
 

 

        วนัท่ี  14 มกราคม 2558 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย   1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

 2. แผนท่ีสถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

4.  เ อกสารเพิ่ม เติมส าหรับผู้ จองซื อ้ที่ เ ลือกฝากหลักทรัพย์ เ ข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ ออกหลักทรัพย์                      

(Issuer Account) 

 5. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจดั

ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 1,983,326,320 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจ านวน 1,983,326,320 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนมุตัิให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน ไม่

เกิน 1,983,326,320 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขาย

หุ้นละ 1.30 บาท โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีสทิธิจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ตนเองมีอยู่ 

 บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่              

8 มกราคม 2558  โดยให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน วนัที่ 9 มกราคม 2558  และก าหนดวนัจองซือ้และ

รับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุในระหว่างวนัที่ 22 – 23 มกราคม และ 26 – 28 มกราคม 2558 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.  

(รวม 5 วนัท าการ) 

 บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบไุว้ในใบรับรองสิทธิการ

จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) และบริษัทได้ก าหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทัง้การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุ ไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ที่แนบมาพร้อมกนันี ้ 



 

 

 

 

 หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกับการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้ กรุณาติดต่อมายงัตวัแทนการรับจองหุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัท  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนน

เพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330  โทรศพัท์ 02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 409  โทรสาร  02-

254-7308 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

  
      (นายช านิ จนัทร์ฉาย)   

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

 
 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 

ของ 

 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ   บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้  เลขที่ 888/225 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 2 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

2. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2557 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557   

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ด้วยที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2557 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 1,983,326,320 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่
เกิน 1,983,326,320 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่มีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้ 

ก. จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) จ านวน
ไมเ่กิน 1,983,326,320 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญั
ใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิ
จองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ตนเองมีอยู่ 

ข. จดัสรรให้แก่นกัลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุที่
มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 เพื่อรองรับกรณีที่มีหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรรตามสทิธิในข้อ ก.  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท    

3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนเดมิ : 24,976,120,348 บาทแบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 24,976,120,348 หุ้น 

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557)  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว :  19,833,263,204 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 19,833,263,204 หุ้น  

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557)  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่ม :  1,983,326,320 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,983,326,320 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
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จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม : 1,983,326,320 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 1.30 บาท     

อตัราสว่นจองซือ้  :  10 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น
เดิม โดยมีอตัราสว่นการจองซือ้ ตามที่ระบขุ้างต้น ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถใช้สิทธิจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนได้ 

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวน 1,983,326,320 หุ้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้ นเดิมใน
อัตรา 10 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.30 บาท (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

  หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่นกัลงทนุใน
วงจ ากดั โดยเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท  

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 8 มกราคม 2558 และ
ให้รวบรวมช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 มกราคม 2558 

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิ 

5.1. ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

  วนัท่ี 22 – 23 และ 26 – 28 มกราคม 2558 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00น. ถึง 15.30น.  

5.2. สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้ (แผนท่ีตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 02-658-5800 ตอ่ 526, 514 และ 409  

โทรสาร 02-254-7308  

ทัง้นี ้บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร 
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5.3. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้
ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบการ
จองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ สถานท่ีรับจองซือ้หุ้น โดยในการช าระเงินค่าหุ้น ให้ช าระ
ด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

  5.3.1   กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

 ติดตอ่สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุ โดยช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที่
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
โดยเช็คจะต้องลงวนัท่ีไมเ่กิน 26 มกราคม 2558 

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ตอ่ 1 ใบจอง  

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

 ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

วนัท่ี 22 - 23 และ 26 มกราคม 2558 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.3.2   กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี  

 ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีของบริษัท 

ช่ือบญัชี     “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภเิษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4) 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 718-1-05611-2 

 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง  

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 

 ก าหนดการรับจองซือ้กรณีช าระด้วยเงินโอน 

โอนด้วยเงินสด วนัท่ี 22 - 23 และ 26 - 28 มกราคม 2558  ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โอนด้วยเช็ค วนัท่ี 22 - 23 และ 26 มกราคม 2558  ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

กรณีที่ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วนัท าการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกนักบักรณีการช าระเงินด้วยเช็คที่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชี
กรุงเทพฯ เทา่นัน้ 
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บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นเงนิสด  

ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีผู้จองซือ้ช าระคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสทุธิดงักลา่วเป็น
จ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ  

5.4. เอกสารประกอบการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือ
นัน้ จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั ใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบส าเนา
เอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัทหนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองของบริษัทท่ีมีอายไุม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ในกรณีผู้จองซือ้เลอืกฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 
600 จะต้องกรอกเอกสารแนบท้ายใบจองเพิ่มเติม (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA ( Foreign 
Account Tax Compliance Act ) 

4) เอกสารการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน ดงันี  ้

 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ผู้ ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกั
หกับญัชีในกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักลา่ว ต้อง
ลงวนัท่ีไมเ่กิน 26 มกราคม 2558 ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกลุของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์
ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ด้วย 

 กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี 

ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชี 

“บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภเิษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4) 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 718-1-05611-2 

และแนบใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มาพร้อมเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อ
ได้ไว้ด้านหลงัใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ด้วย 

5) หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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5.5. การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้น  
(สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท์ 02-658-5800 ตอ่ 526, 514 และ 409  

ทัง้นี ้บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง

ไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนของบริษัทภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทแจ้งไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะถอืว่าผู้ถอืหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.6. เงื่อนไขการจองซือ้ 
1) ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับ

จัดสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้ปัดเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ทิง้ 

2) ผลแหง่การจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 

3) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้ว จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

4) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ มทุน หรือบริษัทไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่
บริษัทก าหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมค่รบถ้วนหรือไมช่ดัเจน 
หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5) ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สทิธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการ
จองซือ้หุ้นครัง้นี ้

5.7. วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น บริษัทจะคืนเงิน
ตามจ านวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะด าเนินการ
จดัสง่เช็คดงักลา่วออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 
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(วนัท่ี 28 มกราคม 2558) ตามที่อยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 มกราคม 2558 
ทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ ได้รับเงินคา่จองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร 

5.8. วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ภายใน 
15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรร
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับ
ใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  

5.8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรร
ฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรเข้าบญัชีของ บริษัท แมกซ์ เมทลั 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท า
การ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 
ดงักลา่ว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี  ้ ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

5.8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ บริษัทจะ
ด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ฝากไว้และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของ
บริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 5.8.3 นีช่ื้อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุ้น
ดงักลา่ว โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และผู้ที่
ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ที่ผู้ ถือหุ้น
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจดัสรร
เข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง จะ
ท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้น
หรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยออก
หุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้า
ฝากไว้กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่
ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้
ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะน าหุ้นสามญันัน้เข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.9. การสละสิทธ์ิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทจะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมป่ระสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอ
ขายในครัง้นี ้

5.10. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่หุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท) จะลงลายมือช่ือผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(สว่นท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจอง
ซือ้จะสมบรูณ์ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

2) ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบญัชีที่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะท าให้ไมส่ามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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3) โปรดระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จอง
ซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่ทางบริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความลา่ช้าในการติดตามหุ้นสามญัเพิ่มทนุคืนหรืออาจสญูหาย และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ดงักลา่วไม่ครบถ้วนบริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่อาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้ได้ทนั
ในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

4) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนดไว้ หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัท ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นตามที่ก าหนด  หรือผู้
ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมค่รบถ้วนหรือไมช่ดัเจน หรือน าสง่เอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

5) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย จะท าให้สดัส่วน
การถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่ว 
โดยผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียงบางสว่น
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

6) หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระบริษัท
ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

7) หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระบริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายตามที่บริษัท
เห็นสมควร 

8) บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายละเอียดวิธีการช าระ
เงินคา่จองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

1) เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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2) เพื่อเป็นเงินทนุในการลงทนุในโครงการต่าง ๆ และรองรับการขยายธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ระยะเวลา  วัตถุประสงค์การใช้เงนิ  จ านวนเงนิที่คาดว่าจะ ได้รับ
จากการเพิ่มทุน  ( ล้านบาท) 

ภายในปี 2558  - เพ่ือการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่ง จะต้องได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมาย 
ก าหนด  

1,728.32  

- เพื่อเตรียมส าหรับการเข้าลงทุนในบริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากัด (“SA”) ซึ่ง
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด 

850.00  

รวม  2,578.32  

 อนึ่ง การเข้าลงทนุดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากทางส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะเข้าลงทุนใน SA ภายหลงัการได้รับอนุญาตตามเกณฑ์การรับหลกัทรัพย์ใหม ่
(Relisting) จาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 การด าเนินการเพื่อการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต บริษัทมีแผนการด าเนินงานในการก่อสร้าง
อาคาร คอนโดมิเนียม ส าหรับที่พกัอาศยัในเขตใจกลางพืน้ที่กรุงเทพมหานคร (Central Business District) ในหลายๆ 
พืน้ท่ี อาทิ ถนนสาทร ถนนสขุมุวิท ถนนรัชดาภิเษก เป็นต้น โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนมากกว่า 
60,000 บาทตอ่เดือน, พนกังานบริษัทหรือเจ้าของกิจการในยา่นใจกลางเมือง, ผู้ปกครองที่มีบตุรหลานที่เรียนตามย่านใจ
กลางเมือง และผู้ที่ต้องการมีห้องชุดเป็นของตนเอง โดยไม่ไกลจากที่อยู่อาศยัเดิม โดยมลูค่าของโครงการแต่ละโครงการ
จะมีมลูคา่ประมาณ 2,500 – 3,500 ล้านบาท ทัง้นี ้โดยจะพิจารณาทยอยด าเนินการตามล าดบัความส าคญัของท าเลที่ตัง้
และความต้องการของผู้ซือ้ บริษัทจะด าเนินการโดยใช้ทนุสว่นหนึง่ และใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินอีกสว่นหนึ่งเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและประหยดัคา่ใช้จ่าย 

ทัง้นีเ้งินเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 900.00 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2557 บริษัทจ าด าเนินการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเหลก็จ านวน
ประมาณ 300 -400 ล้านบาท และส าหรับเงินเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืบางสว่นนัน้จะใช้ส าหรับวางเป็นประกนัการซือ้ที่ดิน ทัง้นี ้
ให้มีเง่ือนไขให้บริษัทสามารถรับคืนเงินประกนัได้ในการที่บริษัทไม่ได้รับการอนมุตัิตามเกณฑ์การพิจารณารับหลกัทรัพย์
ใหม่ (Relisting) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

1) เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงยิ่งขึน้  
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2) มีเงินทนุเพียงพอเพื่อการลงทนุ รวมทัง้ปรับโครงสร้างเงินทนุให้เหมาะสม  
3) เป็นการเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการจดัหาที่ดินในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1) จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้การซือ้ขายหลกัทรัพย์มีสภาพคลอ่งที่เพิ่มขึน้  
2) เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยลดภาระต้นทนุการจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินและดอกเบีย้  จ่ายท าให้

บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  
3) แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทท่ีมัน่คง ซึง่จะมีผลตอ่ความมัน่ใจของนกัลงทนุท่ีมีตอ่บริษัท  
4) สทิธิในการรับเงินปันผลของบริษัท ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัททัง้หมดนัน้จะมีสทิธิได้รับเงินปัน ผลเช่นเดียวกบั

หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ทกุประการ นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทแล้ว 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.1 เหตผุลที่บริษัทระดมทนุ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ากดั 
การระดมทนุในผู้ลงทนุในวงจ ากดัในครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายในการรองรับในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการ จดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นท่ีในราคาที่เทา่กนัคือ 1.30 บาทตอ่หุ้น ซึง่สงูกวา่ราคาตลาด ณ วนัท่ี คณะกรรมการมีมติ
ออกเสนอขายหุ้นสามญั เพื่อให้บรรลเุป้าหมายจ านวนเงินท่ีต้องการจากการระดมทนุ ในครัง้นี ้

9.2 หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

 ระดมทุนจากผู้ลงทนุประเภทสถาบนัการเงิน และ/หรือผู้ลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม ่ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทที่เน้นการลงทนุ
แบบไมม่ีสว่นร่วมในการบริหาร (Passive Investors) 

 มีศกัยภาพในการลงทนุในระดบัราคาที่เสนอขายในการระดมครัง้นี ้โดยแจ้งเป็นหนงัสอืมายงับริษัท  

 เป็นนกัลงทนุสถาบนัเทา่นัน้ อนัจะช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท  

โดยบริษัทได้รับค ายืนยนัจากกองทนุท่ีมีเจตจ านงที่จะลงทนุกบับริษัทดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ  ช่ือกองทุน  ที่ตัง้  

1.  MNEME GLOBAL CAPITAL INC.  50 Raffles Place, Level 30, Singapore Land Tower, 
Singapore 048623  

2.  กองทนุสว่นบคุคล บล.ไทยพาณิชย์  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 21-22  

เลขที ่19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

สว่นที่เหลือบริษัทจะด าเนินการให้ได้รับค ายืนยนัโดยเร็ว เมื่อได้รับค ายืนยนัแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยทราบในทนัที  

ทัง้นีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นข้างต้น จะไมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท  

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ
บริษัทเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000282 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : 0-2627-3858 ตอ่ 111 

โทรสาร : 0-2627-3851 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท ไทยเอนจิน เมนแูฟ็คเจอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
และเปลี่ยนช่ือมาเป็น บริษัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี จ ากัด (มหาชน) ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ช่ือปัจจุบนั เพื่อ
ด าเนินธุรกิจประกอบและจ าหนา่ยเคร่ืองยนต์ดีเซล และ เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มิตซูบิชิ” 
ระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัทสู่ธุรกิจค้าเหล็กโดยด าเนินการจัดหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เหลก็ อยา่งไรก็ตาม ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2553 มีมติให้หยดุด าเนินธุรกิจ
ในสว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินธุรกิจในสว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรอาจไม่คุ้มค่าใน
เชิงพาณิชย์ และในเดือนกนัยายน 2554 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ในนามบริษัท เอ็ม
เอส พี เมทลั จ ากดั เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจดัหา ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เหลก็ในเชิงลกึของบริษัท 

2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1) สว่นธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ – ธุรกิจค้าเหล็ก : จดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทกุชนิด และ

วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลติภณัฑ์เหลก็และการผลติเหลก็ 
2) สว่นธุรกิจที่ยกเลิก – ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตร : จ าหน่ายเคร่ืองยนต์ดีเซล และ เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตร (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2553 มีมติให้หยุด
ด าเนินธุรกิจในส่วนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร และให้เร่งจัดการทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท) 

