
หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญครัง้ที่ 3 (MAX-W3) 

ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

ของ 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถงึวันที่ 21 มีนาคม 2560 



บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

- 1 - 

1077/4-62nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok10400,Thailand 
Tel. 02-357-1377-80 Fax 02-357-1380 

ที่ 21/2560 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 

เร่ือง  แจ้งสทิธิในการได้รับจดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
2. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)

จ ากดั
3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
4. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอ านาจ
5. เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issue Account) เทา่นัน้
6. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ตามที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2559 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนมุตัิการเพิม่ทนุของ
บริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 29,602,897,629 บาท เป็น 99,555,048,070 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
จ านวน 69,952,150,441 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหม ่ดงันี ้

(ก) พิจารณาจดัสรรหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 
5 หุ้นใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท 

(ข) พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 12,395,962,780 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ี
จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

(ค) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (MAX-W1) จ านวน 
4,196,856,270 หุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 (MAX-
W2) จ านวน 3,775,480,273 หุ้น 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เกินสทิธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตน ตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่จะไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืเพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้
ถือหุ้นได้อีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น
และจองเกินสทิธิแล้วในครัง้นี ้บริษัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 9 
มกราคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น เพื่อสทิธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ในวนัท่ี 10 มกราคม 2560 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) โดยรายละเอียดการจองซือ้
หุ้นสามญัดงักลา่วเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีสง่มาด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ที่ติดต่อได้ของบริษัท 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2357-1377-9 
โทรสาร : 0-2357-1380 
เว็บไซต์ : www.maxmetalcorp.co.th 
 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้น ซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 :  เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560   : เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติที่ส าคญัเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1  หุ้นสามัญเพิ่มทุน   

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้วก่อนการเพิ่มทนุ : 19,833,540,447 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

แบง่เป็น   

  หุ้นสามญั       19,833,540,447 หุ้น 

  หุ้นบริุมสทิธิ                           0 หุ้น 

1
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ทุนท่ีจะช าระเพิ่มส าหรับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

: 69,952,150,441 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

แบง่เป็น   

  หุ้นสามญั       69,952,150,441 หุ้น 

  หุ้นบริุมสทิธิ                           0 หุ้น 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้
ปัดทิง้ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของ
ตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่ผู้ ถือหุ้น
เดิมท่ีจองซือ้หุ้ นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นให้ส าหรับ
จ านวนที่มีการใช้สิทธิเกินนีก็้ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 
โดยในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืมีจ านวนน้อยกวา่จ านวน
ที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิมของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของแตล่ะราย โดยการจดัสรรหุ้น
ดังกล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรร
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมายโดยผู้
ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี ้พร้อม
กับการจองซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นที่คนมีสิทธิจองซือ้ตาม
สว่น 

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้
มีอ านาจ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและ
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เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญั
แสดงสิทธิในครัง้นี  ้อ านาจดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่อง
กับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุกประการ ภายใต้เง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงหลกัเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดง
สิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ 
เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรรเพื่อให้การออกและ
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิส าเร็จลุล่วง 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู ติดต่อ จัดท า ลงนาม สง่มอบ 
ยื่นเอกสารตางๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและใบส าคญั
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร : 49,583,851,118 หุ้น 

อตัราสว่นการจองซือ้ : ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 5 หุ้นใหม ่

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 0.05 บาท (ห้าสตางค์) 

   

3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั )มหาชน(  ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) 
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เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญั
แสดงสิทธิในครัง้นี  ้อ านาจดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่อง
กับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุกประการ ภายใต้เง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงหลกัเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดง
สิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ 
เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรรเพื่อให้การออกและ
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิส าเร็จลุล่วง 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู ติดต่อ จัดท า ลงนาม สง่มอบ 
ยื่นเอกสารตางๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและใบส าคญั
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร : 49,583,851,118 หุ้น 

อตัราสว่นการจองซือ้ : ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 5 หุ้นใหม ่

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 0.05 บาท (ห้าสตางค์) 

   

3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั )มหาชน(  ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) 

                                                                                                                                       สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรร : 12,395,962,780 หน่วย (หนึ่งหมื่นสองพนัสามร้อยเก้าสิบห้าล้าน
เก้าแสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยแปดสบิหนว่ย) 

