562
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
รายได้ จากการขายอาหารสัตว์
1,501.29 67.02 1,790.73 95.48 1,984.35
93.54
484.96 91.51
รายได้ จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง
รายได้ จากฟาร์ มเพาะเลี ้ยง
รายได้ จากการขายไฟฟ้า
10.00
0.45
31.60
1.68
76.63
3.61
27.13
5.12
รวมรายได้ จากการขาย
1,511.29 67.46 1,822.33 97.16 2,060.98
97.15
512.08 96.63
รายได้ อื่นๆ*
728.89 32.54
53.19
2.84
60.47
2.85
17.88
3.37
รวมรายได้
2,240.18 100.00 1,875.52 100.00 2,121.45 100.00
529.96 100.00
หมายเหตุ : รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ กาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รายการโอนกลับค่าเผื่อด้ อยค่าทรัพย์สิน กาไร
จากการจาหน่ายเงินลงทุน และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น
-20-

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 FOOD
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสาย
ผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี ้ยง ปั จจุบนั โรงงานผลิตตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดเพชรบุรี โดยเป็ นโรงงานที่มีการผลิต
แบบครบวงจรเริ่ มตังแต่
้ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจาหน่าย โดยมีกาลังการผลิตอาหารกุ้ง 80,400 ตัน
ต่อปี และกาลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี ้ยง 61,000 ตันต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้ วย
ฝ่ ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี ้ยง บริ ษัทฯ แยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์ ข อง
ตนเอง รวมถึงการเก็บวัตถุดิบแยกจากกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บ วัตถุดิบของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการบริ หารงานอื่นๆ มีส่วนกลางสนับสนุนในด้ านต่างๆ เช่น ฝ่ ายขายและฝ่ ายธุรการ
การตลาด ฝ่ ายจัดซื ้อ และฝ่ ายประกันคุณภาพ เป็ นต้ น
อาหารสัตว์จะถูกผลิตในรูปแบบอาหารสาเร็ จรู ปชนิดเม็ด โดยนาเอาผลิตผลทางการเกษตร ได้ แก่ ปลา
ป่ น แป้งสาลี และกากถั่วเหลือง เป็ นต้ น มาผลิต โดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขัน้ ตอนด้ วย
เครื่ องจักรที่ทนั สมัย เพื่อให้ ได้ อาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอและได้ มาตรฐานตามที่กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มี
ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์น ้าที่จงั หวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้ านการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น ้าในการตอบรับกับเทคโนโลยีทางด้ านอาหารที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา พร้ อมพัฒนาสูตร
อาหารให้ สตั ว์น ้ามีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (ADG) สูง และมีอตั ราการแลกเนื ้อ (FCR) ต่า (FCR คือ อัตรา
ของประสิทธิภาพในการใช้ อาหารในปริ มาณต่า เพื่อเปลีย่ นให้ เป็ นน ้าหนักตัวของสัตว์น ้าได้ ดียิ่งขึ ้น)
บริ ษัทฯ ได้ ตงโรงงานผลิ
ั้
ตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จงั หวัดสงขลา และเริ่ มเปิ ดดาเนินการผลิตและจาหน่าย
อาหารสัตว์ ตังแต่
้ ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยมีกาลังการผลิตอาหารกุ้งที่ 60,000 ตันต่อปี และกาลังการผลิต
อาหารปลาที่ 72,000 ตันต่อปี ซึง่ เริ่ มดาเนินการผลิตอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในเขตภาคใต้ และ
ประเทศมาเลเซีย
การบริหารกาลังการผลิต
บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง ที่จงั หวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้
สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ เกิดสภาพกาลัง
การผลิตที่เกิน หรื อ ต่ากว่ากาลังการผลิตที่มีอยู่ และบริ หารการรับคาสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ให้ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับกาลังการผลิตที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบ่งเป็ น
1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้ แก่
1. อาหารกุ้งกุลาดา ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์ ลัคกี ้ สปี ด
2. อาหารกุ้งขาว แวนนาไม ภายใต้ ตราสินค้ า แวนน่า ไทยลักซ์ เวิร์ค
3. อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์ โปรช้ อยส์
2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้ แก่
1. อาหารปลาดุก ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์ ลัคกี ้ เวิร์ค สปี ด และโปรช้ อยส์
2. อาหารปลานิล ภายใต้ ตราสินค้ า สปี ด ไทยลักซ์ และสปี ด พลัส
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3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
4. อาหารปลากะพง ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์
5. อาหารปลาสลิด ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์
6. อาหารกบ ภายใต้ ตราสินค้ า ไทยลักซ์
3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี ้ยง ที่รับจ้ างผลิต ได้ แก่ อาหารสุนขั อาหารแมว อาหารปลาสวยงาม
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมัติแผนปรั บ
โครงสร้ างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้ แก่ กิจการผลิตอาหาร
สัตว์น ้า ได้ แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและ
หนี ้สินทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตและบัตรส่งเสริ มการลงทุนที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ โดยได้ ดาเนินการตามแผนปรับโครงสร้ างกิจการเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 FARM
การเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แนวคิดในการดาเนินการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้านัน้ มุ่งเน้ นด้ านงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยการ
นาวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ ้นในสัตว์น ้า เน้ นการเลี ้ยงแบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ ยาและสารเคมี เพื่อการเลี ้ยงสัตว์ นา้ ที่ยงั่ ยืน
รวมทังการวางระบบป้
้
องกัน การปนเปื อ้ นของเชื ้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะที่ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นของเชื ้อ
โรคที่จะทาให้ เกิดผลเสียหายต่อการผลิต (Bio-security) เพื่อเป็ นฟาร์ มตัวอย่างให้ แก่เกษตรกรที่สนใจ
ปั จจุบนั มีพื ้นที่ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า โดยปรับปรุงฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้าของบริ ษัทฯ ณ ตาบลคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื ้อที่กว่า 240 ไร่ โดยใช้ พื ้นที่สาหรับเลี ้ยงสัตว์น ้า เพื่อการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทฯ โดยรวมประมาณ 72 ไร่ เพื่อพัฒนาระบบการเลี ้ยงและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความ
ต้ องการบริ โภคเนื ้อปลาเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ ้น ในปั จจุบนั ภายใต้ การบริ หารจัดการฟาร์ มที่ดีและมีประสิทธิภาพ
การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ต ามพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยการอนุ มัติ ข อง
คณะกรรมการการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มดังมีรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สาหรับการผลิตและจาหน่าย
อาหารสัตว์น ้า ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ สิทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นบั แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน(วั
้ นที่ 1 มิถนุ ายน 2555) โดยจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ได้ รับยกเว้ นจะต้ องไม่เกิน
มูลค่าเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิและได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกาไร
ของกิจการที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับ
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 และบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1131
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(2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สาหรับการผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น ้า ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ ได้ จากการประกอบ
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นบั แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้ (สาหรับบัตร
ส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 ยังไม่มีรายได้ และสาหรับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558
เริ่ มมีรายได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ได้ รับยกเว้ นจะต้ องไม่เกินมูลค่าเงิน
ลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิและได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกาไรของกิจการที่
ได้ รับส่งเสริ มการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและได้ รับอนุญาตให้ หกั เงินลงทุนใน
การติดตัง้ หรื อก่อสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกร้ อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ
 FUTURE
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาการลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพที่ประเทศญี่ปนุ่ มีโครงสร้ างการลงทุน
โดยสามารถรับสิทธิประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ซึ่งการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
(FUTURE) ทาให้ บริ ษัทฯ จัดตัง้ TLUXE POWER ขึ ้นในประเทศไทย เพื่อดาเนินธุรกิจพลังงาน และจัดโครงสร้ าง
ให้ TLUXE POWER ถือหุ้นใน บริ ษัท ทีลกั ซ์ อินเวสเมนท์ จากัด (บริ ษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติ
บุคคลสัญชาติเมอร์ ริเชียส) และ TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นที่ประเทศฮ่องกง จานวน 3
บริ ษั ท ได้ แ ก่ บริ ษั ท ที ลัก ซ์ โฮลดิ ง้ จ ากัด (บริ ษั ท ย่อ ย) “TLUXE HOLDING”, บริ ษั ท Geothermal Power A
Company Limited (บริ ษัทย่อย) “GEO A” และ บริ ษัท Geothermal Power B Company Limited (บริ ษัทย่อย)
“GEO B” (นิติบคุ คลสัญชาติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริ ษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพใน
ประเทศญี่ปนุ่ ที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ
หลังจากดาเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ บริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่ วม
พัฒนาที่ดินเปล่าที่เมืองเบบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ ปนุ่ เพื่ อเสนอขายให้ กับผู้สนใจทาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนใต้ พิภพ จึงได้ ร่วมทุนกับบริ ษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (Setouchi) ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน
บริ เวณดังกล่าว จัดตังนิ
้ ติบคุ คลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd. (“M-LUXE”) โดยให้ บริ ษัทย่อยที่ประเทศ
ญี่ปนชื
ุ่ ่อ บริ ษัท พีพีเอสเอ็น จากัด (PPSN) ถือหุ้นร้ อยละ 25 และบริ ษัท Setouchi ถือหุ้นร้ อยละ 75 ของทุนจด
ทะเบียน 10 ล้ านเยน และบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดินประมาณ 8 แปลง จานวน 200 ล้ านเยน ใน
รูปแบบเงินให้ ก้ ยู ืม และคิดดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3 ต่อปี ซึง่ กาหนดจากต้ นทุนของเงินลงทุนของบริษัท
ฯ ในขณะนัน้ และเปรี ยบเทียบกับดอกเบี ้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินในประเทศญี่ปนุ่ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ได้ จดั
โครงสร้ างการถือหุ้นใหม่โดยให้ บริ ษัท ทีลกั ซ์ พาวเวอร์ จากัด (Tluxe Power Company Limited หรื อ “TLP”) ถือ
หุ้นแทนบริ ษัท พีพีเอสเอ็น จากัด (PPSN) ในอัตราส่วนเท่าเดิม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษั ท ฯ (หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ) เข้ า ร่ ว มลงทุน กับ บริ ษั ท ริ ช พาร์ ท เนอร์ ส จ ากัด หรื อ Rich
Partners Co., Ltd. (“ริ ช พาร์ ท เนอร์ ส”) บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ (หรื อบริ ษัทย่อยของ
ริ ช พาร์ ทเนอร์ ส) ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้ โครงการชื่อ อาคารริ เวอร์
ไซด์ หรื อ Riverside Tower (“โครงการริ เวอร์ ไซด์ ”) ตังอยู
้ ่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าว
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พัฒ นาภายใต้ บริ ษั ท เจ้ าของโครงการชื่ อ บริ ษั ท ซัน ฟรอนเที ย ร์ อิ น เวสท์ เ ม้ น ท์ จ ากัด หรื อ Sun Frontier
Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้ นท์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
เวียดนาม และเพื่อผลประโยชน์ทางด้ านภาษี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัท
ฯ ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ ชื่อ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่งบริ ษัทฯ ถื อหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัท
ดังกล่าว เพื่อเข้ าทาธุรกรรมการลงทุนในโครงการริ เวอร์ ไซด์ กับบริ ษัทย่อยของริ ช พาร์ ทเนอร์ ส ในประเทศ
สิงคโปร์
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ าและช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งได้ ตามประเภทธุรกิจของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์น ้า การเพาะสัตว์น ้า และธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ธุรกิจอาหารสัตว์ นา้
1) ลักษณะลูกค้ า
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ จะเป็ นลูกค้ าภายในประเทศเป็ นหลักโดยเน้ นที่กลุม่ เกษตรกรผู้
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัทฯ ในแต่ละจังหวัด โดยมีสดั ส่วนดังนี ้
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ได้ แก่
1. ตัวแทนขายในแต่ละจังหวัด ร้ อยละ 70
2. กลุม่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์น ้า ร้ อยละ 30
2) ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษัทฯ จาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าตัวแทนจาหน่ายรวมกับอาหารสัตว์ นา้ ของบริ ษัทอื่นๆ ซึ่ง
กระจายอยูท่ กุ เขตทัว่ ประเทศ (ดีลเลอร์ ) และจาหน่ายโดยตรงให้ กบั เกษตรกรที่เป็ นเจ้ าของฟาร์ ม หรื อเกษตรกรที่
รวมกลุ่มเป็ นชมรม หรื อสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจาหน่ายทังหมดจะด
้
าเนินการโดยผ่านสานักงานและ
ตัวแทนกระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯ มีสานักงานทัง้ หมดรวม 3 แห่ง และมีตัวแทนกระจายสินค้ าอาหารสัตว์นา้ 2 แห่ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. สานักงานใหญ่
เลขที่ 69/5 หมู่ ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขัน แตก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด
สมุทรสงคราม 75000
2. สานักงานเพชรบุรี และโรงงานผลิต
เลขที่ 62 หมูท่ ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ ะเภา ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
3. สานักงานสงขลา และโรงงานผลิต
เลขที่ 98 หมูท่ ี่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.1232 ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
90220
4. ศูนย์สาขากระจายสินค้ า 2 แห่ง และตัวแทนกระจายสินค้ าอาหารสัตว์น ้า 1 แห่ง
ภาคตะวันออก
ศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ จังหวัดจันทบุรี
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
ศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
ตัวแทนกระจายสินค้ าอาเภอตะกัว่ ป่ า (พังงา)
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3) กลยุทธ์การตลาดสินค้ าอาหารสัตว์น ้า
กลยุทธ์การตลาดสินค้ าอาหารกุ้ง
ผู้นาตลาดของสินค้ าอาหารกุ้ง มีจานวนประมาณ 2 - 3 บริ ษัท โดยมีสว่ นแบ่งในตลาดในแต่ละปี
ประมาณร้ อยละ 35 – 40 (คิดจากข้ อมูล MD และข้ อมูล FMD กรมประมง, 2561) รองลงมาเป็ นบริ ษัทขนาด
กลางมีจานวน 5 – 6 บริ ษัท มีสว่ นแบ่งตลาดระหว่างร้ อยละ 4 - 8 โดยมีสว่ นแบ่งรวมกันประมาณร้ อยละ 30 - 35
ของยอดขายอาหารกุ้งโดยรวม
บริ ษัทฯ จัดอยู่ในบริ ษัทขนาดกลาง นอกจากนัน้ จะเป็ นบริ ษัทรายย่อยต่างๆ เนื่องจากผู้นาตลาด
ทาการตลาดแบบผูกขาดโดยใช้ กลยุทธ์ ลกู พันธุ์คณ
ุ ภาพนา ตามด้ วยการใช้ อาหารบริ ษัทฯ แบบผูกขาด ทาให้
เกษตรกรไม่มีทางเลือกเพราะต้ องการสายพันธุ์โตเร็ ว ซึ่งได้ รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้
การตลาดในธุรกิจประเภทนี ้มีการแข่งขันสูง ดังนัน้ ฝ่ ายขายอาหารกุ้งจึงกาหนดกลยุทธ์ในการทาการตลาดแบบ
ครบวงจรโดยให้ ลกู ค้ ามาเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทฯ คือ ลูกพันธุ์ก้ ุงขาวและกุ้งกุลาดาคุณภาพ อาหารคุณภาพ และ
ตลาดส่งออก
กลยุทธ์การตลาดสินค้ าอาหารปลา
ผู้นาตลาดของสินค้ าอาหารปลา มีจานวน 4 บริ ษัท โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมกันในแต่ละ
ปี ประมาณร้ อยละ 45 – 50 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม รองลงมาเป็ นบริ ษัทขนาดกลาง มีจานวน 6 – 7
บริ ษัท มีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม และมีบริ ษัท
ขนาดเล็กหรื อบริ ษัทจ้ างผลิต (OEM) มีสว่ นแบ่งทางตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหาร
ปลาโดยรวม (ข้ อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้ อมูลด้ านการเกษตร ณ กันยายน 2561)
โดยบริ ษัทฯ จัดอยู่ในบริ ษัทขนาดกลาง เนื่องจากผู้นาตลาดทาการตลาดแบบโครงการประกัน
ราคาเพื่ อประกัน ราคาปลาปากบ่อ ของเกษตรกร จึ ง ได้ รั บ ความนิ ยมของเกษตรกรในการเข้ าร่ วมโครงการ
เนื่องจากลดความเสีย่ งในเรื่ องราคาปลาตกต่า ดังนัน้ ฝ่ ายขายอาหารปลาจึงกาหนดกลยุทธ์ในการทาการตลาด
แบบครบวงจรโดยให้ ลกู ค้ ามาเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทฯ คือ ลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ อาหารคุณภาพ และตลาดรับซื ้อที่
แน่นอน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จึงเน้ นเรื่ องคุณภาพของสินค้ าและการบริ การเป็ นหลักสาคัญ ลูกค้ าสามารถมัน่ ใจ
ได้ ว่าสินค้ าของบริ ษัทฯ มีสว่ นประกอบ คุณสมบัติ และโภชนาการตรงตามฉลากสินค้ า ถึงแม้ ว่าในบางคราวที่
วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ ้น แต่บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นในการผลิตสินค้ า เพื่อให้ เกษตรกรได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า แม้ จะไม่สามารถปรับราคาอาหารสัตว์ ขึ ้นตามราคาวัตถุดิบได้ เนื่องจาก
อาหารสัตว์เป็ นสินค้ าที่ต้องถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้ าภายใน ทังนี
้ ้ การบริ การด้ านการจัดส่งสินค้ าให้ กบั
ลูกค้ า บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่ความสดและใหม่ของสินค้ า โดยเพิ่มการจัดส่งสินค้ าตรงจากโรงงานผลิตถึงลูกค้ าโดยตรง
และยังมีตวั แทน/ศูนย์กระจายสินค้ ารองรับอีก 3 แห่งทัว่ ประเทศ เพื่อรองรับลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึงและสะดวกมาก
ขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังเน้ นทางด้ านการผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริ ษัทฯ
ผลิตด้ วยเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าที่ทนั สมัย ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้ าทุกขันตอน
้
จึงทาให้ สนิ ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนเป็ นธุรกิจด้ านพลังงานอันเป็ นปั จจัยพื ้น
ฐานของโลกยุคปั จจุบนั เมื่อดาเนินการตามขันตอนที
้
่กฎหมายกาหนด บริ ษัทฯ จะได้ รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้รับ
ซื ้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญี่ปนในราคา
ุ่
40 เยนต่อกิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี ) เป็ นระยะเวลา 15
ปี (นับจากวันเริ่ มจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสญ
ั ญา ราคาจะปรั บลดลงตาม
ประกาศของกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และอุต สาหกรรม หรื อ Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI) ณ เวลานันต่
้ อไป บริ ษัทฯ จึงไม่จาต้ องทาการตลาดหรื อกังวลเรื่ องการแข่งขันเพราะเป็ นสัญญาผูกขาด
การขายไฟฟ้าตามนโยบายของ METI
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้ างรายได้ และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักที่ทาอยู่ จึงเข้ า
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว
ส่วนการพัฒนาที่ดินให้ มีสาธารณูปโภคพร้ อมขายให้ กบั ผู้สนใจทาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้
พิภพ หรื อโครงการ M-LUXE เป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (Setouchi) ซึ่งบริ ษัท
เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี ้ ได้ จดั ตังนิ
้ ติบคุ คลชื่อ บริ ษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ ยี่
จากัด (นิติบคุ คลสัญชาติญี่ปน)
ุ่ “M-LUXE” โดยปั จจุบนั บริ ษัท ทีลกั ซ์ พาวเวอร์ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 25 : บริ ษัท
เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ านเยน บริ ษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ ยี่
จากัด จึงมีสถานะเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ โครงการมีกลุ่มลูกค้ าเฉพาะ คือ ผู้สนใจทาธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
ทัง้ นี ้ ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ดังกล่าว รวมจานวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดย
มีราคาซื ้อขายประมาณ 320 ล้ านเยนต่อ 1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้ านบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็ นมูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น ไม่ต่ากว่า 4,800 ล้ านเยน หรื อ 1,375.69 ล้ านบาท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ประเทศเวียดนาม)
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในประเทศเวียดนาม ปี 2561 อยู่ที่ 7.1% จากการขยายตัวของภาค
บริ การที่ได้ รับแรงหนุนจากการบริ โภคภาคเอกชนและจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ 20% ต่อปี การ
เติบโตการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) เพิ่มขึ ้น 9% มูลค่ามากกว่า 19 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ทังนี
้ ้ จากผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า ในปี 2561 ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในเมืองเลียบชายฝั่ งของเวียดนาม
อย่างเมืองดานัง ที่มีสภาพภูมิทศั น์ที่หลากหลาย มีการพัฒนาให้ เจริ ญเติบโตและมีราคาที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว
จากแรงหนุนของการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 อยูท่ ี่ประมาณ 1.07 ล้ านคน และ
คาดว่าจะเพิ่มเป็ น 1.4 ล้ านคนภายในปี 2563 ด้ านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ 20% ต่อปี เป้าหมายนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2563 ของเมืองดานัง ประมาณ 8 ล้ านคน หรื อเพิ่มขึ ้น 14% ต่อปี การเติบโตของจานวนประชากร ส่งผล
โดยตรงต่อการเติ บโตของตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ที่ต้องการด้ านที่พักอาศัยที่สูงขึน้ และการท่องเที่ยวจึงเป็ น
แรงผลักดันให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของเมืองดานังมีความโดดเด่นเพิ่มขึ ้น
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จึงกลายเป็ นเมืองสาคัญด้ านการลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ จะเห็นได้
จากในช่วงครึ่งปี หลัง ปี 2561 ตัวเลขที่เพิ่มขึ ้นของที่พกั อาศัยประมาณ 2,400 ยูนิต จากโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ในเมืองดานัง จานวน 8 โครงการ จากการส่งเสริ มของภาครัฐ ในด้ านโยบายโครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีของเมืองดานัง
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3.3. ทรั
ทรัพพย์ย์สสินินทีที่ ใ่ช้ใช้ในการประกอบธุ
ในการประกอบธุรกิรจกิจ
3.1
3.1 ทรั
ทรัพพย์ย์สสนิ นิ ถาวรหลั
ถาวรหลักก
ณณวัวันนทีที่ 31
ษัทษย่ัทอย่ยมี
ทรัทพรัย์พสย์นิ สทีนิ ่ใช้ทีใ่ในการประกอบธุ
รกิจรมีกิมจลู มีค่มาลู สุค่ทาธิสุหทลัธิงหลัง
่ 31มีมีนนาคม
าคม2562
2562บริบริษัทษฯัทฯและบริ
และบริ
อยมี
ช้ ในการประกอบธุ
หัหักกค่ค่าาเสืเสื่อ่อมราคาสะสมเท่
ในส่ในส่
วนของอสั
งหาริ
มทรัมพทรัย์เพพืย์่อเการลงทุ
น และที
่ดิน ่ดิน
มราคาสะสมเท่ากัาบกับ697.09
697.09ล้ าล้นบาท
านบาทซึ่งซึแสดงไว้
่งแสดงไว้
วนของอสั
งหาริ
พื่อการลงทุ
น และที
อาคาร
นรวม
รายละเอี
ยดดั
งนีง้ นี ้
อาคารและ
และอุอุปปกรณ์
กรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิ
ในงบแสดงฐานะการเงิ
นรวมโดยมี
โดยมี
รายละเอี
ยดดั
ประเภท/ลั
ประเภท/ลักษณะทรั
กษณะทรัพย์พสย์ินสิน ลักลัษณะกรรมสิ
กษณะกรรมสิ
ทธิท์ ธิ์ มูลมูค่ลา ค่(ล้าา(ล้นบาท)
านบาท)
ทีที่ด่ดินิน
เจ้ าเจ้ของ
าของ
111.35
111.35
ส่ส่ววนปรั
นปรับบปรุปรุงทีง่ดทีิน่ดิน
เจ้ าเจ้ของ
าของ
23.05
23.05
อาคารและส่
อาคารและส่วนปรั
วนปรับปรุ
บปรุงอาคาร
งอาคาร
เจ้ าเจ้ของ
าของ
277.79
277.79
เครื
เครื่อ่องจังจักกรและอุ
รและอุปกรณ์
ปกรณ์
เจ้ าเจ้ของ
าของ
198.69
198.69
เครื
เครื่อ่องตกแต่
งตกแต่งและอุ
งและอุปกรณ์
ปกรณ์
สานั
สานั
กงาน
กงาน
เจ้ าเจ้ของ
าของ
11.17
11.17
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
เจ้ าเจ้ของ
าของ
7.077.07
งานระหว่
งานระหว่างก่
างก่อสร้
อสร้างาง
เจ้ าเจ้ของ
าของ
67.97
67.97
รวม
รวม
697.09
697.09