 สว่นธุรกิจที่ด าเนินการอยู ่– ธุรกิจค้าเหลก็ 

 บริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจค้าเหล็กนบัแต่กลางไตรมาส 4/2552 เป็นต้นมา ธุรกรรมสว่นใหญ่เป็นลกัษณะซือ้มา-
ขายไป ดงันัน้ผลติภณัฑ์เหลก็ที่จ าหนา่ยจึงมีความหลากหลายขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้า ราคา และความสามารถ
ในการจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัท หากพิจารณาจ าแนกผลติภณัฑ์ตามลกัษณะการใช้งานอาจแบง่ออกได้เป็น 4 กลุม่หลกั 
ได้แก่ กลุม่วตัถดุิบ ได้แก่ เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กดิบ (Pig Iron) และเหล็กแท่ง (Ingot) กลุม่ผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป 
(Semi-finished product) เช่น บิลเลต (Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหลก็รีดร้อน/รีดเย็นชนิดม้วน (Hot/Cold Rolled Coil) 
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กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหลก็โครงสร้าง เช่น เหลก็เส้น เหลก็แผ่น ท่อเหล็กทัง้ชนิดท่อด า
และท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ฯลฯ และกลุ่มวสัดอุุปกรณ์ที่ใช้ในส าหรับเหล็กและที่ใช้ในโรงงานผลิต
เหลก็ 

 นบัแตปี่ 2553 บริษัทได้ท าธุรกรรมในลกัษณะเพิ่มหนว่ยผลติสนิค้าภายนอก โดยบริษัทจดัหาเหล็กรีดร้อนชนิด
ม้วนน ามาจ้างโรงงานผู้ผลติทอ่เหลก็และเหลก็รูปพรรณ ด าเนินการผลติสนิค้าส าเร็จรูป ได้แก่ ทอ่เหลก็ ทอ่เหลก็ชปุสงักะส ี
และเหลก็รูปตวัซี จดัสง่ให้กบับริษัทเพื่อจ าหนา่ยตอ่ให้กบัลกูค้า สดัสว่นการขายจ าแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ์   

 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2555 บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป ผลิตภณัฑ์เหล็ก ซึ่งผลประกอบการ
ของบริษัทขึน้อยู่กบัความต้องการสินค้าของลกูค้า และความสามารถในการจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัท นบัแต่ต้นเดือน
สงิหาคม 2555 โรงงานผู้ผลติเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ภายในประเทศ หยดุสายการผลิตชัว่คราวเพื่อซ่อมแซมบ ารุง
เคร่ืองจักรประจ าปี ท าให้โรงงานผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนรายดงักลา่วจัดส่งสินค้าให้กบับริษัทและบริษัทย่อยได้ในปริมาณที่
ลดลง 

 ในปี 2556 บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากการหยดุผลิตของโรงงานผู้ผลิตเหล็กหยดุต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2556 กอปรกับภาวะที่มีการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดภายในประเทศ ดังนัน้จาก
ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกประเทศท าให้รายได้หลักของบริษัทมีเพียงกลุ่มวตัถุดิบและกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่ง
ส าเร็จรูป สง่ผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทลดลง 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขาย 147.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 9 เดือนแรกของปี 
2556 จ านวน 101.22 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากบริษัทเพิ่มยอดขายสนิค้าประเภทเหลก็ม้วน เนื่องจากมีราคาขายสงูกวา่
เศษเหลก็  

 สว่นธุรกิจที่ยกเลกิ  - ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 นบัแตท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2553 มีมติให้หยดุการด าเนินธุรกิจ
ในส่วนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร และให้เร่งจัดการทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทนัน้ 
ธุรกรรมของส่วนงานดงักล่าว จึงมีเพียงรายการจ าหน่ายสินค้าคงเหลือและทรัพย์สิน อนัได้แก่ เคร่ืองยนต์และอะไหล่
เคร่ืองยนต์ดีเซล, รถแทรกเตอร์และอะไหลร่ถแทรคเตอร์ เคร่ืองมืออปุกรณ์และทรัพย์สนิท่ีไมไ่ด้ใช้งาน เป็นต้น 

2.2. ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ดงันี ้

1. กลุม่วตัถดุิบ ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้ 

1.1 เศษเหล็ก (Scrap)  เศษเหล็กทั่วไปที่พบเห็นได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นได้ทัง้เศษซากที่เหลือจากการ
กระบวนการผลิตเหล็ก เหล็กที่ถูกใช้แล้ว รวมถึงชิน้ส่วนเหล็กตกเกรด ซึ่งเศษเหล็กแบ่งได้หลาย
ประเภทได้แก่ เศษเหลก็แผน่ป๊ัม เศษเหลก็ที่เหลอืจากการผลติชิน้งาน เศษเหลก็ขอบคอยล์เหลก็ เศษ
เหลก็ที่เหลอืจากการปาดเรียบ ฯลฯ  

2. กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้
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2.1 บิลเลต (Billet)  เหลก็แทง่ยาว โดยการหลอ่ หรือ รีด รูปหน้าตดัเป็นสีเ่หลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 
มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิว้ หรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาว
มกัจะถกูน ามาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือ ทอ่ไร้ร้อยเช่ือม  

2.2 สแลบ (Slab)  เหล็กแท่งแบนซึ่งหน้าตดักว้างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้อยกว่า 
เหล็กแท่งยาว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มกัจะถกูน ามาแปรรูปเป็นเหล็กแผ่น ได้แก่ Plate, 
Sheet และ Strip 

2.3 เหลก็รีดร้อน (Hot Rolled Coil)  เหลก็กล้าที่รูปทรงเป็นแผน่ (ลกัษณะแบน) ผลิตด้วยกรรมวิธีรีดร้อน 
(ด้วยลกูกลิง้หรือแทน่รีดขนาดใหญ่) ซึง่ท าให้แทง่เหลก็กึ่งส าเร็จรูปท่ีเรียกวา่ “สแลป (Slab)”  มีขนาด
ความหนาลดลงจาก 100 มิลลิเมตร เป็นแผ่นที่มีความหนาบางลงอยู่ในช่วง 1.00 ถึง 13.00 
มิลลเิมตร ตามที่ลกูค้าต้องการ เหล็กแผ่นรีดร้อน เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะอยู่ในลกัษณะเป็นม้วน (Coil) 
เรียกว่า “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil)” หรือ “เหล็กม้วนด า (black coil)”  เพื่อ
ประสทิธิภาพในการเก็บรักษาเคลื่อนย้ายและขนสง่ อยา่งไรก็ดีเมื่อลกูค้าต้องการสนิค้าเป็นเหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดแผ่น โรงงานจะท าการตดัแบ่งเหล็กม้วนเป็นแผ่นตามขนาดความยาว และความกว้างที่
ลกูค้าต้องการได้อีกด้วย 

2.4 เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Coil)  ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวตัถดุิบ ใช้ในงานลกัษณะที่ต้องการ
คณุภาพผิวสงูกว่าและความหนาต ่ากว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยน าม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนไปรีดเย็นต่อ 
จะได้เหล็กแผ่นที่มีผิวมันกว่า แต่ยังคงเหลือความเครียดในเนือ้เหล็กอยู่ท าให้มีความแข็งสูง 
ความสามารถในการยืดตวั (Elongation) ต ่าและยงัมีความไม่สม ่าเสมอของคุณสมบตัิเชิงกลใน
ทิศทางต่าง ๆ สูง จึงไม่เหมาะแก่การใช้งานขึน้รูป ต้องท าการอบ (Annealing) เพื่อให้คลาย
ความเครียดในเนือ้เหล็กลง โดยความหนาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงความเรียบของคณุภาพ
ฟิว และขจดัการยือตดั ณ จุดคลาก (Yield point elongation) ท าให้สามารถไปใช้ขึน้รูปได้อย่าง
สม ่าเสมอขึน้ 