จ านวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิ : 12,395,962,780 หุ้น (หนึง่หมื่นสองพนัสามร้อยเก้าสบิห้าล้านเก้า
แสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยแปดสบิหุ้น) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปลีย่นมือได้ 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย : 0 บาทตอ่หนว่ย 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิที่ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
อัตรา 4 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หาก
ค านวณแล้วมีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิต า่กวา่ 1 หนว่ยให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้ 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้ นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น 
)เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ(  

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั : 0.05 บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาและก าหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัการแสดงสทิธิ
ได้เพียง 1 ครัง้ เมื่อครบ 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(“วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับ
วันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวัน
ก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้า
วนัใช้สทิธิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ : ไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดให้วนัที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (Record Date) และ
ก าหนดให้วนัที่ 10 มกราคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing) เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตาม
บทบญัญตัิมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1  ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 15.00 น. (รวม 5 วนัท าการ) 

5.2  สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ท าการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศพัท์ 0-2357-1377-9 โทรสาร 0-2357-1380 

ทัง้นี ้บริษัทไม่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสาร 

5.3  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดเอาไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่
เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนที่มีการใช้สิทธิเกินนีก็้ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสทิธิจะจดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ด าเนินการไป
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ท าการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสว่นท่ีเกินนีพ้ร้อมกบัการจองซือ้ และช าระเงินคา่จองซือ้ของหุ้นท่ีตนมีสทิธิจองซือ้ตาม
สว่น 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดให้วนัที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (Record Date) และ
ก าหนดให้วนัที่ 10 มกราคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing) เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตาม
บทบญัญตัิมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1  ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 15.00 น. (รวม 5 วนัท าการ) 

5.2  สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ท าการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศพัท์ 0-2357-1377-9 โทรสาร 0-2357-1380 

ทัง้นี ้บริษัทไม่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสาร 

5.3  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดเอาไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่
เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนที่มีการใช้สิทธิเกินนีก็้ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสทิธิจะจดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ด าเนินการไป
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ท าการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสว่นท่ีเกินนีพ้ร้อมกบัการจองซือ้ และช าระเงินคา่จองซือ้ของหุ้นท่ีตนมีสทิธิจองซือ้ตาม
สว่น 
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นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้อ านาจดงักลา่วรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เง่ือนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขาย และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุกประการภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง
หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินคา่หุ้น
เพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายและการ
จดัสรรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิส าเร็จลลุว่ง รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการ
ให้ข้อมลูติดต่อ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่นเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและ
ใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

5.4  การสละสิทธิการจองซือ้ 

 ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเอาไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่าน
สละสทิธิการจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้

5.5  เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ 
 5.5.1  ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ที่จองซือ้ 
และในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้  
 5.5.2  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
 5.5.3  เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบบตัรประจ าตวัที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีมีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีที่ผู้จองซือ้
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เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ท าให้ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 มกราคม 
2560 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไมเ่กิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ๆ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลและส าเนาหนงัสือ
เดินทางของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนา
เอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จดัท า หรือรับรองข้อความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 

5.5.4  หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5.5.5  หลกัฐานการช าระเงินจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ใบน าฝาก ฉบับจริง (Pay-In Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คบุคคล หรือ เช็ค

ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน ดร๊าฟท์) ที่ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. 
แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการ
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เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ท าให้ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 มกราคม 
2560 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไมเ่กิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ๆ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลและส าเนาหนงัสือ
เดินทางของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนา
เอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จดัท า หรือรับรองข้อความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 

5.5.4  หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5.5.5  หลกัฐานการช าระเงินจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ใบน าฝาก ฉบับจริง (Pay-In Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คบุคคล หรือ เช็ค

ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน ดร๊าฟท์) ที่ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. 
แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการ
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เท่านัน้ โดยเช็คดงักลา่วจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  17 มีนาคม 2560 (กรุณาระบช่ืุอ – นามสกุล หมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน) 

5.6  ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และการรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วิธีการจองซือ้และการรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุ
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจองซือ้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินกวา่สิทธิให้ถกูต้อง  พร้อมทัง้
ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจต้อง
ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นและช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ที่ตวัแทนรับการจองซือ้ฯ 
ภายในวนัและเวลาที่รับจองซือ้ และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่นี  ้

 กรณีช าระเงินเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) 
- ติดต่อสถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยช าระด้วย เช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร 

(แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) ที่ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ 
บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯได้ภายใน 
1 วนัท าการเทา่นัน้ โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มีนาคม 2560  