3.1.1
3.1.1ทีที่ ด่ ดนิ นิ
ทรั
ทรัพพย์ย์สสินิน
ทีที่ด่ดินิน
โรงงาน
โรงงาน
สมุ
สมุททรสงคราม
รสงคราม

ที่ตทีัง่้ตัง้

เลขที
เลขที่ 69/5
่ 69/5หมูหมู
ท่ ี่ ท่5 ี่ ถ.
5 ถ.
พระราม
พระราม2 2(กม.71)
(กม.71)ต.บาง
ต.บาง
ขันขัแตก
นแตกอ.เมื
อ.เมื
ององ
จ.สมุ
จ.สมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
ทีที่ด่ดินินเปล่
เปล่าาจัจังหวั
งหวัดด เลขที
เลขที่ 2/50-51
่ 2/50-51หมูหมู
ท่ ี่ ท่2 ี่ ถ.2 ถ.
จัจันนทบุ
ทบุรี รี
รักรัศักกศัดิก์ชดิมู์ชลมูลต.ท่ต.ท่
าช้าาช้งาอ.ง อ.
เมืเมืองอจ.จั
ง จ.จั
นทบุ
นทบุ
รี รี
ทีที่ด่ดินินเปล่
เปล่าาจัจังหวั
งหวัดด
อ.ท่
อ.ท่ายาง
ายางจ.เพชรบุ
จ.เพชรบุ
รี รี
เพชรบุ
เพชรบุรี รี
รวม
รวม

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)

3131
ไร่ ไร่
2 งาน
2 งาน
29.4
29.4
ตร.ว.
ตร.ว.

6.436.43

เจ้ าของ
เจ้ าของ

81.8
81.8
ตร.ว.
ตร.ว.

0.290.29

เจ้ าของ
เจ้ าของ

3 งาน
3 งาน
4949
ตร.ว.
ตร.ว.