3. กลุม่ผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น ท่อ
เหลก็ทัง้ชนิดทอ่ด าและทอ่ชบุ/เคลอืบ และเหลก็รูปพรรณชนิดตา่งๆ ฯลฯ  

4. กลุม่วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในส าหรับเหลก็และท่ีใช้ในโรงงานผลติเหลก็ 

2.3. โครงสร้างรายได้ 

   รายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 ประเภทคือ รายได้จากธุรกิจเหล็ก และรายได้จากธุรกิจ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ซึ่งเป็นสว่นงานที่ยกเลิกเมื่อปี 2553 โดยรายได้เกือบทัง้หมดของบริษัทจะได้มาจากสว่นธุรกิจ
เหลก็ สว่นรายได้ของสว่นงานท่ียกเลกิจะมีเพียงการจ าหนา่ยสนิค้าคงเหลอืและทรัพย์สนิท่ีไมไ่ด้ใช้งาน 

  ภาพรวมโครงสร้างรายได้จากการขายของกลุม่บริษัทแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์เหล็ก  ในรอบระยะเวลา 3 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 และ 9 เดือนแรก ปี 2557 มีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

2554 2555 2556 9 เดือนแรก 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ส่วนงานที่ด าเนินงานอยู่   

- ธุรกิจเหล็ก 
        

1. วตัถดุิบ 60.63 5.25 15.71 2.40 41.52 42.93 - - 

2. ผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป 829.67 71.78 632.08 96.66 54.66 56.52 - - 

3. ผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูป 264.43 22.88 0.04 0.01 - - 147.44 100.00 

4. วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลิตเหล็ก - - - - - - - - 

5. อ่ืนๆ 0.23 0.02 1.76 0.27 0.49 0.51 - - 

รวมรายได้จากธุรกิจเหล็ก 1,154.96 99.93 649.59 99.34 96.67 99.96 147.44 100.00 

ส่วนงานที่ยกเลิก  

- ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
        

1. เคร่ืองยนต์ดีเซล 0.91 0.07 0.43 0.07 0.03 0.03 - - 

2. รถแทรคเตอร์ - - 1.85 0.28 - - - - 

3. อ่ืนๆ 0.00 0.00 2.05 0.31 0.01 0.01 - - 

รวมรายได้จากธุรกิจเคร่ืองจักรกล

การเกษตร 
0.91 0.07 4.33 0.66 0.04 0.04 - - 

รวม 1,155.87 100.00 653.92 100.00 96.71 100.00 147.44 100.00 

หมายเหต:ุ การลดลงของรายได้จากธุรกิจเหล็ก ปี 2556 เกิดผลกระทบจากโรงงานผู้ผลิตเหล็กรายหนึ่งของบริษัท จดัส่งสินค้าให้ในปริมาณที่
ลดลง 

2.4. การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
2.4.1. สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

 ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่ส าคญัในปี 2556 มีประมาณ 7,050,041 เมตริกตนั (ไม่รวมผลิตภณัฑ์
เหลก็กึ่งส าเร็จรูป เหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็แผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนบัซ า้ ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.90 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภณัฑ์พบว่า ผลิตภณัฑ์ที่มีการผลิตเพิ่มขึน้มากที่สดุในช่วงนี ้คือ 
ผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.61 รองลงมา คือเหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.38 เนื่องจากอตุสาหกรรม
ก่อสร้างในปีนีย้งัคงขยายตวัอยูโ่ดยเฉพาะโครงการของภาคเอกชน เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่สร้างติดแนวรถไฟฟ้า
ยงัคงเป็นท่ีต้องการของตลาดอยา่งตอ่เนื่อง ในขณะที่เหล็กทรงแบนกลบัมีการผลิตที่ลดลงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 0.47 โดย
เหลก็แผน่รีดเย็น ลดลงมากที่สดุ ร้อยละ 3.19 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีลดลง ร้อยละ 3.10 และเหล็กแผ่นรีด
ร้อนลดลง ร้อยละ 0.79 ซึง่สาเหตทุี่การผลติเหลก็ทรงแบนในช่วงปีนีล้ดลงเนื่องจากสถานการณ์ตลาดเหล็กโลกมีทิศทางที่
ถดถอยอนัเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตวัอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยงัคงมีผู้ผลิตหลายประเทศ เช่น จีน 
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ที่เพิ่มการผลิตอยู่ทัง้ ๆ ที่ความต้องการใช้ในแต่ละประเทศชะลอตัว โดยปริมาณการผลิต 
ผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป (crude steel) ของโลกเมื่อปี 2556 อยู่ที่ 1,470 ล้านตนั ในขณะที่ปริมาณการผลิตในช่วง 7 
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เดือนแรกของปี 2556 (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม) อยู่ที่ 895 ล้านตนั ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณการผลิตเหล็กโลกไม่มี
ทิศทางที่ลดลง ทัง้ ๆ ที่ความต้องการใช้ของโลกยงัคงทรงตวัอยู ่ผู้ผลติรายใหญ่เหลา่นีจ้ึงหนัมาสง่สนิค้าให้กบักลุม่อาเซียน 
สง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไทยเพราะไมส่ามารถแขง่ขนัทางด้านราคาได้ ท าให้ผู้ผลติเหลก็ทรงแบนลดการผลติลง  

 ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กและเหล็กกล้าที่ส าคัญในปี 2556 มีประมาณ 18,232,517 
เมตริกตนั ( ไม่รวมผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนบัซ า้ ) 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.74 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลติภณัฑ์ พบวา่ ผลติภณัฑ์ที่มีการผลติ
เพิ่มขึน้มากที่สดุในช่วงนี ้คือ เหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.17 ส าหรับเหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.04 เนื่องจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศที่ยังคงขยายตัวอยู่ โดยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศ ไทยพบว่า ในด้าน
ผู้ประกอบการ ภาพรวมการเปิดขายโครงการในเดือนตลุาคม เพิ่มขึน้จากเดือนก่อน โดยเฉพาะอาคารชดุในท าเลตามแนว
รถไฟฟ้าที่ยงัได้รับความนิยมอยู่ 