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดรับเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) 
เพื่อช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัทางไปรษณีย์ 

- กรุณาจ่ายเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ต่อ 1 ใบจอง รวมทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ ต ่ากว่าสิทธิ หรือ
มากกวา่สทิธิ 

- กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามที่ปรากฎจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 2) ช่ือ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลงัเช็คบคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์
เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 
(ดร๊าฟท์) วนัท่ี 15 – 16 มีนาคม 2560 ในระหวา่งเวลา 09.00 น. – 15.00 น. และ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
ในระหวา่งเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

 กรณีช าระด้วยเงินฝาก/ โอนเงิน (งดรับจองซือ้ด้วยเงินสด) 
- กรุณาฝาก/ โอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของบริษัท 

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า 
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บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 210-302-0604 
- กรุณาฝาก/ โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทัง้

กรณีซือ้ตามสทิธิ ต ่ากวา่สทิธิ หรือมากกวา่สทิธิ 
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามที่ปรากฎจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ช่ือ 

นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/ โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่
จองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินฝาก/ โอนเงิน 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึง วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

ทัง้นีจ้ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน จะต้องมีจ านวนสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือวา่ยอดสทุธิ
ดงักลา่วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.7  การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยืนยันการจองซือ้และการช าระเงิน โดยน าเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัฐานการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน 
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ตามข้อ 5.5 เอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซือ้) มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้นของบริษัท เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2351-1377-9 โทรสาร 0-2351-
1380 
ทัง้นี ้บริษัท จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่
จดัสง่เอกสารมาที่บริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทแจ้งไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะ
ถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

5.8  เงื่อนไขการจองซือ้ 

5.8.1  ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือช่ือผู้ รับจองใน
สว่นท้ายของใบจองซือ้หรือออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตาม เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นเพิ่ม
ทนุท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ 

5.8.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วจะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 
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บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 210-302-0604 
- กรุณาฝาก/ โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทัง้

กรณีซือ้ตามสทิธิ ต ่ากวา่สทิธิ หรือมากกวา่สทิธิ 
- กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามที่ปรากฎจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ช่ือ 

นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/ โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่
จองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินฝาก/ โอนเงิน 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึง วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

ทัง้นีจ้ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน จะต้องมีจ านวนสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือวา่ยอดสทุธิ
ดงักลา่วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.7  การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยืนยันการจองซือ้และการช าระเงิน โดยน าเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัฐานการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน 
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ตามข้อ 5.5 เอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซือ้) มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้นของบริษัท เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2351-1377-9 โทรสาร 0-2351-
1380 
ทัง้นี ้บริษัท จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่
จดัสง่เอกสารมาที่บริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทแจ้งไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะ
ถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

5.8  เงื่อนไขการจองซือ้ 

5.8.1  ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือช่ือผู้ รับจองใน
สว่นท้ายของใบจองซือ้หรือออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตาม เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นเพิ่ม
ทนุท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ 

5.8.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วจะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 
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5.8.3  หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถจ่ายค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่ว ภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนดเอาไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ท่ีมิ ใช่ความผิดของ
บริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นตามก าหนด หรือผู้
ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจน หรือน าส่งเอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

5.8.4  หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย จะท าให้สดัสว่น
การถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าว  
โดยผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทนุเพียงบางสว่น
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวที่เหลอือยู ่แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

5.9  วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  
ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับ
การจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิด
การจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัท
ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

2. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ บริษัท
จะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่จองซือ้ฝากไว้และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งกรณีนีผู้้จองซือ้จะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีนีช่ื้อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากใบหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้ 
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 1 แทน 

3. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะด าเนินการออก
ใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
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และน าหุ้นฝากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้หุ้ น และหากผู้ จองซือ้ต้องการถอน
หลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถติดตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัรา
ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด  

5.10  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ี
จองซือ้หรือไม่ได้รับหรือได้รับจดัสรรหุ้นสามญัในสว่นที่จองซือ้เกินสทิธิไม่ครบเต็มจ านวนตามที่จองซือ้  บริษัท
จะคืนเงินจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับสว่นที่ไม่ได้รับการจเัสรรดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบีย้ และ
ไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ ภายใน 14 วนันบัตัง้แตส่ิน้สดุก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้ ตามวิธีการ
ใดวิธีการหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ส าหรับผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ที่ไมไ่ด้รับจดัสรรคืนผา่นการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารให้ผู้จองซือ้แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวนัของธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้จองซือ้ 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

2) เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซือ้เทา่นัน้ ส าหรับผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชี
เงินฝาก หรือไม่มีบญัชีเงินฝากหลกัทรัพย์หรือกระแสรายวนัในนามของผู้จองซือ้กบัธนาคารต่างๆ หรือมี
ความประสงค์ที่จะรับคืนเงินค่าจองซือ้ผ่านทางเช็คนัน้ บริษัทจะจดัสง่เช็คเงินคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ระบุในใบจองซือ้ หรือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 10 
มกราคม 2560  

หมายเหต:ุ ผู้จองซือ้จะป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากเช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการจดัสง่เช็คคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้เงินคา่จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้
จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆอีกตอ่ไป 
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และน าหุ้นฝากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้หุ้ น และหากผู้ จองซือ้ต้องการถอน
หลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถติดตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัรา
ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด  

5.10  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ี
จองซือ้หรือไม่ได้รับหรือได้รับจดัสรรหุ้นสามญัในสว่นที่จองซือ้เกินสทิธิไม่ครบเต็มจ านวนตามที่จองซือ้  บริษัท
จะคืนเงินจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับสว่นที่ไม่ได้รับการจเัสรรดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบีย้ และ
ไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ ภายใน 14 วนันบัตัง้แตส่ิน้สดุก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้ ตามวิธีการ
ใดวิธีการหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ส าหรับผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ที่ไมไ่ด้รับจดัสรรคืนผา่นการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารให้ผู้จองซือ้แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวนัของธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้จองซือ้ 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

2) เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซือ้เทา่นัน้ ส าหรับผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชี
เงินฝาก หรือไม่มีบญัชีเงินฝากหลกัทรัพย์หรือกระแสรายวนัในนามของผู้จองซือ้กบัธนาคารต่างๆ หรือมี
ความประสงค์ท่ีจะรับคืนเงินค่าจองซือ้ผ่านทางเช็คนัน้ บริษัทจะจดัสง่เช็คเงินคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ระบุในใบจองซือ้ หรือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 
มกราคม 2560  

หมายเหต:ุ ผู้จองซือ้จะป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากเช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการจดัสง่เช็คคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้เงินคา่จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้
จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆอีกตอ่ไป 
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5.11  ข้อส าคัญอื่นๆ 

5.11.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็น
ช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชี/ช่ือบญัชีของบคุคลอื่นจะไม่สามารถน าหุ้นเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักลา่ว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือหุ้น ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือ
หุ้นไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ 

5.11.2 โปรดระบรุหสัโบรกเกอร์ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้ถกูต้อง หากระบไุม่ถกูต้องจะ
ท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ ต้องการได้ ซึ่งทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความ
ล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสญูหาย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือหุ้น ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือ
หุ้นไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ 

5.11.3 จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้ นเป็นหลัก แต่ทัง้นีจ้ านวนเงิน
ดงักลา่วจะต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้ได้รับจดัสรร 

5.11.4 บริษัทขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการจองซือ้หุ้น วิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือข้อมลู
ใดๆที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอปุสรรคหรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

5.11.5 บริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่มีรายช่ือเป็นบคุคลที่ถกูก าหนด
ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย รวมทัง้หาก
ผู้จองซือ้ได้โอนเงินเข้าบญัชีบริษัท บริษัทจะไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อเป็นเงินทุนส ารองส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือก   และ/หรือ 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น  ๆ ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคต โดยการเข้าไปลงทุนด าเนินโครงการและหรือเข้าไปร่วมลงทุนใน
โครงการต่าง ๆดงักลา่วทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งโครงการในอนาคตดงักลา่วทัง้หมดจะน ามาซึง่รายได้ที่เพิ่มขึน้และ
สง่ผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.  เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนนิธุรกิจของบริษัท 

2.  เสริมสร้างโครงสร้างทนุ และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากบริษัทมีความคืบหน้าที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆของบริษัท  บริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลกัเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในล าดบัตอ่ไป 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. ผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากสภาพคลอ่งทีเ่พิ่มขึน้ 