0.750.75

เจ้ าของ
เจ้ าของ

7.477.47
-27--27-

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

โรงงานผลิ
โรงงานผลิ
ต ต จาองกั
จาองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
อาหารสั
อาหารสั
ตว์เดิตมว์เดิม การส่การส่
งออกและ
งออกและ
ปั จจุปับจนั จุไม่บไนั ด้ไม่ใช้ได้ ใช้ นาเข้นาแห่
าเข้งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
งาน งาน
ไม่ได้ไม่ใช้ไงด้าน
ใช้ งาน
- -

ไม่ได้ไม่ใช้ไงด้าน
ใช้ งาน

-

-

สิ่งที่สง่สิมาด้
่งที่สวง่ ยมาด้
1 วย 1
หนังสืหนั
อแจ้งสืงการจั
สรรหุด้ นสรรหุ
สามั้ นญสามั
เพิ่มญทุนเพิของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
อแจ้ งดการจั
่มทุนของบริ

ทรัพทรัย์ สพินย์ สิน

ที่ตัง้ ที่ตัง้

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุปวัตระสงค์
ถุประสงค์
พืน้ ทีพื่ น้ ที่ ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ที่ดินที่ด(อสั
ิน (อสั
งหาริงหาริ
มทรัมพทรั
ย์ เพพืย์่ อเพืการลงทุ
่ อ การลงทุ
น)น)
ที่ดินทีให้่ดินเช่ให้า เช่า
เลขทีเลขที
่ 69/5่ 69/5
หมู่ 5หมูถ.่ 5 ถ. 9 ไร่ 93 ไร่งาน3 งาน
พระราม2
พระราม2
ต.บางขั
ต.บางขั
นแตกนแตก 18.3018.30
ตร.ว.ตร.ว.
อ.เมือ.เมื
อง จ.สมุ
อง จ.สมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
ที่ดินทีเปล่
่ดินเปล่
า เป็านเป็ น เลขทีเลขที
่ 69/5่ 69/5
หมู่ 5หมูถ.่ 5 ถ. 9 ไร่ 916.70
ไร่ 16.70
สวนมะพร้
สวนมะพร้
าว าว พระราม2
พระราม2
ต.บางขั
ต.บางขั
นแตกนแตก ตร.ว.ตร.ว.
อ.เมือ.เมื
อง จ.สมุ
อง จ.สมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
ที่ดินทีเปล่
่ดินเปล่
าจังาหวัจังดหวัด ต.ป่ าบอน
ต.ป่ าบอน
อ.ป่ าบอน
อ.ป่ าบอน
จ. จ. 4 งาน4 งาน
24 24
พัทลุพังทลุง
พัทลุพังทลุง
ตร.ว.ตร.ว.
ที่ดินทีเปล่
่ดินเปล่
าจังาหวัจังดหวัด ต.แม่ต.แม่
ขรี อ.ตะโหมด
ขรี อ.ตะโหมด
จ. จ. 2 งาน2 งาน
88.3088.30
พัทลุพังทลุง
พัทลุพังทลุง
ตร.ว.ตร.ว.
ที่ดินทีจั่ดงินหวัจังดหวั
ชุมดพร
ชุมพร เลขทีเลขที
่ 119/11-12
่ 119/11-12
หมูท่ หมู
ี่3 ท่ ี่3 4 ไร่ 461.70
ไร่ 61.70
ต.วังต.วั
ไผ่ งอ.เมื
ไผ่ อ.เมื
อง จ.ชุ
องมจ.ชุ
พรมพร ตร.ว.ตร.ว.
ที่ดินทีสุ่ดรินาษฎร์
สุราษฎร์
ธานีธานี เลขทีเลขที
่ 95/126
่ 95/126
หมูท่ หมู
ี่ 1 ท่ ถ.ี่ 1 ถ. 1 ไร่ 13 ไร่งาน3 งาน
เลี่ยงเมื
เลี่ยองเมื
ง ต.บางกุ
อง ต.บางกุ
้ ง อ.้ ง อ. 105.8105.8
ตร.ว.ตร.ว.
เมืองเมืจ.สุ
อง รจ.สุ
าษฎร์
ราษฎร์
ธานีธานี

รวมรวม

7.017.01

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

0.430.43

เจ้ าของ
เจ้ าของ บริษัทบรินิษปัทอนนิปฟูอน
ด้ ฟูด้ จานองกั
จานองกั
บธนาคารไทย
บธนาคารไทย
โปรดัโปรดั
กส์ จกากัส์ดจากัด พาณิพาณิ
ชย์ จากั
ชย์ดจากัด
เช่า เช่า
(มหาชน)
(มหาชน)
เจ้ าของ
เจ้ าของ ไม่ได้ไม่
ใช้ไงด้านใช้ งาน จานองกั
จานองกั
บธนาคารไทย
บธนาคารไทย
พาณิพาณิ
ชย์ จากั
ชย์ดจากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
เจ้ าของ
เจ้ าของ ไม่ได้ไม่
ใช้ไงด้านใช้ งาน
- -

0.220.22

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ไม่ได้ไม่
ใช้ไงด้านใช้ งาน

-

-

4.504.50

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ให้ เช่าให้ เช่า

-

-

12.8512.85

เจ้ าของ
เจ้ าของ

2.722.72

เดิมใช้เดิเป็มใช้
นศูเนป็ย์นศูนย์ จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
กระจายสิ
กระจายสิ
นค้ า นค้ า การส่การส่
งออกและ
งออกและ
ปั จจุบปันั จให้
จุบนบ.ทริ
ั ให้ บ.ทริ
ป ปนาเข้ นาแห่
าเข้งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เปิ ล้ ทีเปิบรอดแบนด์
ล้ ที บรอดแบนด์
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
เช่า เช่า

27.7327.73

3.1.2
3.1.2
ส่ วนปรั
ส่ วนปรั
บปรุบงปรุ
ที่ดงทีนิ ่ ดนิ
ทรัพทรัย์ สพินย์ สิน

ที่ตัง้ ที่ตัง้

ส่ วนปรั
ส่ วนปรั
บปรุบงปรุ
ที่ดงินที่ดิน
โรงงาน
โรงงาน
เลขทีเลขที
่ 69/5่ 69/5
หมูท่ หมู
ี่ 5 ท่ถ.ี่ 5 ถ.
สมุทสมุ
รสงคราม
ทรสงคราม พระราม
พระราม
2 (กม.71)
2 (กม.71)
ต.บาง
ต.บาง
ขันแตก
ขันแตก
อ.เมือ.เมื
อง จ.อง จ.
สมุทสมุ
รสงคราม
ทรสงคราม
ศูนย์ศูสนรุ ย์าษฎร์
สรุ าษฎร์ เลขทีเลขที
่ 95/126
่ 95/126
หมูท่ หมู
ี่ 1 ท่ ถ.ี่ 1 ถ.
ธานีธานี
เลี่ยงเมื
เลี่ยองเมื
ง ต.บางกุ
อง ต.บางกุ
้ ง อ.เมื
้ ง อ.เมื
อง อง
จ.สุรจ.สุ
าษฎร์
ราษฎร์
ธานีธานี
ศูนย์ศูจนนั ย์ทบุ
จนั รทบุ
ี รี เลขทีเลขที
่ 2/50-51
่ 2/50-51
หมูท่ หมู
ี่ 2 ท่ ถ.รัี่ 2กถ.รัก
ศักดิศั์ชกมูดิล์ชต.ท่
มูล าต.ท่
ช้ างาช้อ.เมื
าง อ.เมื
อง อง
จ.จันจ.จั
ทบุนรทบุ
ี รี

พืน้ ทีพื่ น้ ที่

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุปวัตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

4.984.98

เจ้ าของ
เจ้ าของ

-

-

-

-

- -

0.240.24

เจ้ าของ
เจ้ าของ

-

-

-

-

- -

0.070.07

เจ้ าของ
เจ้ าของ

-

-

-

-

-28--28-

สิ่งที่สง่ สิมาด้
่งที่สวง่ ยมาด้
1 วย 1
หนังสืหนั
อแจ้งสืงการจั
สรรหุด้ นสรรหุ
สามั้ นญสามั
เพิ่มญ
ทุนเพิของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
อแจ้ งดการจั
่มทุนของบริ

ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ที่ตังที้ ่ตัง้

พืน้ ทีพื่ น้ ที่

ศูนศูย์นชมุย์พร
ชมุ พร

124124
– 124/1-3
– 124/1-3
หมู่ หมู
7 ต.่ 7 ต.
ตากแดด
ตากแดด
อ.เมือ.เมื
อง จ.ชุ
อง มจ.ชุ
พรมพร
รวมรวม

- -

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุปวัตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
0.410.41
เจ้ าของ
เจ้ าของ
- -

ภาระผู
ภาระผู
กพัน กพัน
-

-

5.705.70

3.1.3
3.1.3
อาคารและส่
อาคารและส่
วนปรั
วนปรั
บปรุ
บปรุ
งอาคาร
งอาคาร
ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

อาคาร
อาคาร
(อสั(อสั
งหาริ
งหาริ
มทรัมพทรัย์พเพืย์่ อเพืการลงทุ
่ อการลงทุ
น )น )
ศูนศูย์นสย์รุ าษฎร์
สรุ าษฎร์ เลขที
เลขที
่ 95/126
่ 95/126
หมูท่ หมู
ี่ 1ท่ ถ.ี่ 1 ถ.
ธานีธานี
เลี่ยเลีงเมื่ยงเมื
อง ต.บางกุ
อง ต.บางกุ
้ ง อ.้ ง อ.
เมือเมื
ง จ.สุ
อง จ.สุ
ราษฎร์
ราษฎร์
ธานีธานี

ศูนศูย์นชมุย์พร
ชมุ พร

124-124/1-3
124-124/1-3
หมูท่ หมู
ี่ 7ท่ อ.ี่ 7 อ.
ตากแดด
ตากแดด
อ.เมือ.เมื
อง จ.อง จ.
ชุมพร
ชุมพร
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม เลขที
เลขที
่ 69/5
่ 69/5
หมูท่ หมู
ี่ 5ท่ ถ.ี่ 5 ถ.
(ห้ อ(ห้งเย็องเย็
น) น) พระราม
พระราม
2 (กม.71)
2 (กม.71)
ต. ต.
บางขั
บางขั
นแตก
นแตก
อ.เมือ.เมื
อง จ.อง จ.
สมุทสมุ
รสงคราม
ทรสงคราม
รวมรวม

ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

อาคาร
อาคาร
โรงงาน
โรงงาน
เลขที
เลขที
่ 69/5
่ 69/5
หมูท่ หมู
ี่ 5ท่ ถ.ี่ 5 ถ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม พระราม
พระราม
2 (กม.71)
2 (กม.71)
ต. ต.
บางขั
บางขั
นแตก
นแตก
อ.เมือ.เมื
อง จ.อง จ.
สมุทสมุ
รสงคราม
ทรสงคราม
ศูนศูย์นจนย์ั จทบุนั ทบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 2/50-51
่ 2/50-51
หมูท่ หมู
ี่ 2ท่ ถ.ี่ 2 ถ.
รักศัรักดิศั์ชกมูดิล์ชมูต.ท่
ล ต.ท่
าช้ าางช้อ.าง อ.
เมือเมื
ง จ.จั
อง จ.จั
นทบุนรทบุ
ี รี
รวมรวม

พืน้ ทีพื่ น้ ที่

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุปวัตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

- -

4.754.75

- -

5.965.96

- -

- -

ภาระผู
ภาระผู
กพัน กพัน

เจ้ าของ
เจ้ าของ

เดิมใช้เดิเป็มนใช้ศูเนป็ย์นศูนย์ จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
กระจายสิ
กระจายสิ
นค้ า นค้ า การส่การส่
งออกและ
งออกและ
ปั จจุบปันั จให้
จุบบ.ทริ
นั ให้ ปบ.ทริปนาเข้ านแห่
าเข้งประเทศไทย
าแห่งประเทศไทย
เปิ ล้ ทีเปิบรอดแบนด์
ล้ ที บรอดแบนด์
จากัดจากั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
เช่า เช่า
เจ้ าของ
เจ้ าของ
ให้ เช่าให้ เช่า
- -

เจ้ าของ
เจ้ าของ บริษัทบรินิษปัทอนนิปฟูอน
ด้ ฟูด้ จานองกั
จานองกั
บธนาคารไทย
บธนาคารไทย
โปรดัโปรดั
กส์ จกากัส์ดจากัด พาณิชพาณิ
ย์ จากั
ชย์ดจ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
เช่า เช่า

10.7110.71

พืน้ ทีพื่ น้ ที่

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุปวัตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

- -

7.507.50

เจ้ าของ
เจ้ าของ

-

-

- -

0.130.13

เจ้ าของ
เจ้ าของ

-

-

7.637.63
-29--29-

ภาระผู
ภาระผู
กพัน กพัน

จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้ านแห่
าเข้งประเทศไทย
าแห่งประเทศไทย
-

-

สิ่งที่สสิง่ ่งมาด้
ที่สง่ วมาด้
ย 1 วย 1
หนังหนั
สืองแจ้สืองการจั
ดสรรหุ
้ นสามั้ นญ
เพิญ
่มทุเพิน่มของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
แจ้ งการจั
ดสรรหุ
สามั
ทุนของบริ

ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

เลขที
เลขที
่ 69/5
่ 69/5หมูหมู
ท่ ี่ 5ท่ ี่ ถ.5 ถ.
พระราม
พระราม2 (กม.71)
2 (กม.71)ต. ต.
บางขั
นแตกอ.เมื
อ.เมื
บางขั
นแตก
องอจ.ง จ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
รวม
รวม