 ปริมาณการผลติเหลก็และเหลก็กล้าทีส่ าคญัใน 9 เดือนแรกของปี 2557 มีประมาณ 5,264,955 เมตริกตนั ( ไม่
รวมผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนบัซ า้) ลดลงร้อยละ 
0.43 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภณัฑ์พบว่า ผลิตภณัฑ์ที่มีการผลิตลดลงมากที่สดุ
ในช่วงนีค้ือ เหลก็ทรงยาว ลดลงร้อยละ 1.32 ความต้องการใช้ในประเทศลดลงร้อยละ 6.16 เนื่องจากสถานการ์เศรษฐกิจ
ที่ชะลอตวัจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองตัง้แตช่่วงต้นปี สง่ผลให้ตลาดในประเทศชะลอตวั ขณะเดียวกนัมีแนวโน้ม
การน าเข้าเหลก็จากประเทศจีนเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะปัญหาด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
ท าให้ก าลงัการผลติสว่นเกินสงู และสง่ออกสนิค้าเข้ามายงัประเทศตา่งๆเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีส้ถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
เช่นตลาดยโุรป ตลาดสหรัฐอเมริกา ก็ยงัคงชะลอตวัอยู่ ซึ่งปัจจยัต่างๆล้วนสง่ผลให้อตุสาหกรรมเหล็กลดลง มลูค่าการ
น าเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่ส าคญัมีจ านวนประมาณ 202,242 ล้านบาท โดยมลูค่าการน าเข้าลดลง ร้อยละ 21.25 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลติภณัฑ์ที่มีมลูค่าการน าเข้าลดลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ได้แก่ 
เหลก็ทรงแบน ลดลงร้อยละ 28.96 เหลก็ในกลุม่ทรงยาว ลดลงร้อยละ 2.99 มลูคา่การสง่ออกเหล็กและเหล็กกล้าที่ส าคญั
มีจ านวนประมาณ 23,100 ล้านบาท โดยมลูค่าการสง่ออกลดลงร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สดุเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป 
(Semi-finished products) ลดลงร้อยละ 37.43 ส าหรับเหลก็ทรงแบน กลบัมีมลูคา่การสง่ออกที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.37 

 ที่มา : ข้อมลูจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2.4.2. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของไทยในปี 2557 อาจต้องเผชิญกับความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมห
ภาคของประเทศ และแนวโน้มตลาดในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องที่ใช้เหลก็ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมก่อสร้าง อาจยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าของ
โครงการจะท าให้ทัง้การลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนในปี 2557 ชะลอตัวลงได้ ซึ่งนั่นหมายถึง
แนวโน้มการหดตวัลงของโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นกลุม่ส าคญัที่ใช้เหล็กเป็นวตัถดุิบ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตที่ขยายตวัได้ใน
อตัราที่ลดลงเมื่อเทียบกบัการขยายตวัในปี 2556 โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งแม้ว่าในปี 2557 จะมี
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การคาดการณ์ว่าจะผลิตได้ถึง 2.6 ล้านคนั แต่คาดว่าจะมีการชะลอตวัลงของตลาดยานยนต์ในประเทศไทย 
ท าให้ต้องติดตามวา่การขยายตวัของตลาดสง่ออกจะมาทดแทนตลาดในประเทศได้หรือไม่ 
3) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ คาดวา่ยงัคงมีโอกาสขยายตวัได้ในปี 2557 แตจ่ะ
มีอตัราที่ไมส่งูนกั โดยถกูกดดนัจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี ้ยงัคาดวา่ปริมาณสต็อก
ผลติภณัฑ์เหลก็สว่นเกินจากปี 2556 อนัเป็นผลจากการน าเข้าในปริมาณสงู และจะถกูน ามาใช้ในปี 2557 ด้วย 
ซึง่นัน่หมายถงึระดบัการผลติและการน าเข้าในบางสนิค้าที่อาจลดลงไปด้วย 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในไตรมาส 4/2557 คาดการณ์ว่าในส่วนการผลิตจะทรงตัวอยู ่
เนื่องจากปัจจยัส าคญัที่จะขบัเคลื่อนให้ความต้องการใช้เหล็กก่อสร้างสงูขึน้ คือการลงทนุก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของ
ภาครัฐ ซึง่ปัจจบุนัยงัไมอ่ยูใ่นช่วงการก่อสร้าง ขณะที่โครงการภาคเอกชนยงัคงชะลอตวัอยู ่เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการซือ้
และลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัที่พึงระวงัเก่ียวกบัการน าเข้าเหล็กเส้นก่อสร้างจากจีน ซึ่งในอดีต
ยงัไม่มีการน าเข้ามาก่อน ถ้าภาครัฐยงัไม่มีมาตรการชัดเจนอาจท าให้มีการน าเข้าเหล็กดงักล่าว และส่งผลต่อผู้ ผลิต
เหลก็เส้นในประเทศได้ 

 ที่มา : ข้อมลูจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2.4.3. กลยทุธ์การตลาด 
1) กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์และบริการ (Product and Service)  

 บริษัทได้พิจารณาและค านงึถงึสภาวะตลาดและความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของผู้บริโภค จึงมีผลติภณัฑ์เหลก็
ที่หลากหลาย และมีนโยบายทีจ่ะเพิ่มประเภทของผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากยิง่ขึน้ เพื่อให้
ลกูค้าสามารถซือ้หาผลติภณัฑ์เหลก็ทกุประเภทที่ต้องการได้ ซึง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีครอบคลมุตัง้แตเ่ศษเหลก็ เหลก็
ม้วน เหลก็แผน่ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ทอ่เหลก็ และเหลก็เส้น นอกจากนี ้ ด้วยปัจจยัดงักลา่วเหลา่นีจ้ะชว่ยให้บริษัท
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้และปรับแผนธุรกิจการขายให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ 

 นอกจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์แล้วบริษัทยงัเน้นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและรายละเอียดที่ลกูค้าก าหนด มีการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในการ
ให้บริการแก่ลกูค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวก สร้างความ
ประทบัใจ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า  

2) กลยทุธ์ด้านราคา (Price) 

 บริษัทก าหนดราคาสินค้าตามภาวะของอปุสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตามภาวะ
ความต้องการสินค้า รวมถึงราคาตลาดของสินค้าและวตัถุดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะ
ตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็นปัจจยัในการก าหนดราคาสนิค้าด้วย  โดยบริษัทจะพยายามก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์
ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

3) กลยทุธ์ด้านการจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย (Place) 

 การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เหลก็ของบริษัทในระยะแรก ก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้การขายตรงให้กบัผู้ ใช้ 
และจ าหน่ายผ่านไปยงัผู้ ค้ารายอื่นรวมถึงการจ าหน่ายผ่านนายหน้า ด้วยภาพรวมของตลาดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มาก 
เกณฑ์การพิจารณาเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท จึงเน้นการพิจารณาประกอบกนัระหว่างขนาดค า
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สัง่ซือ้ อตัราก าไรและความเสี่ยง รวมถึงระยะเวลาการจดัเก็บเงิน เพื่อสร้างและขยายฐานรายได้รวมถึงผลตอบแทนของ
กิจการให้เติบโตขึน้ตามล าดบั 

4) กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย (Promotion) 

 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบ
สว่นลดหรือยืดระยะเวลาช าระเงินให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ที่มีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงินและประวตัิการ
ช าระเงินท่ีดี เพื่อช่วยพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลกูค้ากบับริษัทอีกด้วย 

2.4.4.  การผลติ  

 นบัแตปี่ 2553 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มการท าธุรกรรมในลกัษณะจ้างผลติ โดยบริษัทเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบ ได้แก ่
เหลก็รีดร้อนชนิดม้วน สง่ให้กบัโรงงานผู้ผลติทอ่เหลก็และเหลก็รูปพรรณ และวา่จ้างให้โรงงานดงักลา่วผลติสนิค้าส าเร็จรูป
ให้กบับริษัท เพื่อจ าหนา่ยตอ่ให้กบัลกูค้า โดยบริษัทคาดวา่ธรุกรรมดงักลา่วจะชว่ยสร้างอตัราผลตอบแทนในอตัราที่สงู
มากกวา่ธุรกรรมลกัษณะซือ้มาขายไป  