2 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทด าเนินการเพิ่มทุนจะน ามาซึ่งเงินทนุ
หมนุเวียนในธุรกิจค้าเหลก็ที่ด าเนินการอยู ่และลงทนุในธุรกิจพลงังานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เก่ียวข้องที่
มีศกัยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่นา่พอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีผลก าไรเพิ่มขึน้จากผลการ
ด าเนินงาน ซึง่ปัจจบุนับริษัทยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ และมี
ผลขาดทนุสะสมอยู ่ดงันัน้ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็เมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่มีก าไร และสามารถ
ล้างขาดทนุสะสมที่มีอยูไ่ด้ทัง้หมด 

3. หากบริษัทได้รับเงินทนุเข้ามาเพิ่มขึน้ จะท าให้บริษัทสามารถด าเนินการตอ่ยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถใน
การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยท าให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในระยะยาว 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

1.  เหตผุลและความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ 

เนื่องจากบริษัทอยูร่ะหวา่งการขยายตวัทางธุรกิจ ซึง่จากเดิมประกอบธุรกิจเหลก็เพียงอยา่งเดียว แตปั่จจบุนับริษัท
ได้ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจพลงังาน รวมถึงมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานที่
ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมอีกด้วย  ซึง่นอกจากจะเป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทแล้วยงัเป็นการกระจายความเสีย่ง
ไปสูธุ่รกิจอื่น ๆ มากขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีความต้องการที่จะใช้เงินทนุที่เพิ่มขึน้คอ่นข้างมาก เพื่อเป็นเงินทนุส ารอง
ส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลอืก  และ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ
ให้แก่บริษัทได้ในอนาคต  
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7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.  เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนนิธุรกิจของบริษัท 

2.  เสริมสร้างโครงสร้างทนุ และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ทัง้นี ้หากบริษัทมีความคืบหน้าที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆของบริษัท  บริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลกัเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในล าดบัตอ่ไป 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. ผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากสภาพคลอ่งทีเ่พิ่มขึน้ 

2 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทด าเนินการเพิ่มทุนจะน ามาซึ่งเงินทนุ
หมนุเวียนในธุรกิจค้าเหลก็ที่ด าเนินการอยู ่และลงทนุในธุรกิจพลงังานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เก่ียวข้องที่
มีศกัยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่นา่พอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีผลก าไรเพิ่มขึน้จากผลการ
ด าเนินงาน ซึง่ปัจจบุนับริษัทยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ และมี
ผลขาดทนุสะสมอยู ่ดงันัน้ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็เมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่มีก าไร และสามารถ
ล้างขาดทนุสะสมที่มีอยูไ่ด้ทัง้หมด 

3. หากบริษัทได้รับเงินทนุเข้ามาเพิ่มขึน้ จะท าให้บริษัทสามารถด าเนินการตอ่ยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถใน
การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยท าให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในระยะยาว 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

1.  เหตผุลและความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ 

เนื่องจากบริษัทอยูร่ะหวา่งการขยายตวัทางธุรกิจ ซึง่จากเดิมประกอบธุรกิจเหลก็เพียงอยา่งเดียว แตปั่จจบุนับริษัท
ได้ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจพลงังาน รวมถึงมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานที่
ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมอีกด้วย  ซึง่นอกจากจะเป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทแล้วยงัเป็นการกระจายความเสีย่ง
ไปสูธุ่รกิจอื่น ๆ มากขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีความต้องการที่จะใช้เงินทนุที่เพิ่มขึน้คอ่นข้างมาก เพื่อเป็นเงินทนุส ารอง
ส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลอืก  และ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ
ให้แก่บริษัทได้ในอนาคต  

                                                                                                                                       สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้น
ใหม ่ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัใหมซ่ึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 4 หุ้นเพิ่มทนุ ตอ่ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 0.05 บาทนัน้ มีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์สงูสดุ ซึง่ราคาดงักลา่วก าหนดขึน้ตามความต้องการใช้เงินทนุของบริษัทในอนาคต  