- -

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)
1.871.87

เจ้ าเจ้
ของาของ

- -

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
แห่งประเทศไทย
นาเข้นาาเข้
แห่างประเทศไทย

1.871.87

3.1.4
3.1.4เครื
เครื่ อ่ องจังจักรและอุ
กรและอุปกรณ์
ปกรณ์
ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

เครื
เครื
่ อ่ งจั
องจักรและอุ
กรและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
โรงงาน
โรงงาน
เลขที
เลขที
่ 69/5
่ 69/5หมูหมู
ท่ ี่ 5ท่ ี่ ถ.5 ถ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม พระราม
พระราม2 (กม.71)
2 (กม.71)ต. ต.
บางขั
บางขั
นแตก
นแตกอ.เมื
อ.เมื
องอจ.ง จ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
รวม
รวม

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

- -

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)
0.450.45

เจ้ าเจ้
ของาของ ใช้ ผใช้
ลิตผอาหารสั
ลิตอาหารสั
ตว์ ตว์

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

0.450.45

3.1.5
3.1.5เครื
เครื่ อ่ องตกแต่
งตกแต่งและอุ
งและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์สานั
สานั
กงาน
กงาน
ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

เครื
เครื
่ อ่ งตกแต่
องตกแต่งและอุ
งและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
สานั
สานั
กงาน
กงาน
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี/ รี/ เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ี่ ถ.2 ถ.
สงขลา/
สงขลา/
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภาต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม พลพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
รวม
รวม

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

- -

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)
0.420.42

เจ้ าเจ้
ของาของ

- -

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

0.420.42

3.1.6
3.1.6ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี/ รี/ เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ี่ ถ.2 ถ.
สงขลา/
สงขลา/
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภาต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม พลพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
รวม
รวม

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

- -

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
์
์
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ ทธิ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)
7.077.07

7.077.07
-30--30-

เจ้ าเจ้
ของาของ

- -

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

สิ่งที่สสิง่ ่งมาด้
ที่สง่ วมาด้
ย 1 วย 1
หนังหนั
สือแจ้
ดสรรหุ
้ นสามั้ นญสามั
เพิ่มญทุเพินของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
งสืงอการจั
แจ้ งการจั
ดสรรหุ
่มทุนของบริ

3.1.7
3.1.7งานระหว่
งานระหว่างก่
างก่อสร้
อสร้างาง
ทรัทรัพย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

งานระหว่
งานระหว่างก่
างก่
อสร้
อสร้
างาง
สานั
สานั
กงาน
กงาน
อาคารโฮมออฟฟิ
อาคารโฮมออฟฟิ
ศ 3ศชั3น้ ชัน้
งเทพ(ใหม่
องเลขที
่ เอส0101
ง เอส
กรุกรุงเทพ(ใหม่
) ) ห้ อห้งเลขที
่ เอส
ถึงถึเอส
0808(S01-S08)
(S01-S08)
รวมรวม
8 ยู8 ยู
ต ถ.อ่
อนนุ
ช ซ.สุ
นิตนิถ.อ่
อนนุ
ช ซ.สุ
ขมุ ขวิมุ ทวิท
7777แขวงบางจาก
แขวงบางจาก
เขตสวน
เขตสวน
หลวง
งเทพฯ
หลวงกรุกรุ
งเทพฯ

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

- -

1.261.26

รวม
รวม

เจ้ าของ
เจ้ าของ

เช่าพืเช่้นที
าพื่เพื้นที่อ ่เพื่อ
ประกอบธุ
รกิจรกิจ
ประกอบธุ
อาหารสั
ตว์เลีต้ยง
อาหารสั
ว์เลี ้ยง
(PET(PET
CENTER)
CENTER)
หรือหรืศูนอย์ศูบนริย์กบารริการ
ด้ านสั
ว์เลีตว์้ยงครบ
ด้ าตนสั
เลี ้ยงครบ
วงจรวงจร

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

1.261.26

3.1.8
3.1.8รายการทรั
รายการทรัพพ
ย์ สย์นิ สบริ
นิ บริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
ทรัทรัพย์พสย์ินสิน
ที่ดทีิน่ดิน
ฟาร์
ฟาร์
มม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี

โรงงานสงขลา
โรงงานสงขลา

ที่ดทีิน่ดบ่ินอบ่บอาบั
บาบั
ดด
โรงงาน
โรงงานจ.เพชรบุ
จ.เพชรบุ
รี รี

บริบริษัทษัทซูโซูม่โม่พาว
พาว
เวอร์
เวอร์จากั
จากั
ดด

ทรัทรัพย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ ลักษณะ
ลักษณะ
วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี กรรม
กรรม
การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท) สิทธ์สิิ ทธ์ิ

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

ต.เขายี
ต.เขายี
่สาร่สารอ.อัอ.อั
มพวา
มพวา
จ. จ. 243243
ไร่ 3ไร่ 3
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
งานงาน
15.15
15.15
ตร.ว.
ตร.ว.
เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1
หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ี่ถ.2 ถ. 58 58
ไร่ 2ไร่ 2
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภาต.หนองชุ
ต.หนองชุ
ม ม งานงาน
93 93
พลพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี ตร.ว.
ตร.ว.
เลขที
เลขที
่ 98่ 98หมูหมู
่ 13่ 13
ต.บาง
ต.บาง 49 49
ไร่ 3ไร่ 3
เหรีเหรี
ยงยอ.ควนเนี
ง อ.ควนเนี
ยงยจ.ง จ. งานงาน
96 96
สงขลา
สงขลา
ตร.ว.
ตร.ว.
เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1
หมูหมู
ท่ ี่2ท่ ถ.ี่2 ถ. 5 ไร่5 3ไร่งาน
3 งาน
รพช.
รพช.อูต่ อูะเภา
ต่ ะเภา
ต.หนอง
ต.หนอง 15.40
15.40
ชุมชุพล
มพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.ย จ.
ตร.ว.
ตร.ว.
เพชรบุ
เพชรบุ
รี รี
ประเทศญี
ประเทศญี
่ปนุ่ ่ปนุ่
1,113
1,113
ตรม.
ตรม.
รวม
รวม
ที่ตทีัง้ ่ตัง้

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

7.017.01

27.04
27.04

29.09
29.09

1.521.52

11.49
11.49

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

ฟาร์ฟาร์
มทดลอง
มทดลอง

จานองกั
จานองกั
บธนาคารไทย
บธนาคารไทย
พาณิพาณิ
ชย์ จชากัย์ ดจากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
เจ้ าของ
เจ้ าของ ใช้ เป็ใช้นเโรงงานผลิ
ป็ นโรงงานผลิ
ต ต จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
อาหารสั
อาหารสั
ตว์ ตว์
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เจ้ าของ
เจ้ าของ โรงงานผลิ
โรงงานผลิ
ตอาหาร
ตอาหาร จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
สัตว์สัตว์
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เจ้ าของ
เจ้ าของ ทาบ่ทอาบ่
บาบั
อบดาบั
น ้าเสี
ดนย้าเสีย จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
และรองรั
และรองรั
บน ้าฝน
บน ้าฝน การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เจ้ าของ
เจ้ าของ ผลิตผลิ
พลัตงพลั
งานไฟฟ้
งงานไฟฟ้
า า
ใต้ พใต้
ิภพพิภพ

- -

76.15
76.15
มูลมูค่ลาสุค่ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)

ส่ วส่นปรั
วนปรับปรุ
บปรุ
งทีง่ดทีิน่ดิน

-31--31-

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

สิ่งที่สสิง่ ่งมาด้
ที่สง่วมาด้
ย 1 วย 1
หนังสืหนั
อแจ้
ดสรรหุ
้ นสามั้ นญสามั
เพิ่มญทุเพิ
นของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
งสืงอการจั
แจ้ งการจั
ดสรรหุ
่มทุนของบริ

ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1
หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ถ.ี่ 2 ถ.
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภา
ต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
พลพล
อ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
โรงงานสงขลา
โรงงานสงขลา 9898
หมูหมู
่ 13่ 13
ต.บางเหรี
ต.บางเหรี
ยง ยง
อ.ควนเนี
อ.ควนเนี
ยง ยจ.สงขลา
ง จ.สงขลา
ฟาร์ฟาร์
มม
ต.เขายี
ต.เขายี
่สาร่สาร
อ.อัอ.อั
มพวา
มพวา
จ. จ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
รวมรวม

ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

ส่ วส่นปรั
วนปรั
บปรุ
บปรุ
งอาคาร
งอาคาร
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1
หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ถ.ี่ 2 ถ.
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภา
ต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
พลพล
อ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
โรงงานสงขลา
โรงงานสงขลา 9898
หมูหมู
่ 13่ 13
ต.บางเหรี
ต.บางเหรี
ยง ยง
อ.ควนเนี
อ.ควนเนี
ยง ยจ.สงขลา
ง จ.สงขลา
ฟาร์ฟาร์
มม
ต.เขายี
ต.เขายี
่สาร่สาร
อ.อัอ.อั
มพวา
มพวา
จ. จ.
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
บริบริ
ษัทษพีัทกพีรีกนรีเอ็
น นเอ็น
เนอร์
เนอร์
ยี่ จยากั
ี่ จากั
ดด

ประเทศญี
ประเทศญี
่ปนุ่ ่ปนุ่

พืน้ พืทีน่ ้ ที่
- -

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้
นบาท)
านบาท)
7.877.87
เจ้ าของ
เจ้ าของ
- -

- -

8.138.13

เจ้ าของ
เจ้ าของ

- -

- -

1.351.35

เจ้ าของ
เจ้ าของ

- -

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

โรงงาน
โรงงาน
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1
หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ถ.ี่ 2 ถ.
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภา
ต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
พลพล
อ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
โรงงานสงขลา
โรงงานสงขลา 9898
หมูหมู
่ 13่ 13
ต.บางเหรี
ต.บางเหรี
ยง ยง
อ.ควนเนี
อ.ควนเนี
ยง ยจ.สงขลา
ง จ.สงขลา

-

-

-

-

17.35
17.35

พืน้ พืทีน่ ้ ที่

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ ลักษณะ
ลักษณะ
วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี กรรม
กรรม
การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้
นบาท)
านบาท) สิทธ์สิิ ทธ์ิ

- -

12.19
12.19

- -

25.37
25.37

- -

7.177.17

- -

0.410.41

รวมรวม

ทรัทรั
พย์พสย์ินสิน

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

เจ้ าของ
เจ้ าของ

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เจ้ าของ
เจ้ าของ
- จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
เจ้ าของ
เจ้ าของ
- จานองกั
จานองกั
บธนาคารไทย
บธนาคารไทย
พาณิพาณิ
ชย์ จชากัย์ดจากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
เจ้ าของ
เจ้ าของ ให้ คาปรึ
ให้ คกาปรึ
ษากษา
- จัดการ
จัดการ
วางแผน
วางแผน
เกี่ยวกั
เกีบ่ยวกั
ธุรกิบจธุรกิจ

45.14
45.14

พืน้ พืทีน่ ้ ที่

มูลค่มูาลสุค่ทาธิสุทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถืการถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้
นบาท)
านบาท)

- -

44.63
44.63

เจ้ าของ
เจ้ าของ

- -

- -

167.81
167.81

เจ้ าของ
เจ้ าของ

- -

รวมรวม

212.44
212.44
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ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
จานองกั
จานองกั
บธนาคารเพื
บธนาคารเพื
่อ ่อ
การส่การส่
งออกและ
งออกและ
นาเข้นาาเข้
แห่งาประเทศไทย
แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สสิง่ งมาด้
ที่สง่ วมาด้
ย 1วย 1
หนังหนั
สืองแจ้สืองการจั
ดสรรหุ
้ นสามั้ นญ
เพิญ
่มทุเพิน่มของบริ
ษัทฯ ษัทฯ
แจ้ งการจั
ดสรรหุ
สามั
ทุนของบริ

ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

เครื
เครื่ อ่ องจังจักรและอุ
กรและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ี่ ถ.2 ถ.
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภาต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
พลพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
โรงงานสงขลา
โรงงานสงขลา 9898หมูหมู
่ 13่ 13ต.บางเหรี
ต.บางเหรี
ยงยง
อ.ควนเนี
อ.ควนเนี
ยงยจ.สงขลา
ง จ.สงขลา
ฟาร์
ฟาร์ม ม
ต.เขายี
ต.เขายี
่สาร่สารอ.อัอ.อั
มพวา
มพวาจ. จ.
สมุสมุทรสงคราม
ทรสงคราม
สมุสมุ
ทรสงคราม
ทรสงคราม
รวม
รวม

ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

เครื
เครื่ อ่ องตกแต่
งตกแต่งและอุ
งและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์สานั
สานั
กงาน
กงาน
โรงงานเพชรบุ
โรงงานเพชรบุ
รี รี เลขที
เลขที
่ 62-62/1
่ 62-62/1หมูหมู
ท่ ี่ 2ท่ ี่ ถ.2 ถ.
รพช.อู
รพช.อู
ต่ ะเภา
ต่ ะเภาต.หนองชุ
ต.หนองชุ
มม
พลพลอ.เขาย้
อ.เขาย้
อยอจ.เพชรบุ
ย จ.เพชรบุ
รี รี
บริบริษษัทัทพีกพีรีกนรีนเอ็เอ็
นน
ประเทศญี
ประเทศญี
่ปนุ่ ่ปนุ่
เนอร์
เนอร์ยี่ ยจี่ ากั
จากั
ดด