 แต ่ณ ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายในปริมาณที่ลดลง เนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกทรงตวั
สง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไทยเพราะไมส่ามารถแขง่ขนัทางด้านราคาได้ ภาวะทีม่ีการน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศเข้ามาทุม่
ตลาดภายในประเทศ และการหยดุสายการผลติชัว่คราวเพื่อซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปีของผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็รีด
ร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ภายในประเทศ  จงึสามารถจดัสง่สนิค้าให้กบับริษัทและบริษัทยอ่ยได้ในปริมาณที่ลดลง ท าให้
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราการหมนุเวยีนของสนิค้าลดลง ส่งผลตอ่เนื่องให้รายได้จากการขายปี 2556 ปรับลดลง 

 ส าหรับสายการผลติของสว่นงานที่ยกเลกิ ซึง่บริษัทมีโรงงาน 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่ 480 หมู ่ 1 ถนนบ้านคา่ย – บ้าน
บงึ ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ลา่สดุในเดือนธนัวาคม 2554 บริษัทได้ด าเนินการตีโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน
พร้อมโรงงานดงักลา่วช าระหนีแ้บบเบ็ดเสร็จให้กบัธนาคารเจ้าหนีแ้ล้ว  

2.4.5. นโยบายการผลติ 

 ปัจจยัหลกัที่บริษัทพิจารณาในการสัง่จ้างผลติสนิค้า ได้แก่ ระยะเวลาการสง่มอบสนิค้าและอตัราก าไร โดยการ
จ้างผลติในชว่งที่ผา่นมา บริษัทยงัคงยดึถือหลกัการจบัคูค่ าสัง่ซือ้ขายเช่นเดียวกนักบัรายการซือ้มาขายไป โดยจดัหา
วตัถดุิบในปริมาณที่เหมาะสมเพือ่ท าการผลติสนิค้าจดัสง่ให้ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า  

2.5. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ส าหรับในปี 2556 บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป โดยทัว่ไปบริษัทท าการสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศ
เป็นสว่นใหญ่ ซึง่มีทัง้กลุม่วตัถดุบิ ได้แก่ เศษเหลก็ (Scrap) กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished product) 
เช่น เหลก็รีดร้อน/รีดเย็นชนิดม้วน (Hot/Cold Rolled Coil) ซึง่ทัง้นีป้ริมาณการสัง่ซือ้ขึน้อยูก่บัความต้องการสนิค้าของ
ลกูค้า และความสามารถในการจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัท นบัแตต้่นเดือนสงิหาคม 2555 – ไตรมาส 1 ปี 2556 โรงงาน
ผู้ผลติเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ภายในประเทศ หยดุสายการผลติชัว่คราวเพื่อซอ่มแซมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี ท า
ให้โรงงานผู้ผลติเหลก็รีดร้อนรายดงักลา่วจดัสง่สนิค้าให้กับบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ในปริมาณที่ลดลงจนกระทัง่ในปัจจบุนั  
จากเหตกุารณ์ข้างต้นปัจจบุนับริษัทได้ท าการป้องกนัความเสีย่งจากสถานการณ์ทีเ่คยเกิดขึน้โดยการซือ้ขายสดกบัผู้ผลติ
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รายใหญ่ดงักลา่ว เพื่อลดความเสีย่งของระยะเวลาการจดัสง่สนิค้าที่ลา่ช้า และนอกจากนีบ้ริษัทได้อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
จดัหาผลติภณัฑ์จากผู้ผลติรายอืน่ เพื่อทดแทนจากการท่ีผู้ผลติรายใหญ่สง่สนิค้าได้ในปริมาณที่ลดลง 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 147.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 9 เดือนแรกของปี 
2556 จ านวน 101.22 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากบริษัทฯ เพิ่มยอดขายสินค้าประเภทเหล็กม้วน เนื่องจากมีราคาขายสงู
กวา่เศษเหลก็  

2.6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สนิหลกัของบริษัท 

1) รายละเอียดของทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัท 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิของ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 0.26 
ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน ซึ่งที่ตัง้ของส านกังาน
ใหญ่ ณ ปัจจุบนั ตัง้อยู่ เลขที่ 888/225 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร โดยสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายช าระค่าเช่าใน
อนาคต ประมาณ 0.18 ล้านบาท 

2) เงินลงทนุของบริษัท 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากัด) 
สทุธิ 131.80 ล้านบาท (เงินลงทนุ 160.00 ล้านบาท หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 28.20 ล้านบาท) คิด
เป็นสดัสว่นการถือหุ้นประมาณร้อยละ100 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
3.1. คณะกรรมการบริษัท 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายช านิ จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) 

กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) 

2. นายสิริวฒัน์ โตวชิรกลุ กรรมการ 

3. นายสมยศ นาคมัน่ กรรมการ 

4. นายสมยศ วงษ์ทองสาล ี กรรมการ 

5. นายพนัธ์เทพ อาสนิททอง กรรมการ 

6 นายสรรชยั ติลกานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายพิทยาพล นาถธราดล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายก าแหง หุน่หิรัณย์สาย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
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3.2. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ 12,000,000,000 60.50 

2. นายอนกุลู บญุทิพย์ 2,630,000,000 13.26 

3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,100,070,523 5.55 

4. นายสินโชค พิริโยทยัสกลุ 185,073,700 0.93 

5. นายเอ่ียม อาชวกลุเทพ 120,806,306 0.61 

6. นางสาววิยะดา อิทธิวิทยาธร 113,300,000 0.57 

7. นางสาวกาญจนา อิทธิวิทยาธร 113,252,400 0.57 

8. นายประสิทธ์ิ พฤกษาพรพงศ์ 110,000,000 0.55 

9. นายช านิ จนัทร์ฉาย 100,000,000 0.50 

10. นางสาวณฏัฐธิดา โกวิทเจริญกลุ 75,019,800 0.38 

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย อ่ืนๆ 3,285,740,475 16.57 

 รวม 19,833,263,204 100.00 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผล 
4.1. ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัท 

วันที่ รายละเอียด ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

10 พ.ค. 56 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,833.26 ล้านบาท เป็น  4,000 
ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท1 

4,000,000,000 1,833,263,204 

24 เม.ย. 57 จดทะเบียนลดทุนจาก 4,000 ล้านบาท เป็น 1,833.26 
ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยัง
ไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัท2 

1,833,263,204 1,833,263,204 

25 เม.ย. 57 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,833.26 ล้านบาท เ ป็น 
24,976.12 ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท3 

24,976,120,348 1,833,263,204 

9 มิ.ย. 57 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจ านวน 7,000 ล้าน
บาท จากการรับช าระเงินค่าหุ้ นเพิ่มทุนจากบุคคลใน
วงจ ากดั มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

24,976,120,348 

 

8,833,263,204 

26 ก.ย. 57  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจ านวน 11,000 ล้าน
บาท จากการรับช าระเงินค่าหุ้ นเพิ่มทุนจากบุคคลใน
วงจ ากดั มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

24,976,120,348 

 

19,833,263,204 
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หมายเหต:ุ 

1 มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 วนัที่ 30 เม.ย. 56 อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
จ านวน 2,166,736,796 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแกผู่้ ถือหุ้นเดิม และบคุคลในวงจ ากดั 

2 มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 วนัที่ 11 เม.ย. 57 อนมุตัิยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายแกผู่้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทและบคุคลในวงจ ากดัจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,166,736,796 หุ้น โดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัท 

3 มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 วนัที่ 11 เม.ย. 57 อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
23,142,857,144 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงันี ้

-  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 18,000,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท  