2.  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

ตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือกและ /หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ  ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทได้ใน
อนาคตนัน้ ปัจจุบนับริษัทได้เข้าลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลงังานจากพลงังานขยะแล้ว สว่นธุรกิจ
พลงังานจากความร้อนร่วมอยูร่ะหวา่งรอการอนมุตัิยินยอมจากเจ้าหนีส้ถาบันการเงินให้สามารถโอนหุ้นให้กบัผู้อื่น
ได้ นอกจากนี ้บริษัทอยูร่ะหวา่งการเจรจาเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญีปุ่ นอีก 2 โครงการ 
ซึง่บริษัทคาดวา่มคีวามเป็นไปได้มาก ที่บริษัทจะเข้าลงทนุในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาอยูน่ัน้ ซึง่หากบริษัทได้
ข้อสรุปผลการศึกษาโครงการอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ และตดัสินใจด าเนินการ หรือลงนามในข้อตกลง หรือ
สญัญาใด ๆที่มีนยัส าคญั บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาด าเนินการตามขัน้ตอนและ
ระเบียบปฏิบตัิ พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และ/หรือ ขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547  

3. ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายและความเพียงพอของแหลง่เงินทนุ 

ตามที่ บริษัทต้องการระดมทุนเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 2,400 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทนุส ารองส าหรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทนุหลายวิธี เช่น การเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น การเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั และการกู้ยืม พบว่า (ก) การเสนอขาย
ตอ่บคุคลในวงจ ากดัอาจสง่ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมที่มากกวา่การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น และ (ข) การกู้ ยืมอาจน าไปสู่ภาระผูกพนัในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของบริษัท 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนการถือหุ้น พร้อมการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MAX-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายสามารถมีสว่นร่วม
ได้ 
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ในกรณีที่มีผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นในการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นหรือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MAX-W3 น้อยกว่าที่ก าหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งท าให้
บริษัทมีเงินทนุส ารองส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ
ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีเงินทนุส ารองส าหรับธุรกิจที่บริษัทด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 

4. ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทมีเงินทนุที่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
ทัง้การลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือก  และ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจใน
ปัจจบุนัของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ซึง่จะท าให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

10. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดย
กระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกร้องคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และ
หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่ว
แทนบริษัทตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะแจ้งให้
บริษัทด าเนินการดงักลา่วได้ ซึง่หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18  แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

11. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

-ไมม่ี- 
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ในกรณีที่มีผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นในการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นหรือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MAX-W3 น้อยกว่าที่ก าหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งท าให้
บริษัทมีเงินทนุส ารองส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ
ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีเงินทนุส ารองส าหรับธุรกิจที่บริษัทด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 
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การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทมีเงินทนุที่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
ทัง้การลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือก  และ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจใน
ปัจจบุนัของบริษัทรวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ซึง่จะท าให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

10. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติ
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ MAX 
ธุรกิจหลกั ประกอบธุรกิจการซือ้มาขายไปเหลก็ทกุประเภท  
ที่ตัง้ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2357-1377-9 
โทรสาร 0-2357-1380 
Website www.maxmetalcorp.co.th 

 
2. โครงสร้างของบริษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

บรษิทั เอม็เอสพ ีเมทลั จ ำกดั  
ทุนจดทะเบยีน 200 ลำ้นบำท 

บรษิทั แมกซ์ เมทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
(MAX) 

บรษิทั รำชบุรี -ออีพี ีรนีวิเอเบิล้  
เอนเนอจี ้จ ำกดั  

ทุนจดทะเบยีน 500 ลำ้นบำท 

บรษิทั เดอะมำเจสตคิ ครกี  
คนัทรคีลบั จ ำกดั  

ทุนจดทะเบยีน 260 ลำ้นบำท 

20% 80% 
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ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัท มีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ และบริษัทร่วม 1 แหง่ ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ

การลงทนุ 
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

1. บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั ประกอบธุรกิจการจดัหาและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์เหลก็ 

100 ไทย 

2. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คนัท
รีคลบั จ ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ 80 ไทย 

3. บริษัท ราชบรีุ-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ 
เอนเนอจี ้จ ากดั 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลติไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิขยะ 

20 ไทย 

 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

3.1  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จ าหนา่ยผลติภณัฑ์เหลก็ เหลก็แปรรูปทกุชนิด 
และวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลิตภณัฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก  ธุรกรรมสว่นใหญ่เป็นลกัษณะซือ้มา-ขายไป 
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีจ าหน่ายจึงมีความหลากหลายขึน้อยู่กับความต้องการของลูกค้า ราคา และ
ความสามารถในการจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัท หากพิจารณาจ าแนกผลิตภณัฑ์ตามลกัษณะการใช้งานอาจ
แบง่ออกได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. กลุม่วตัถดุิบ ได้แก่ เศษเหลก็ (Scrap) เหลก็ดิบ (Pig Iron) และเหลก็แทง่ (Ingot)  
2. กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished product) เช่น บิลเลต (Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหลก็