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

ที่ตทีัง้ ่ตัง้

งานระหว่
งานระหว่างก่
างก่อสร้
อสร้างาง
บริบริษษัทัทพีกพีรีกนรีนเอ็เอ็
นน
ประเทศญี
ประเทศญี
่ปนุ่ ่ปนุ่
เนอร์
เนอร์ยี่ ยจี่ ากั
จากั
ดด

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

61.75
61.75

เจ้ าเจ้ของ
าของ ใช้ ผใช้
ลิตผอาหารสั
ลิตอาหารสั
ตว์ ตว์

- -

- -

136.31
136.31

เจ้ าเจ้ของ
าของ ใช้ ผใช้
ลิตผอาหารสั
ลิตอาหารสั
ตว์ ตว์

- -

- -

0.180.18

เจ้ าเจ้ของ
าของ

- -

ฟาร์ฟาร์
มเลีม้ยงเลี ้ยง
เพาะเลี
เพาะเลี
้ยง ้ยง

198.24
198.24

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

มูลมูค่ลาสุค่ ทาสุธิทธิ ลักษณะ
ลักษณะ
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี กรรม
กรรม
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท) สิทสิธ์ิ ทธ์ิ

วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
การถื
การถื
อครอง
อครอง

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

- -

10.68
10.68

จ้ าของ
จ้ าของ

- -

- -

- -

0.070.07

เจ้ าเจ้ของ
าของ

ให้ คให้
าปรึคาปรึ
กษากษา
จัดการ
จัดการ
วางแผน
วางแผน
เกี่ยเกี
วกั่ยบวกั
ธุรบกิธุจรกิจ

- -

รวม
รวม

ทรัทรัพพย์ สย์ินสิน

มูลมูค่ลาสุค่ ทาสุธิทธิ
ลักษณะ
ลักษณะ วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี
กรรมสิ
กรรมสิ
ทธิ์ ทธิ์ การถื
การถื
อครอง
อครอง
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท)

10.75
10.75

พืน้ พืทีน้ ่ ที่

- -

รวม
รวม

มูลมูค่ลาสุค่ ทาสุธิทธิ ลักษณะ
ลักษณะ
ตามบั
ตามบั
ญชีญชี กรรม
กรรม
(ล้ า(ล้นบาท)
านบาท) สิทสิธ์ิ ทธ์ิ
66.71
66.71

วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
การถื
การถื
อครอง
อครอง

ภาระผู
ภาระผู
กพันกพัน

เจ้ าเจ้ของ
าของ ผลิตผลิ
พลัตงพลั
งานความ
งงานความ
ร้ อนใต้
ร้ อนใต้
พิภพพิภและ
พ และ
พลังพลั
งานลม
งงานลม

66.71
66.71

3.2
3.2 เครื
เครื่ อ่ องหมายการค้
งหมายการค้า า
บริบริษษัทัทฯ ฯเป็เป็นเจ้
่ องหมายการค้
า “THAILUXE”
บสิบนสิค้นาค้อาหารสั
ตว์ ตโดยได้
จดทะเบี
ยน ยน
นเจ้าของเครื
าของเครื
่ องหมายการค้
า “THAILUXE”สาหรั
สาหรั
า อาหารสั
ว์ โดยได้
จดทะเบี
เครื
กงานเครื
่ องหมายการค้
า กรมทรั
พย์พสย์นิ สทางปั
ญญา
ตังแต่
้ ตังแต่
กรกฎาคม
2552
เครื่ อ่ องหมายการค้
งหมายการค้ากัาบกัสบานั
สานั
กงานเครื
่ องหมายการค้
า กรมทรั
นิ ทางปั
ญญา
้ วันทีวัน่ 24
ที่ 24
กรกฎาคม
2552
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- -

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

3.3 สัญญาเช่ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาเช่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ดังนี ้
สัญญา
คู่สัญญา
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
อพาร์ ทเม้ นท์ อยูด่ ี เพลส
อพาร์ ทเม้ นท์ อยูด่ ี เพลส
(เช่าที่พกั ให้ พนักงาน)
(คุณสุณี ศานติคณาวงค์)
นางสมมาต อารมณ์ฤทธิ์
นางสมมาต อารมณ์ฤทธิ์
(เช่าที่พกั ให้ พนักงาน จ.สงขลา)
นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากุล
นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากุล
(เช่าที่พกั ให้ พนักงาน จ.สงขลา)

ระยะเวลาเช่ า

รายละเอียด

ทุก 3 เดือน

สัญญา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562- วันที่ 31 มี.ค. 2562

1 ปี

สัญญา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562- วันที่ 31 ธ.ค. 2562

1 ปี

สัญญา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562- วันที่ 31 ธ.ค. 2562

4. ผู้ถอื หุ้น
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ ป รากฏในสมุด บัญ ชี ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 24
พฤษภาคม 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
รวมครอบครัวจินดาสมบัตเิ จริ ญ
1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัตเิ จริ ญ
1.2 นายพงศภัค จินดาสมบัตเิ จริญ (1)
1.3 นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ (1)
2.
นางสาวปวิชญา กานนท์รังษี
3.
นายปริ น ชนันทรานนท์
4.
นางอนัญญา เรื องศักดิว์ ิชิต
5.
นายธีระ กิตจิ ารุรัตน์
6.
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด(1)
7.
นางสาวยุวดี วชิรปภา
8.
นายธานิน สัจจะบริ บรู ณ์
9.
นางลีนา วนวิทย์
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)(2)
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
11. รวมผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น (หุ้น)
70,048,514
42,388,504
14,941,040
12,718,970
43,356,811
29,710,984
28,431,200
25,524,235
25,195,196
22,655,200
18,075,100
14,351,700
12,883,700
290,232,640
272,818,047
563,050,687

ร้ อยละ
12.44
7.53
2.65
2.26
7.70
5.28
5.05
4.53
4.47
4.02
3.21
2.55
2.29
51.55
48.45
100.00

หมายเหตุ:
(1)
เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ วของนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
(2)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

1.

นายประพล มิลินทจินดา

2.

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละ

288,400,000

23.56

นางสาวยุวดี วชิรปภา

98,944,500

8.08

3.

นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์

79,000,000

6.45

4.

นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต

65,327,600

5.34

5.

นางสาวพิมพ์สดุ า สุทธิสงค์

43,000,000

3.51

6.

นายธเนศ พานิชชีวะ

41,800,000

3.41

7.

นางสาวนฤมล แมงทับ

27,700,400

2.26

8.

นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

25,000,000

2.04

9.

นายสุชยั ชาญ วงศ์ปิยะบวร

22,381,400

1.83

10.

นายกสิน หวังสว่างกุล

21,209,900

1.73

712,763,800

58.21

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

5. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นามสกุล
1. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่ อง

2 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
พันตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
นางนที ชวนสนิท
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
ลงทุน / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการที่มอี านาจลงนามแทนบริ ษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ คือ นางกนกวัลย์ วรรณบุตร หรื อ นางสาวภัทชรดา จุฑา
ประทีป หรื อ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ หรื อ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
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5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นามสกุล

1. พันตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
2 นางนที ชวนสนิท
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นามสกุล
1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการบริหาร

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

กรรมการบริหาร

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป

กรรมการบริหาร

นายประวีณ ดีขจรเดช

กรรมการบริหาร

5.4 คณะกรรมการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นามสกุล
1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป

กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นายชาญชัย นุชเรือน

กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นายประวีณ ดีขจรเดช

กรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

5.5 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นามสกุล
1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

2. นายประวีณ ดีขจรเดช
3. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
4. นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ผู้อานวยการสายการตลาดและการค้ าและผู้อานวยการ
สายปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้อานวยการสายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ผู้อานวยการสานักเลขานุการบริษัท
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6. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี

ทุนจดทะเบียนก่ อน เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียนหลัง ทุนชาระแล้ วก่ อน
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
568.45
568.45
563.05
568.45
568.45
563.05
1/
568.45
275.36
843.81
563.05
2/
843.81
281.29
1,126.10
563.05

หน่วย: ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลง ทุนชาระแล้ วหลัง
การเปลี่ยนแปลง
563.05
563.05
563.05
3/
563.05

2559
2560
2561
2562
หมายเหตุ:
1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติที่สาคัญดังนี ้
ก) มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 568,451,520 บาท
เป็ น ทุน จดทะเบีย น จ านวน 563,050,687 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ จดทะเบีย นที่ ยัง ไม่ไ ด้ อ อกจ าหน่า ยจานวน
5,400,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 563,050,687
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) เพิ่มทุน จานวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
(2) เพิ่มทุน จานวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
2/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ มีมติที่สาคัญดังนี ้
ก) มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 843,813,359
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน
280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 563,050,687
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 844,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 ได้ มีมติที่สาคัญดังนี ้
ก) มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 844,576,031
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน
281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 563,050,687
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 563,050,688 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) เพิ่มทุน จานวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(2) เพิ่มทุน จานวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (PPPM-W4)
3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติกาหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ตามรายชื่อ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็ นวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
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สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (เศษของหุ้นปั ดทิ ้ง) (จองเกินสิทธิได้ )
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ได้ ครบทังจ
้ านวน จะมีผลทาให้ ทนุ ชาระแล้ วหลังการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นเป็ น
844,576,031 บาท
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติกาหนดวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (PPPM-W4) (Record Date) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยจะจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ด้ วย) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (เศษของหุ้นปั ดทิ ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี
้ ้ หากบริษัทฯ
สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ได้ ครบทังจ
้ านวน และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
มาใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่ครบทังจ
้ านวน จะมีผลทาให้ ทนุ ชาระแล้ วหลังการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,126,101,375 บาท

7. ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60.00 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นหรื องด
จ่ายเงินปั นผล โดยขึ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความ
จาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีประวัติการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
2559

ปี

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)*
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

2560

2561

0.40

(0.19)

0.46

-

-

-

หมายเหตุ: * กาไรสุทธิตอ่ หุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

8. ข้ อมูลของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
8.1 บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ทุนที่เรี ยกชาระ
แล้ ว (ล้ านบาท)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)

มูลค่ าเงินลงทุน
(ตามราคาทุน)
(ล้ านบาท)

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ
จาหน่ายวัตถุดบิ อาหารสัตว์

ไทย

3.00

100

3.00

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ไทย

100.00

100

100.00

บริ ษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์

ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น ้า

ไทย

629.70

100

789.39

ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด

และสัตว์เลี ้ยง

บริ ษัท ทีลกั ซ์ โกลบอล บิส
ซิเนส จากัด
บริ ษัท ทีลกั ซ์ พาวเวอร์
จากัด
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ชื่อบริษัท

P PRIME SINGAPORE
PTE. LTD.

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ลงทุนและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สิงคโปร์

ทุนที่เรี ยกชาระ
แล้ ว (ล้ านบาท)

0.03

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)

มูลค่ าเงินลงทุน
(ตามราคาทุน)
(ล้ านบาท)

100

0.03

100

-

100

-

10*

100

-

10*

100

-

10*

100

-

0.1*

100

-

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จากัด
Tluxe Investments Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

สาธารณรัฐมอริ เชียส

Origin Power Investment ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
Co., Ltd.

สาธารณรัฐมอริ เชียส

10.*
0.1*

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited
Tluxe Holdings Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

Geothermal Power A
Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

Geothermal Power B
Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.

Wind Power A Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานลม

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited

Sumo Power Co., Ltd.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

1,000**

100

-

Beppu Tsurumi Onsen
Geothermal Power
Station No.1 Liaison
Company

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

10**

100

-

P Green Energy Co.,
Ltd.

ให้ คาปรึกษา จัดการ วางแผน

ญี่ปนุ่

1,000**

100

-

เกี่ยวกับธุรกิจ

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.

Fino Binary Power Plant
LLC.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

10**

100

-

NIS Binary Power Plant
LLC.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

10**

100

-

Lena Power Station No.1 ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
LLC.

ญี่ปนุ่

5,000**

100

-

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.

PPSN Co., Ltd.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

12,000**

100

-

SNS Power Co., Ltd.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

500**

100

-

Dual Energy Binary Power Plant No.1 LLC.