-  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 5,142,857,144 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั ซึง่อตัราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.05 บาท โดยมีระยะเวลา
การใช้สิทธิครัง้เดียว ณ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 3 ปี 

4.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 บริษัทไมไ่ด้มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตัง้แตปี่ 2554 ถึงปัจจบุนั 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทมีจ านวนเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั) สทุธิ 131.8 
ล้านบาท (เงินลงทนุ 160.00 ล้านบาท หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ 28.20 ล้านบาท) คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้น
ประมาณร้อยละ100 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอ
ก าหนดเวลาเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือออกไป จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ ชัดเจนเก่ียวกับแผนงานที่อยู่ระหว่าง
พิจารณา 

  ข้อมลูของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั 

วตัถปุระสงค์ : การจดัหา ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เหลก็ 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 2 ลอย ถนนเพลินจิต แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

ทะเบียนเลขที ่ : 0105554124541 

โทรศพัท์ : 0-2627-3856 

ทนุจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) (ช าระแล้ว 160 ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น : 20,000,000 หุ้น (ยี่สบิล้านหุ้น) 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 10 บาท (สบิบาท) 

สดัสว่นการถือหุ้น : บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลทางการเงิน  

1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

สินทรัพย์          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 587,506 4,975 29,119 32,427 557,879 4,382 15,549 31,706 

เงินลงทนุชัว่คราว 342,225  -     -     -    342,225  -     -     -    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 30,377 66,764 57,103 258,868 17,169 28,117 23,377 209,893 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ  -     -     -    10,450  -     -     -    10,450 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 960,108 71,739 86,222 301,745 917,273 32,498 38,925 252,049 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย     131,800 131,800 160,000 50,000 

อปุกรณ์-สทุธิ 262 1,655 2,290 2,981 262 1,655 2,290 2,981 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 93 120 211 152 93 120 179 152 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 125 7 15 373 125 7 15 373 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 480 1,782 2,516 3,506 132,280 133,582 162,485 53,506 

รวมสินทรัพย์ 960,588 73,521 88,738 305,251 1,049,553 166,080 201,410 305,555 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ินหมนุเวียน         

หนีส้ินผิดนดัช าระ 825 1,370 1,470 2,013 825 1,370 1,470 2,013 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 3,858 4,383 9,832 101,583 3,795 4,133 9,509 101,545 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 300 300 300 300 300 300 300 300 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,983 6,053 11,602 103,896 4,920 5,803 11,279 103,858 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 464 599 778 506 464 599 778 506 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 10,230 9,882 8,328 7,862 10,230 9,882 8,328 7,862 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 10,694 10,482 9,106 8,368 10,694 10,482 9,106 8,368 

รวมหนีสิ้น 15,677 16,534 20,708 112,263 15,614 16,285 20,385 112,226 

 



 

23 

 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน         

หุ้นสามญั 24,976,120,348 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

24,976,120 - - - 24,976,120 - - - 

หุ้นสามญั 4,000,000,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1.00 บาท 

- 4,000,000 - - - 4,000,000 - - 

หุ้นสามญั 1,833,263,204 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1.00 บาท 

- - 1,833,263 1,833,263 - - 1,833,263 1,833,263 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว         

หุ้นสามญั 19,833,263,204 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

19,833,263 - - - 19,833,263 - - - 

หุ้นสามญั 1,833,263,204 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1.00 บาท 

- 1,833,263 1,833,263 1,833,263 - 1,833,263 1,833,263 1,833,263 

สว่นต า่กวา่มลูคา่หุ้น (18,532,602) (1,427,602) (1,427,602) (1,427,602) (18,532,602) (1,427,602) (1,427,602) (1,427,602) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (355,750) (348,674) (337,631) (212,673) (266,722) (255,866) (224,636) (212,332) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 944,911 56,987 68,030 192,988 1,033,939 149,795 181,025 193,329 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 960,588 73,521 88,738 305,251 1,049,553 166,080 201,410 305,555 

                             
  



 

24 

 

2.  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 57 2556 2555 2554 30 ก.ย. 57 2556 2555 2554 

รายได้จากการขาย 147,444 96,185 647,834 1,154,720 20,737 36,353 187,725 1,154,727 

ต้นทนุขาย (146,217) (95,510) (640,421) (1,129,620) (20,553) (36,130) (186,248) (1,129,622) 

ก าไรขัน้ต้น 1,227 675 7,413 25,100 184 223 1,477 25,105 

รายได้อ่ืน 2,311 493 1,763 230 2,443 742 3,966 231 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (529) (253) (456) 1,480 (71) (96) (341) (1,483) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (13,821) (13,163) (11,129) 10,510 (12,648) (9,036) (10,150) (10,167) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ย 
 -     -     -     -     -    (28,200)  -     -    

(หนีส้งสยัจะสญู) โอนกลบั  4,500 3,625 (124,336)  -     -    7,526 (9,570)  -    

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (6,312) (8,623) (126,744) 13,340 (10,092) (28,841) (14,619) 13,685 

(คา่ใช้จา่ย) รายได้ภาษีเงินได้ (27) (91) (501)  -    (27) (59) 27  -    

ก าไร(ขาดทุน)ของการด าเนินงาน

ที่ด าเนินอยู่ 
(6,339) (8,714) (127,245) 13,340 (10,119) (28,900) (14,591) 13,685 

ก าไร(ขาดทุน)ของการด าเนินงาน

ที่ยกเลิก 
(737) (2,330) 2,287 31,490 (737) (2,330) 2,287 31,494 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (7,076) (11,043) (124,958) 44,830 (10,856) (31,229) (12,305) 45,179 

 

3.  งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 57 2556 2555 2554 30 ก.ย. 57 2556 2555 2554 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
กิจกรรมด าเนินงาน 

27,588 (24,125) (5,330) 12,528 (1,445) (11,149) 91,821 61,806 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
กิจกรรมลงทนุ 

(340,057) (19) 2,021 (2,831) (340,057) (19) (107,979) (52,831) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
กิจกรรมจดัหาเงิน 

895,000 - - (23,222) 895,000 - - (23,222) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด ณ วันสิน้งวด 

587,506 4,975 29,119 32,427 557,879 4,382 15,549 31,706 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

แผนที่สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18  

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ (66) 0-2658-5800 ตอ่ 526, 514 และ 409 



 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

Subscription Form for New Ordinary Shares of Max Metal Corporation Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,983,326,320 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท  เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 1,983,326,320 shares with a par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 1.30 per share  to existing shareholders at a ratio of 10 existing shares for 1 new share 
วนัท่ีจองซือ้       22 มกราคม 2558        23 มกราคม 2558       26 มกราคม 2558       27 มกราคม 2558       28 มกราคม 2558       
Date                    22 January 2015            23 January 2015           26 January 2015           27 January 2015           28 January 2015                   