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

100**

100

-

-39-

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ทุนที่เรี ยกชาระ
แล้ ว (ล้ านบาท)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)

มูลค่ าเงินลงทุน
(ตามราคาทุน)
(ล้ านบาท)

ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

ญี่ปนุ่

500**

100

-

S-Power Co., Ltd.
ธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
หมายเหตุ: * หน่วย : พันเหรี ยญสหรัฐ
** หน่วย : พันเยน

ญี่ปนุ่

500**

100

-

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.
Otomeyama Energy Co.,
Ltd

8.2 บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทร่วมของบริษัทฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

M – Luxe Energy Co.,
พัฒนาที่ดนิ เปล่า
Ltd.*
หมายเหตุ: * ถือหุ้นโดยบริ ษัท ทีลกั ซ์ พาวเวอร์ จากัด

ญี่ปนุ่
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ทุนที่เรี ยกชาระ
แล้ ว (พันเยน)

10,000

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)

25

สิ่งที่สง่ มาด้ วสิย่งที1่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจั
้ นสามัดญ
เพิ่ม้ นทุสามั
นของบริ
หนังสืดอสรรหุ
แจ้ งการจั
สรรหุ
ญเพิ่มษทุัทนฯของบริ ษัทฯ

ส่ วนที่ 3 ส่ วนที่ 3
สรุ ปข้ อมูสรุ
ลทางการเงิ
น เปรี ยบเที
ยบย้ยอบเที
นหลั
ง 3อปีนหลัง 3 ปี
ปข้ อมูลทางการเงิ
น เปรี
ยบย้
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้
สอบทานแล้
ว
ว
31 ธ.ค. 5931 ธ.ค.3159ธ.ค. 6031 ธ.ค.
3160
ธ.ค. 6131 ธ.ค.3161มี.ค. 6231 มี.ค. 62

(หน่ วย: ล้ (หน่
านบาท)
วย: ล้ านบาท)
สินทรั พย์ สินทรั พย์
สินทรั พย์ หสิมุนนทรัเวีพยย์นหมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ยบเท่าเงินสด
73.20 73.20 48.29 48.2920.51 20.51 18.78 18.78
เงินลงทุนชัเงิว่ คราว
นลงทุนชัว่ คราว
1,775.08 1,775.08418.69 418.69 0.03
0.03 0.03
0.03
ลูกหนี ้การค้ลูากและลู
หนี ้การค้
กหนีาและลู
้อื่น กหนี ้อื่น
189.73 189.73193.79 193.79
323.34 323.34 262.52 262.52
เงินให้ ก้ ยู ืมเงิระยะสั
นให้ กน้ ยู ืมระยะสัน้
- - 99.37 99.37
สินค้ าคงเหลื
สินอค้ าคงเหลือ
222.53 222.53217.86 217.86
261.87 261.87 216.14 216.14
สินหรัพย์หสิมุนหรั
เวียพนอื
ย์ห่นมุนเวียนอื่น
21.42 21.42 29.66 29.66 6.10
6.10 5.66
5.66
สินทรัพย์ทสิี่ถนือไว้
ทรัเพพืย์่อทขาย
ี่ถือไว้ เพื่อขาย
1,197.77
1,197.771,166.64 1,166.64
รวมสินทรัรวมสิ
พย์ หมุนนทรัเวีพยย์นหมุนเวียน
2,281.96 2,281.96908.28 908.28
1,809.61 1,809.611,769.15 1,769.15
สินทรั พย์ ไสิม่นหทรั
มุนพเวีย์ ยไม่นหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ
เงินลงทุ
ษัทร่นวในบริ
ม ษัทร่ วม
0.53
0.53
- เงินลงทุนระยะยาวอื
เงินลงทุนระยะยาวอื
่น
่น
5.45
5.45858.93 858.93
323.61 323.61 377.95 377.95
เงินให้ ก้ ยู ืมเงิระยะยาว
นให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
61.59 61.59 72.45 72.45
169.11 169.11 64.62 64.62
อสังหาริ มทรั
อสัพงย์หาริ
เพื่อมการลงทุ
ทรัพย์เพืน่อการลงทุน
10.38 10.38 10.38 10.3838.69 38.69 38.44 38.44
ที่ดนิ อาคารและอุ
ที่ดนิ อาคารและอุ
ปกรณ์ ปกรณ์
908.69 908.69
1,494.46 1,494.46
675.30 675.30 658.66 658.66
ค่าความนิยค่มาความนิยม
19.08 19.08 57.09 57.0913.65 13.65 13.38 13.38
สินทรัพย์ไม่สิมนีตทรัวั ตนอื
พย์ไม่่นมีตวั ตนอื่น
75.09 75.09346.31 346.3111.51 11.51 11.22 11.22
สินทรัพย์ภสิาษีนทรั
เงินพได้ย์ภรอการตั
าษี เงินได้
ดบัรญ
อการตั
ชี ดบัญชี
43.13 43.13 39.78 39.7889.71 89.71 75.62 75.62
เงินฝากธนาคารที
เงินฝากธนาคารที
่มีภาระค ้าประกั
่มีภาระค
น ้าประกัน
7.72
7.72 7.80
7.80 7.87
7.87 7.90
7.90
เงินจ่ายล่วเงิ
งหน้
นจ่าายล่วงหน้ า
144.64 144.64181.85 181.85
195.72 195.72 194.41 194.41
สินทรัพย์ไม่สิหนมุทรันพเวีย์ยไนอื
ม่ห่นมุนเวียนอื่น
11.04 11.04 10.46 10.46 5.11
5.11 7.14
7.14
รวมสินทรัรวมสิ
พย์ ไม่นหทรั
มุนพเวีย์ ยไม่นหมุนเวียน
1,287.35 1,287.35
3,079.49 3,079.49
1,530.27 1,530.271,449.32 1,449.32
รวมสินทรัรวมสิ
พย์ นทรั พย์
3,569.31 3,569.31
3,987.77 3,987.77
3,339.88 3,339.883,218.47 3,218.47
หนีส้ ิน หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุหนี
นเวีส้ ยินนหมุนเวียน
เงินเบิกเกินเงิบันญเบิชีกแเกิ
ละเงิ
นบันญกู้ชียแืมละเงิ
ระยะสั
นกูน้ ยืมจากสถาบั
ระยะสัน้ นจากสถาบั
การเงิน นการเงิน
-408.76 408.76
549.95 549.95 337.36 337.36
เจ้ าหนี ้การค้เจ้าาและเจ้
หนี ้การค้
าหนีาและเจ้
้หมุนเวีายหนี
นอื้หมุ
่น นเวียนอื่น
120.75 120.75163.94 163.94
297.77 297.77 226.60 226.60
เงินกู้ยืมระยะสั
เงินกูน้ ยืมระยะสัน้
1.54
1.54
- - 0.29
0.29
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืม–ระยะยาว
ส่วนที่ถึงก– าหนดช
ส่วนที่ถาระภายใน
ึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
1 ปี
- 40.18 40.18
611.23 611.23 585.75 585.75
หุ้นกู้-ส่วนทีหุ่ถ้ นึงกูก้ -าหนดไถ่
ส่วนที่ถึงถกอนภายใน
าหนดไถ่ถอนภายใน
1 ปี
1 ปี
496.72 496.72983.83 983.83
707.22 707.22 705.34 705.34
หนี ้สินตามสัหนีญ้สิญาเช่
นตามสั
าระยะยาว-ส่
ญญาเช่าระยะยาว-ส่
วนที่ถึงกาหนดช
วนที่ถาระภายใน
ึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
1 ปี
0.92
0.92 1.87
1.87 2.04
2.04 1.88
1.88
ภาษี เงินได้ภาษี
ค้างจ่เงิานยได้ ค้างจ่าย
0.12
0.12 2.86
2.86 0.08
0.08 7.28
7.28
หนี ้สินหมุนหนี
เวีย้สินอื
นหมุ
่น นเวียนอื่น
10.02 10.02 6.27
6.27 4.72
4.72 4.89
4.89
หนี ้สินที่รวมในกลุ
หนี ้สินทีม่ ่รสิวมในกลุ
นทรัพย์ม่ทสิี่จนะจทรัาหน่
พย์าทยที
ี่จะจ่จดั าหน่
ประเภทเป็
ายที่จดั ประเภทเป็
นสินทรัพย์นทสิี่ถนือไว้
ทรัพย์ที่ถือไว้
128.83
128.83 121.42 121.42
เพื่อขาย เพื่อขาย
รวมหนีส้ ินรวมหนี
หมุนเวีส้ ยินนหมุนเวียน
630.06 630.06
1,607.71 1,607.71
2,301.83 2,301.831,990.81 1,990.81
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สิ่งที่สง่ มาด้ วสิย่งที1่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจั
นสามัดญสรรหุ
เพิ่ม้ นทุสามั
นของบริ
หนังสืดอสรรหุ
แจ้ ง้การจั
ญเพิษ่มัททุฯนของบริ ษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้
สอบทานแล้
ว
ว
31 ธ.ค. 5931 ธ.ค.
31 59
ธ.ค. 6031 ธ.ค.
31 60
ธ.ค. 6131 ธ.ค.3161มี.ค. 6231 มี.ค. 62

(หน่ วย: ล้ า(หน่
นบาท)
วย: ล้ านบาท)
หนีส้ ินไม่ หหนี
มุนส้ เวีินยไม่นหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุ
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุ
ทธิจากส่วนที
ทธิ่ถจึงากส่
กาหนดช
วนที่ถาระภายใน
ึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
1 ปี
606.49
606.49 หุ้นกู้-สุทธิจหุากส่
้ นกู้ว-สุนที
ทธิ่ถจึงากส่
กาหนดไถ่
วนที่ถึงถกอนภายใน
าหนดไถ่ถ1อนภายใน
ปี
1 ปี
979.06 979.06258.98 258.98199.45 199.45 403.17
หนี ้สินตามสัหนี
ญญาเช่
้สินตามสั
าระยะยาว-สุ
ญญาเช่าระยะยาว-สุ
ทธิจากส่วนที
ทธิ่ถจึงากส่
กาหนดช
วนที่ถาระภายใน
ึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
1 ปี 1.49
1.49 3.06
3.06 1.91
1.91 1.49
หนี ้สินภาษี เหนี
งินได้
้สินรภาษี
อการตั
เงินดได้บัรญอการตั
ชี ดบัญชี
127.68 127.68120.97 120.97 4.25
4.25 5.79
สารองผลประโยชน์
สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนั
กงาน กงาน
11.67 11.6713.55 13.5519.43 19.43 20.45
รวมหนีส้ ินรวมหนี
ไม่ หมุนส้ เวีินยไม่นหมุนเวียน
1,119.91 1,119.91
1,003.05 1,003.05225.03 225.03 430.90
รวมหนีส้ ินรวมหนีส้ ิน
1,749.96 1,749.96
2,610.75 2,610.75
2,526.87 2,526.872,421.72
ส่ วนของผู้ส่ถวือนของผู
หุ้น ้ ถือหุ้น
ทุนจดทะเบีทุยนนจดทะเบียน
568.45 568.45568.45 568.45843.81 843.81 843.81
ทุนที่ออกและช
ทุนทีาระแล้
่ออกและช
ว าระแล้ ว
563.05 563.05563.05 563.05563.05 563.05 563.05
ส่วนเกินมูลส่ค่วานเกิ
หุ้นสามั
นมูลญค่าหุ้นสามัญ
489.12 489.12489.12 489.12489.12 489.12 489.12
ส่วนทุนจากการจ่
ส่วนทุนายโดยใช้
จากการจ่ห้ นุายโดยใช้
เป็ นเกณฑ์
ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
41.48 41.4841.48 41.4841.48 41.48 41.48
กาไรสะสมกาไรสะสม
จัดสรรแล้ วจั–ดสสรรแล้
ารองตามกฏหมาย
ว – สารองตามกฏหมาย
56.85 56.8556.85 56.8556.85 56.85 56.85
ยังไม่ได้ จดั สรร
ยังไม่ได้ จดั สรร
673.82 673.82421.42 421.42308.15 308.15 257.63
องค์ประกอบอื
องค์่นปของส่
ระกอบอื
วนของผู
่นของส่
้ ถือวหุนของผู
้ น ้ ถือหุ้น
(4.98) (4.98)
(194.90) (194.90)
(645.64) (645.64)(611.38)
รวมส่ วนของผู
รวมส่้ ถวือนของผู
หุ้น ้ ถือหุ้น
1,819.35 1,819.35
1,377.02 1,377.02813.01 813.01 796.75
รวมหนีส้ ินรวมหนี
และส่ วสนของผู
้ ินและส่้ ถวือนของผู
หุ้น ้ ถือหุ้น
3,569.31 3,569.31
3,987.77 3,987.77
3,339.88 3,339.883,218.47
ที่มา: งบการเงิ
ที่มา:นรวมของบริ
งบการเงินษรวมของบริ
ัทฯ และบริษษัทฯัทย่และบริ
อย โดยมี
ษัทกย่ารปรั
อย โดยมี
บปรุกงใหม่
ารปรัแบละจั
ปรุ งดใหม่
ประเภทรายการบั
และจัดประเภทรายการบั
ญชีใหม่บางรายการเพื
ญชีใหม่บางรายการเพื
่อให้ การเปิ ด่อเผย
ให้ การเปิ ดเผย
สอดคล้ องกัสอดคล้
น องกัน
งบกาไรขาดทุ
งบกนาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย: ล้ า(หน่
นบาท)
วย: ล้ านบาท)
รายได้ รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย
กาไรจากเงิกนาไรจากเงิ
ลงทุนในหลั
นลงทุ
กทรันพในหลั
ย์ กทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการจ
กาไรจากการจ
าหน่ายเงินลงทุ
าหน่นาในบริ
ยเงินลงทุ
ษัทย่นอในบริ
ย และษัทบริย่อษยัทและ
ร่วม บริ ษัทร่วม
กาไรจากอัตกราแลกเปลี
าไรจากอัต่ยราแลกเปลี
น
่ยน
รายได้ อื่น รายได้ อื่น
รวมรายได้รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนในการจั
ต้ นทุดนจาหน่
ในการจั
าย ดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ
ค่าใช้ จ่าหยในการบริ
าร
หาร
ขาดทุนจากค่
ขาดทุ
าเผื่อนการด้
จากค่อายค่
เผื่อาการด้
ของสิอนยค่
ทรัาพของสิ
ย์ นทรัพย์
ขาดทุนจากค่
ขาดทุ
าเผื่อนการด้
จากค่อายค่
เผื่อาการด้
ค่าความนิ
อยค่ายค่มาความนิยม
ผล(กาไร)ขาดทุ
ผล(กนาไร)ขาดทุ
จากอัตราแลกเปลี
นจากอัต่ยราแลกเปลี
น
่ยน
ค่าใช้ จ่ายในการเข้
ค่าใช้ จ่าายในการเข้
ซื ้อหุ้นของบริ
าซื ษ้อหุัท้ นย่ของบริ
อย ษัทย่อย
ต้ นทุนทางการเงิ
ต้ นทุนนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จรวมค่
่ าย าใช้ จ่าย
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2559

403.17
1.49
5.79
20.45
430.90
2,421.72
843.81
563.05
489.12
41.48
56.85
257.63
(611.38)
796.75
3,218.47

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้
สอบทานแล้
ว
ว
2559 2560 2560 2561 2561Q1 2562 Q1 2562

1,511.29 1,511.29
1,822.33 1,822.33
2,060.98 2,060.98 512.08 512.08
649.05 649.05 4.82
4.82 1.60
1.60 1.23
1.23
39.43 39.4326.20 26.20 8.74
8.74 1.43
1.43
32.11 32.11 - - - - 13.04 13.04
8.31
8.3122.17 22.1750.14 50.14 2.18
2.18
2,240.18 2,240.18
1,875.52 1,875.52
2,121.45 2,121.45 529.96 529.96
1,295.06
47.52
161.29
71.10
201.00
19.12
73.61
1,868.70

1,295.06
1,526.48
47.5273.88
161.29218.67
71.1015.10
201.0025.58
19.1261.56
-98.05
73.61104.97
1,868.70
2,124.29

1,526.48
1,793.56
73.8895.43
218.67211.58
15.10 25.58 61.56(2.12)
98.05 104.97125.96
2,124.29
2,224.41

1,793.56 433.44 433.44
95.43 21.57 21.57
211.58 61.07 61.07
(2.12) 18.87 18.87
125.96 33.83 33.83
2,224.41 568.77 568.77

สิ่งที่สง่ มาด้ วยสิ่ง1ที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจั
สามัดญสรรหุ
เพิ่มทุ้ นนสามั
ของบริ
หนังดสืสรรหุ
อแจ้ ง้ นการจั
ญเพิษ่มัททุฯนของบริ ษัทฯ

งบกาไรขาดทุ
งบกนาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้สอบทานแล้
ว
ว
2559
25592560
2560
2561
2561Q1 2562 Q1 2562
(15.45) (15.45)
(0.61) (0.61) 356.04 356.04
(249.38) (249.38)
(102.96) (102.96) (38.81) (38.81)
(116.32) (116.32)
3.03
3.03
7.13
7.13 11.71 11.71
239.72 239.72
(252.41) (252.41)
(110.08) (110.08) (50.52) (50.52)

(หน่ วย: ล้ า(หน่
นบาท)
วย: ล้ านบาท)
ส่วนแบ่งกาไรส่ว(ขาดทุ
นแบ่งกนาไร
) จากเงิ
(ขาดทุ
นลงทุ
น) จากเงิ
นในบรินษลงทุ
ัทร่ วนมในบริ ษัทร่ วม
กาไร (ขาดทุ
กาไร
น) ก่(ขาดทุ
อนภาษีน)เงิก่นอได้นภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่าย (รายได้
ค่าใช้ จ)่าภาษี
ย (รายได้
เงินได้) ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
) สาหรั บปีนจากการด
) สาหรั บปีาเนิ
จากการด
นงานต่าเนิ
อเนืน่ องานต่
ง อเนื่อง
การดาเนินการด
งานทีาเนิ
่ ยกเลิ
นงานที
ก ่ ยกเลิก
ขาดทุนสาหรัขาดทุ
บปี จนากการด
สาหรับาเนิ
ปี จากการด
นงานที่ยาเนิ
กเลินกงานที่ยกเลิก
(7.40) (7.40) -กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
) สาหรั บปีน) สาหรั บปี
232.31 232.31
(252.41) (252.41)
(110.08) (110.08) (50.52)
กาไรขาดทุกนาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จนอื่นเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีอ่ ำจถู
รำยกำรที
กจัดประเภทใหม่
อ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรืไอว้ใขำดทุ
นกำไรหรื
นในภำยหลั
อขำดทุนง ในภำยหลัง
ผลต่างของอัผลต่
ตราแลกเปลี
างของอัตย่ ราแลกเปลี
นจากการแปลงค่
ย่ นจากการแปลงค่
างบการเงินทีางบการเงิ
่เป็ นเงินตรา
นที่เป็ นเงินตรา
(5.91) (5.91)
(37.89) (37.89)
6.97
6.97 (9.23)
ต่างประเทศต่างประเทศ
ผลกาไร(ขาดทุ
ผลกน)จากการวั
าไร(ขาดทุนด)จากการวั
มูลค่าเงินลงทุ
ดมูลนค่ในหลั
าเงินกลงทุ
ทรัพนในหลั
ย์เผื่อขาย-สุ
กทรัพย์ทเธิผืจ่อาก
ขาย-สุทธิจาก 6.21 (152.04)
6.21 (152.04)
(457.71) (457.71) 43.49
ภาษี เงินได้ ภาษี เงินได้
รำยกำรทีจ่ ะไม่
รำยกำรที
ถกู จัดประเภทใหม่
จ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรืไอว้ใขำดทุ
นกำไรหรื
นในภำยหลั
อขำดทุนง ในภำยหลัง
ผลกาไร(ขาดทุ
ผลกน)จากการวั
าไร(ขาดทุนด)จากการวั
มูลค่าใหม่ดของผลประโยชน์
มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กพาหนดไว้
นักงานที่กาหนดไว้ 0.42
0.42 (3.18)
(3.18)
กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
)เบ็ดเสร็จนอื)เบ็
่ นสดาหรั
เสร็บจปีอื่นสาหรั บปี
0.72 (189.92)
0.72 (189.92)
(453.92) (453.92) 34.27
กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
)เบ็ดเสร็จนรวมส
)เบ็ดาหรั
เสร็จบรวมส
ปี าหรั บปี
233.03 233.03
(442.33) (442.33)
(564.01) (564.01) (16.26)
กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
)ต่ อหุ้นขัน้ นพื)ต่น้ อฐาน
หุ้นขั(บาทต่
น้ พืน้ ฐาน
อหุ้น(บาทต่
) อหุ้น)
0.42
0.42
(0.45) (0.45)
(0.20) (0.20) (0.09)
ที่มา: งบการเงิ
ที่มนา:รวมของบริ
งบการเงินษรวมของบริ
ัทฯ และบริษษัทัทฯย่และบริ
อย โดยมี
ษัทกย่ารปรั
อย โดยมี
บปรุ งกใหม่
ารปรัและจั
บปรุดงประเภทรายการบั
ใหม่และจัดประเภทรายการบั
ญชีใหม่บางรายการเพื
ญชีใหม่บางรายการเพื
่อให้ การเปิ ด่อเผย
ให้ การเปิ ดเผย
สอดคล้ องกัสอดคล้
น
องกัน

(50.52)

(9.23)
43.49

34.27
(16.26)
(0.09)

งบกระแสเงิงบกระแสเงิ
นสด
นสด

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้สอบทานแล้
ว
ว
(หน่ วย: ล้ า(หน่
นบาท)
วย: ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 5931 ธ.ค.
31 ธ.ค.
59 6031 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60 6131 ธ.ค.
3161
มี.ค. 6231 มี.ค. 62
เงินสดสุทธิไเงิด้ มนาจาก
สดสุทธิ(ใช้ได้ไมปใน)
าจากกิจ(ใช้กรรมด
ไปใน)าเนิกิจนกรรมด
งาน าเนินงาน
125.33 125.33 9.65
9.65
(21.02) (21.02) 13.89 13.89
เงินสดสุทธิไเงิด้ มนาจาก
สดสุทธิ(ใช้ได้ไมปใน)
าจากกิจ(ใช้กรรมลงทุ
ไปใน) กินจกรรมลงทุน
(1,115.95) (1,115.95)
(837.04) (837.04)
272.16 272.16 1.38
1.38
เงินสดสุทธิไเงิด้ มนาจาก
สดสุทธิ(ใช้ได้ไมปใน)
าจากกิจ(ใช้กรรมจั
ไปใน)ดหาเงิ
กิจกรรมจั
น ดหาเงิน
989.20 989.20
803.25 803.25
(250.41) (250.41)(28.48) (28.48)
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดเพิ
ยบเท่่มาขึเงิ้นน(ลดลง)
สดเพิ่มขึสุท้น ธิ(ลดลง)
ก่อนผลกระทบของ
สุทธิก่อนผลกระทบของ (1.42) (1.42)
(24.14) (24.14) 0.73
0.73(13.21) (13.21)
อัตราแลกเปลี
อัต่ยราแลกเปลี
น
่ยน
ผลกระทบของอั
ผลกระทบของอั
ตราแลกเปลีต่ยราแลกเปลี
นที่มีตอ่ เงิน่ยสดและรายการเที
นที่มีตอ่ เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดยบเท่าเงินสด (19.96) (19.96)(0.77) (0.77)
(10.74) (10.74) 18.70 18.70
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสดเพิ
ยบเท่่มาเงิ
ขึน้ สดเพิ
(ลดลง)
่มขึสุน้ ท(ลดลง)
ธิ
สุทธิ
(21.39) (21.39)
(24.91) (24.91)
(10.01) (10.01) 5.49
5.49
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดต้
ยบเท่
นงวด
าเงินสดต้ นงวด
108.49 108.4973.20 73.2048.29 48.29 20.51 20.51
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดจากการด
ยบเท่าเงินสดจากการด
าเนินงานที่ยาเนิ
กเลินกงานที
ปลายงวด
่ยกเลิกปลายงวด (13.90) (13.90) (17.77)
(17.77) (7.22) (7.22)
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสดปลายงวด
ยบเท่ าเงินสดปลายงวด
73.20 73.2048.29 48.2920.51 20.51 18.78 18.78
ที่มา: งบการเงิ
ที่มนา:รวมของบริ
งบการเงินษรวมของบริ
ัทฯ และบริษษัทัทฯย่และบริ
อย ษัทย่อย
อัตราส่ วนทางการเงิ
อัตราส่ วนทางการเงิ
นที่สาคัญ นที่สาคัญ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้สอบทานแล้
ว
ว
31 ธ.ค. 5931 ธ.ค.
31 ธ.ค.
59 6031 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60 6131 ธ.ค.
3161
มี.ค. 6231 มี.ค. 62
3.62
3.62 0.56
0.56 0.79
0.79 0.89
0.89
9.65
9.6510.31 10.31 8.23
8.23 7.39*
7.39*
37.30 37.3034.93 34.9343.74 43.74 48.71* 48.71*
13.45 13.4518.31 18.3111.03 11.03 8.84*
8.84*

อัตราส่วนสภาพคล่
อัตราส่วอนสภาพคล่
ง (เท่า) อง (เท่า)
อัตราส่วนหมุอันตเวี
ราส่
ยนลู
วนหมุ
กหนีนเวี
้การค้
ยนลูา ก(เท่
หนีา)้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาการเก็
ระยะเวลาการเก็
บหนี ้เฉลี่ย (วับนหนี
) ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุอันตเวี
ราส่
ยนเจ้
วนหมุ
าหนีนเวี้ (เท่
ยนเจ้
า) าหนี ้ (เท่า)
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สิ่งที่สง่ มาด้ วสิย่ง1ที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจั
สามัดญสรรหุ
เพิ่มทุ้ นนสามั
ของบริ
หนังดสืสรรหุ
อแจ้ ง้ นการจั
ญเพิษ่มัททุฯนของบริ ษัทฯ