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นติิบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)…………………………………………….…………………………………. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No……..……………..………… 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                    เลขประจ าตวัประชาชน.........................................................                 บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใชส่ญัชาติไทย          เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง.................................................................... 
      Natural Person of Thai Nationality       ID Card No.                                                                                                Natural Person of Alien Nationality      Alien Card/ Passport No. 
 นติิบคุคลสญัชาติไทย                            เลขทะเบียนนติิบคุคล............................................................                 นติิบคุคลสญัชาติตา่งด้าว                    เลขทะเบียนนติิบคุคล................................................................................... 
      Juristic Person of Thai Nationality       Company Registration No.                                                                        Juristic Person of Alien Nationality        Company Registration No. 
บ้านเลขท่ี  Address.................................................... ตรอก/ซอย Lane/Soi............................................................. ถนน Road.................................................................. แขวง/ต าบล Sub-District..................................................... 
เขต/อ าเภอ District...............................................................................  จงัหวดั Province.......................................................................................... รหสัไปรษณีย์ Postal Code ................................................................................... 
สญัชาต ิNationality ............................................ อาชีพ Occupation........................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้ Subscriber’s telephone number              โทรศพัท์บ้าน Residence............................................................................... โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Mobile Phone................................................................................ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี Tax ID No...........................................................    ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย Type of tax payment             ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย Non Withholding Tax              หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย Withholding Tax 
ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2558 ข้าพเจ้าถือหุ้น จ านวน......................................................................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหม่จ านวน...............................................................................................หุ้น 
According to the Share Register Book as of 9 January 2015 I/We own .................................................................................  shares, and have the rights to subscribe for ..................................................................... shares 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้/   
Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Max Metal Corporation Public Company Limited 

รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement   

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เงินโอน / Transfer “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สขุมุวิท-พระรามท่ี 4) บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 718-1-05611-2 
      “Account for subscription to ordinary shares of max metal corporations”. Kasikorn Bank  Public Company Limited. Thanon Ratchadaphisek (Sukhumvit-Rama IV) Branch, Current Account No. 718-1-05611-2 
 เช็ค / Cheque    แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft   เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………… วนัท่ี / Date………….. ธนาคาร / Bank….……....................………….. สาขา / Branch…………………………  
โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)” / Made payable to “Account for subscription to ordinary shares of max metal corporations”. 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนนิการดงัต่อไปนี :้ (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เทา่นัน้)  
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
   แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์

................................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................. (โปรดระบช่ืุอและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพ่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี..............................................(ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนนิการน าหุ้นนัน้เข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. ….....…….……… 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account 
No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

    น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิผู้ฝากเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ทัง้น้ีผู้จองซ้ือต้องกรอกเอกสารเพิ่มเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และ

เอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบจองซ้ือหุ้นฉบบัน้ี (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under 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 STATUS documents (only juristic person) 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) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและขออนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

 
         ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ี
ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
         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/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored  within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 

                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซือ้ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                     (…..............………................…………………………) 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
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.  

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for Right Issued Shares 
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber) 

วนัท่ีจองซือ้       22 มกราคม 2558        23 มกราคม 2558       26 มกราคม 2558       27 มกราคม 2558       28 มกราคม 2558       
Date                    22 January 2015            23 January 2015           26 January 2015           27 January 2015           28 January 2015                                    
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) / Max Metal Corporation Public Company Limited received money from (name Subscriber).................................................................................... 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท / For a subscription of new ordinary shares of Max Metal Corporation Public Company Limited at Baht 1.30 per share  

รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) / Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement   

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   

โดยช าระเป็น / made payable by  เงินโอน / Transfer   เช็ค / Cheque    แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft    
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……..…………...… 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก /  น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ 
     Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors     Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name 
    เลขทีส่มาชิกผู้ฝาก /  Participant No. ……………………………………………………......................  แบบรับใบหุ้น (Scrip) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
    เลขที่บญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ / Securities trading account number …………………………………..  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………... 

 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No……………………………….……… 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No……………………………………… 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 

FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิกโก้ จ ากดั (มหาชน) 
SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพ ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์ 
CREDIT AGRICOLE AND INVESTMENT BANK 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

315 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลกัทรัพย์) (SCIB) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 341 บริษัทเงินทนุ สนิอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 344 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 

PST FOR CUSTODIAN 

324 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
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เฉพาะผู้ที�ประสงค์นาํหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นั $น 

ข้าพเจ้า ..........................................................................................................................................................................  

บตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที� ...................................................................................... 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

1. สถานที�เกิด ………...............................................................ประเทศ........................................................................ 

2. สญัชาติที� 2.............................................................................................................................................................. 

3. ที�อยูถ่าวร................................................................................................................................................................. 

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

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศที�จดทะเบียนจดัตั $งบริษัท …………………………………………………………………………………………… 

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

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี $ เพื�อนําข้อมลูมากรอกในช่องนี $) 

       - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ ถือหุ้นชาวสหรัฐ.................. 

 - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN………………………………. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลกัทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที�ระบุไว้

ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสยีหายใด ๆ  ขึ $นแก่บริษัท ศนูย์รับ

ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี $ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที�ปรากฎในเอกสารนี $ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื�นที�มี

อํานาจตามกฎหมายรวมทั $งหนว่ยงานที�มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้         

ลงชื�อ ..............................................................................  ผู้ ถือหลกัทรัพย์           

        (.............................................................................)  โทรศพัท์ …….............................................. 

 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย � 



2 

 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 

ส่วนที+หนึ+ง: สถานที+จดทะเบียนจัดตั .ง 

ส่วนที+สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึ�งจดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของประเทศ:_________________________ U.S. Person/Non-U.S. 

Entity 

[   ] 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของ

ประเทศ:__________________________________________________________________ 

ในกรณีที�จดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบ

แบบสอบถามในสว่นที�สอง นอกเหนือจากนั $นการให้คํารับรองถือวา่เสร็จสิ $น) 

 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant 

FFI โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี $ ___________________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[   ] 2.2 ข้าพเจ้าเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[   ] 2.3 ข้าพเจ้าเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certificated Deemed-Compliant FFI และได้แนบ  

W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[   ] 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็น

บริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั $น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็น

บริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฎอยูใ่นสาํเนางบ

การเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี $ 

Expected NFFE 

[   ] 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินใดๆที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์

ที�จะซื $อขาย หรือ โอนย้ายนี $ และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้า ในลกัษณะเดียวกบับริษัท

ประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 

Owner (EBO) 

[   ] 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit 

Organization (NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที�มิใช่สถาบนัการเงินซึ�งมไิด้มีรายได้หลกัมาจากการ

ลงทนุ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็น

สถาบนัการเงิน และมีเงนิได้ไม่เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆในสี�กลุม่

ตอ่ไปนี $ และ มีมูลค่าทรัพย์สนิในงบการเงนิล่าสุดไม่เกนิกึ+งหนึ+งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน

สี�กลุม่ตอ่ไปนี $ 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี $ย 

กลุม่ที� 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธิb 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

� รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

� รายได้จากสญัญาซื $อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

� รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

� รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

� รายได้ที�ได้จากเงินสาํรองหากเป็นบริษัทประกนั 

� เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

� เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[   ] 2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที�มิใช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลกัมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนั

การเงิน หรือ นิติบคุคลใดๆดงักลา่วข้างต้น และมีเงนิได้เกนิกึ+งหนึ+งในงบการเงินปีลา่สดุที�มา

จากแหลง่ใดๆในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สนิในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ+งหนึ+งที�

สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุม่ดงักลา่วข้างต้นที�ได้กลา่วไปแล้ว พร้อมกนันี $ ข้าพเจ้าได้ระบุ

ข้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอยีดด้านลา่งดงัตอ่ไปนี $ 

[  ] ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี $ 

[  ] ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมีชื�อ ที�อยู ่และ เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี

ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯแต่

ละราย ดงัตอ่ไปนี $ 

 

 

 

Passive NFFE 
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-------------------------------- 

ชื+อ ที+อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   

 

[   ] 2.9 ข้าพเจ้าไมเ่ข้าขา่ยเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 