อัตราส่ วนทางการเงิ
อัตราส่ วนทางการเงิ
นที่สาคัญ นที่สาคัญ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ตรวจสอบแล้
ตรวจสอบแล้
ว
ว
สอบทานแล้สอบทานแล้
ว
ว
31 ธ.ค. 5931 ธ.ค.
31 ธ.ค.
59 6031 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60 6131 ธ.ค.3161มี.ค. 6231 มี.ค. 62
ระยะเวลาชระยะเวลาช
าระหนี ้เจ้ าหนี
าระหนี
้การค้้เจ้า า(วัหนีน)้การค้ า (วัน)
26.77 26.7719.66 19.6632.64 32.64 40.72* 40.72*
อัตราส่วนหมุอัตนราส่
เวียนสิ
วนหมุ
นค้ านคงเหลื
เวียนสิอนค้(เท่าคงเหลื
า) อ (เท่า)
4.42
4.42 6.93
6.93 7.48
7.48 7.25*
7.25*
ระยะเวลาขายสิ
ระยะเวลาขายสิ
นค้ าเฉลี่ย (วันนค้)าเฉลี่ย (วัน)
81.49 81.4951.93 51.9348.15 48.15 49.63* 49.63*
วงจรเงินสดวงจรเงิ
(วัน) นสด (วัน)
92.02 92.0267.20 67.2059.25 59.25 57.62* 57.62*
อัตรากาไรขัอันต้
้ ตราก
น (%)
าไรขันต้
้ น (%)
14.31 14.3116.23 16.2312.98 12.98 15.36 15.36
อัตรากาไร(ขาดทุ
อัตรากนาไร(ขาดทุ
)สุทธิ (%)น)สุทธิ (%)
10.37 10.37
(13.46) (13.46)(5.19) (5.19) (9.53) (9.53)
อัตราผลตอบแทนของผู
อัตราผลตอบแทนของผู
้ ถือหุ้น (%) ้ ถือหุ้น (%)
13.61 13.61
(15.79) (15.79)
(10.05) (10.05)(25.11)* (25.11)*
อัตราผลตอบแทนจากสิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ
นทรัพย์ (%)นทรัพย์ (%)
7.90
7.90(6.68) (6.68)(3.00) (3.00) (6.16)* (6.16)*
อัตราส่วนของหนี
อัตราส่้สิวนนของหนี
ต่อส่วนของผู
้สินต่้ ถอือส่หุวนของผู
้ น (เท่า้)ถือหุ้น (เท่า)
0.96
0.96 1.90
1.90 3.11
3.11 3.04
3.04
กาไร(ขาดทุกนาไร(ขาดทุ
)สุทธิตอ่ หุ้นขั)สุนพื
้ ทธิ้นฐาน
ตอ่ หุ้น(บาท)
ขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
0.41
0.41(0.45) (0.45)(0.20) (0.20) (0.09) (0.09)
หมายเหตุ: *หมายเหตุ
ปรับข้ อมู: ล* ให้ปรัเป็บนข้อัอตมูราต่
ลให้อเป็ปีน(Annualization)
อัตราต่อปี (Annualization)
เพื่อการเปรี ยเพืบเที
่อการเปรี
ยบ ยบเทียบ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เลขทีใ่ บจอง / Subscription No................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 281,525,344 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิมมีสทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ได้ 1 หุน้ (อัตราส่วน 2:1) (จองซื้อเกินสิทธิได้) ราคาจองซื้อหุน้ ละ 2.00 บาท
Offering 281,525,344 New Ordinary Shares (“the Shares”) with a par value of Baht 1.00 per share to the existing shareholders at a ratio of 2 existing shares for 1 new shares (Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 2.00 per share
วันทีจ่ องซื้อ / Date
1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019
2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019
3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019
4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019
5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information
ชือ่ /Name
นาย/Mr. นาง/Mrs.
นางสาว/Ms. นิตบิ คุ คล/Corporate …………………………………………………….…………………………………………….. เลขทะบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที่ / Shareholder’s Registrar No ……………………………………………
บุคคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย เลขประจาตัวประชาชน/Natural Person of Thai Nationality ID Card No. ........................................
บุคคลธรรมดาสัญ ชาติ ต่า งด้าว เลขที่ใบต่ า งด้าว/หนั งสือเดิน ทาง/Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.. ...............................
นิตบิ ุคคลสัญ ชาติไ ทย เลขทะเบียนนิ ติบุ คคล/Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. ............................
นิตบิ ุคคลสัญ ชาติต่า งด้าว เลขทะเบียนนิ ติ บุ คคล/Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. .....................................................
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามทีป่ รากฎในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) (วันที่ 14 มิถุนายน 2562) ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานะ
ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ”) / Shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 14 June 2019 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders’ Database”)
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ / Telephone No. ……………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหนุ้ เดิมของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จานวน ……………………………………. หุน้
According to the Share Register Book (Record Date) as of 14 June 2019, I/We own ........................................................................................... shares
มีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน / and have the rights to subscribe for the ordinary shares of the Company for ……………………………. หุน้ / shares
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ ดังนี้ / Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows
ประเภทการจองซื้อ /

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) /

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)/

รวมเป็ นจานวนเงิ นทัง้ สิ้ น (บาท) /

Subscription Type

No. of shares subscribed (shares)

Offering Price (Baht per share)

Amount (Baht)

จองซื้อ น้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right

2.00

จองซื้อตามสิทธิทงั ้ จานวน / Subscription for full right

2.00

จองซื้อ เกิน สิทธิ (เฉพาะส่วนที่เกิน) / Subscription in excess of the right (only excess portion)

2.00

รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซื้อหุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
นาหุ้นเข้า บัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้อ อกหุ้น สาหรับหุ้น ที่ไ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนิ น การให้บริษัทหลักทรัพย์ ............................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ......................... (โป รดระบุ ชื่อ และ
หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจองซื้อ หุ้น ฉบับนี้ ) นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากั ด เพื่อ บัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้า พเจ้ามีอ ยู่กับบริษัทนั ้น บัญชีเลขที่ ................................ (ชื่อผู้จ องซื้ อต้อ งตรงกับ ชื่อบัญชีซื้อ ขายหลักทรัพย์
มิฉะนัน้ จะดาเนิ น การส่ งมอบเป็ นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ หุ้น แทน)
Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………………….. Participant No. …………………… (Please specify name and participant
number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account no. ………………………… (The subscriber’s name must correspond with the
trading account name, otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber’s name)
นาหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วน และยื่นพร้อมใบ
จองซื้อหุน้ ฉบับนี้ (การถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. The
subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand
Securities Depository Company Limited)
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสาหรับ หุ้น ที่ไ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้า พเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้า พเจ้าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ทางไปรษณีย์ล งทะเบียน โดยข้า พเจ้ าอาจได้รบั ใบหุ้น ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับ หุ้น สามัญเพิ่มทุ นดังกล่าวเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จ ดทะเบีย นและขออนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail . I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the
said new ordinary shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอนาส่ งเงิน ค่าจองซื้อ หุ้นสามัญ ดังกล่ าว โดย I/We enclose herewith my/our payment by
การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS
ชือ่ บัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” / Account Name “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”
เช็ค/Cheque แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
ดร๊า ฟท์/ Draft โดยนาฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS ภายในเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 / within 12.00 p.m. of 3 July 2019
สั ่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน” / payable to “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”
เลขทีเ่ ช็ค/Cheque No. …………………………………วันที/่ Date ……………………………….. ธนาคาร/Bank …………………………………………….สาขา/Branch ……………………………………………..
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ เข้าบัญชีขา้ พเจ้า ธนาคาร ............................. สาขา ......................................
เลขบัญชี ....................................................... (โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และชือ่ บัญชีตอ้ งเป็ นชือ่ เดียวกับชือ่ ผูจ้ องซื้อหลักทรัพย์เท่านัน้ )
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account off bank …………………………………. Branch ………………..……………….
No. ………………………. (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book certified to be true copy and the name on the book must be the subscriber’s name)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่นาส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถ่ ูกต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/
ดร๊าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with
Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, it may be deemed that my/our subscription rights have not exercised.
การลงทุนในหุน้ ย่อยมีความเสีย่ ง ผูจ้ องซื้อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุน้
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all
information before deciding on the share subscription

ลงชือ่ .................................................................................................................. ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(................................................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน / Receipt for Subscription for Right Issued Shares (ผูจ้ องซื้อ โปรดกอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย / This section must be filled by the Subscriber)
วันทีจ่ องซื้อ / Date
1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019
2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019
3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019
4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019
5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019 เลขทีใ่ บจอง / Subscription No..........................................
บริษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) / PP Prime Public Company Limited received money from (name of subscriber) ……………………………………………………………………
เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท / For a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 2.00 per share
จานวน / No. of shares ……………………………………. หุน้ / shares รวมเป็ นเงิน / Amount …………………………………. บาท / Baht โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน/Cash Transfer เช็ค/Cheque แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
ดร๊าฟท์/Draft เลขทีเ่ ช็ค/Cheque No. ……………………วันที/่ Date ………………….….. ธนาคาร/Bank …………...…………………….สาขา/Branch ……………………………………………..
ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS
นาหุน้ เข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนามบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก / Issue a share certificate in the of TSD for Depositor
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………… เลขที่บญั ชีซื้อ ขายหลักทรัพย์ / Securities Trading Account No. ………………………………………………..
นาหุ้นเข้าฝากบัญ ชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อข้า พเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the share with TSD in the issuer account no . 600
แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื้ อ / Issue the share certificate in the name of subscriber
ในกรณี ท่ขี ้า พเจ้าไม่ไ ด้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้ อ ข้า พเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการคืนเงิน ค่าจองซื้อ หรือเงิ น ส่วนต่ างค่าจองซื้อ โดยโอนเงินเข้า บัญ ชีข้า พเจ้า
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of
ธนาคาร / Bank ............................. สาขา / Branch ...................................... เลขบัญชี / Account No. .......................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer …………………………………………………………………….
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000





สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
If the subscriber intents to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the
Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel.. 0-2009-9000

Note:

R
BROKER
Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรีก่ รุ๊ป (มหาชน) จากัด
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

034

บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จากัด
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ซจี เี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษทั หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์จเี อ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กมิ เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่นพาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส(ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

027

บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีซมี โิ ก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

010

015

026

048

200

224

247

SUB-BROKER
Participant No.
236
242

Company Name

Participant No.

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

243
245

Company Name
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

ธนาคารซิต้แี บงก์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

329

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

336

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

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

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

301
302
303
304
305

330
334

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
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หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)
เขียนที่ ________________________________
วันที่ ________________________________
ข้ า พเจ้ า ___________________________________ (“ผู้ มอบอ านาจ”) สัญ ชาติ _______________________

เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล _____________________________________________
อยู่ บ้ านเลขที่ ____________ ถนน ____________________________ ต าบล/แขวง __________________________
อาเภอ ________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________
ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของ บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 จานวน ______________________ หุ้น เป็ นผู้มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน ______________________ หุ้น รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
ขอมอบฉัน ทะให้ นาย/นาง/นางสาว _______________________________________ อายุ _____________ ปี
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ______________________ อยู่บ้านเลขที่ _________ ถนน __________________
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ ________________________ จังหวัด _________________________
รหัสไปรษณีย์ ____________ (“ผู้รับมอบอานาจ”) เป็ นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมาย ดาเนินการแทนข้ าพเจ้ าใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน ______________________ หุ้น รวมถึง มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข
เพิ่มเติม ข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดาเนินการใดๆ ทังปวง
้
ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอานาจได้ จนเสร็ จการ
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปภายใต้ ก ารมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ _________________________ ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ _________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน้

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้
ข้ าพเจ้ า _____________________________________________________________________________________________
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่_______________________________________________
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ______________________________________________ ประเทศ __________________________________
2. สัญชาติที่ 2 ________________________________________________________________________________________
3. ที่อยูถ่ าวร _________________________________________________________________________________________
จังหวัด/State/Region ____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์/Postal _____________
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท _______________________________________________________________________
2. สถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS*) _____________________________________________________
(* โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี ้ เพื่อนาข้ อมูลมากรอกในช่องนี ้)
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ __________
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ________________________
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ฝากหลักทรัพย์ เข้ าไว้ ในบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นเป็ นความจริ ง หากการฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้ วน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด อาจเปิ ดเผยข้ อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี ้ให้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมทังหน่
้ วยงานที่
มีข้อตกลงกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ลงชื_________________________
่อ
ผู้ถือหลักทรัพย์
(
) โทรศัพท์ ________________
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน้

แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
ส่ วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้
คารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคล
ตาม FATCA

[ ] 1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: ___________________________
[ ] 1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: ____________
ในกรณีที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว

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

(หากเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุ ณาตอบแบบสอบถามใน
ส่วนที่สอง นอกเหนือจากนันการให้
้
คารับรองถือว่าเสร็ จสิ ้น)

ส่ วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคล
ตาม FATCA

[ ] 2.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมี เลข PFFI, RDCFFI
GIIN ดังต่อไปนี ้ ___________________________
[ ] 2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินที่ไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[ ] 2.3 ข้ าพเจ้ ามี สถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึ่ง CDCFFI
แสดงสถานะดังกล่าวไว้ แล้ ว
[ ] 2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ
บริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์นนั ้

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทใน
เครื อของบริ ษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปรากฎอยู่ในสาเนางบการเงินที่ได้ แนบมากับเอกสาร
คาขอชุดนี ้
[ ] 2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับหลักทรัพย์ที่จะซื ้อขาย หรื อ
โอนย้ ายนี ้ และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ
ธนาคารพาณิชย์
[ ] 2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit
Organization (NPO)
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน้

แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่ อ)
สถานะของนิตบิ ุคคล
ตาม FATCA

คารั บรองสถานะ
[ ] 2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึง่ มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน และมีเงิน
ได้ ไม่ เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปี ลา่ สุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุม่ ต่อไปนี ้ และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินปี ล่ าสุดไม่ เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสี่กลุม่ ต่อไปนี ้
กลุม่ ที่ 1 เงินปั นผลและดอกเบี ้ย
กลุม่ ที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์
กลุม่ ที่ 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2
 รายได้ จากสัญญาซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที่ 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบานาญ
 รายได้ ที่ได้ จากเงินสารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน
[ ] 2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึง่ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ น นิติบุคคลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อนิติ
บุคคลใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปี ล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้ างต้ น
หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินปี ล่ าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสี่กลุม่ ข้ างต้ นดังที่ได้ กล่าวไป
แล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี ้
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ า พเจ้ า มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น /เจ้ า ของ ที่ เป็ นบุ ค คลสหรั ฐ ฯ โดยมี ชื่ อ ที่ อ ยู่ และเลขประจ าตัว ผู้ เ สี ย ภาษี ข อง
สหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละ
ราย ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

ที่อยู่

[ ] 2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

แผนที่ตวั แทนรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

กรุ ณาติดต่ อ

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
คุณวิมลรัตน์ โห้ ถนอม
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
เลขที่ 888/200 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2659-3456 ต่อ 120

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน) (PPPM)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of PPPM

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

บริษัท พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

PPPM

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

13/06/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

17/06/2019

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

2:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

2.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

01/07/2019 - 05/07/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
01/07/2019