รีดร้อน/รีดเย็นชนิดม้วน (Hot/Cold Rolled Coil)  
3. กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหลก็โครงสร้าง เช่น เหลก็เส้น เหลก็แผน่ ทอ่เหลก็

ทัง้ชนิดทอ่ด าและทอ่ชบุ/เคลอืบ และเหลก็รูปพรรณชนิดตา่งๆ ฯลฯ และ 
4. กลุม่วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในส าหรับเหลก็และท่ีใช้ในโรงงานผลติเหลก็ 

  
ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรี
คลบั จ ากัด (“MJC”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ ในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้วของ MJC และเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท ราชบรีุ-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้
จ ากดั (R-EEP) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานจากเชือ้เพลิงขยะ ในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของ R-EEP 
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3.2  ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ดงันี ้
1. กลุม่วตัถดุิบ ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้ 

1.1 เศษเหล็ก (Scrap) เศษเหล็กทัว่ไปที่พบเห็นได้ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นได้ทัง้เศษซากที่เหลือจากการกระบวน
การผลิตเหล็ก เหล็กที่ถูกใช้แล้ว รวมถึงชิน้ส่วนเหล็กตกเกรด ซึ่งเศษเหล็กแบ่งได้หลายประเภทได้แก่ 
เศษเหลก็แผน่ป๊ัม เศษเหลก็ที่เหลอืจากการผลติชิน้งาน เศษเหลก็ขอบคอยล์เหลก็ เศษเหลก็ที่เหลอืจาก
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2. กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้
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มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิว้ หรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมกัจะ
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ด้วย 

2.4 เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Coil) ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบ ใช้ในงานลกัษณะที่ต้องการ
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3. กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหลก็โครงสร้าง เช่น เหลก็เส้น เหลก็แผน่ ทอ่เหลก็
ทัง้ชนิดทอ่ด าและทอ่ชบุ/เคลอืบ และเหลก็รูปพรรณชนิดตา่งๆ ฯลฯ  

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการขายกลุม่ผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูป (finished product) มากกวา่กลุม่
วัตถุดิบ เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูป (finished product) มีราคาขายที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม
บริษัทยงัคงต้องค านงึถึงปริมาณเงินทนุหมนุเวียนที่บริษัทมีควบคูไ่ปด้วยเช่นกนั 

4. กลุม่วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในส าหรับเหลก็และท่ีใช้ในโรงงานผลติเหลก็ 

3.3  การตลาดและการแขง่ขนั 
1.  สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่ส าคัญในปี  2559 มีประมาณ 7,728,338 เมตริกตัน  (ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ า้ ) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์  พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่เพิ่มขึน้มากที่สุด คือ เหล็กทรงยาวปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.02 เหล็กทรงแบน
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.90 ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศประมาณ 19,074,108 เมตริกตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.86 
โดยเหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.82 เหล็กทรงแบนเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.91 ส าหรับมลูค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้
ร้อยละ 13.25 มลูคา่การน าเข้าลดลงร้อยละ 3.66  
ที่มา : ข้อมูลจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมปี 2559 และแนวโนม้
ปี 2560 

2. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 
ส าหรับสถานการณ์การบริโภคเหล็กไทยในปี 2560 ประมาณ 17.8 ล้นตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 – 2.8 โดย
คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน จะมีการบริโภคเพิ่มขึน้ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับเหล็กทรงยาวที่ใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึน้ โดยในสว่นของโครงการก่อสร้างภาครัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ พบวา่ในปี 2560 กระทรวงคมนาคมมี
แผนลงทนุด้านขนสง่ โดยขยายการก่อสร้างโรงสร้างพืน้ฐาน 36 โครงการ โดยเป็นโครงการตอ่ขยายเฟสแรก 
โดยโครงการที่พร้อมขออนมุตัิ ครม. เช่น รถไฟทางคู่ปากน า้โพ – เด่นชยั, จิระ – อบุลราชธานี, ขอนแก่น – 
หนองคาย, ชุมพร – สรุาษฎร์ธานี – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร์, เด่นชยั – เชียงใหม่, เด่นชยั – เชียง
ของ และบ้านไผ ่– นครพนม ซึง่จะมีผลท าให้เหลก็ทรงยาวขยายตวัเพิ่มขึน้  
ที่มา : ข้อมูลจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมปี 2559 และแนวโนม้
ปี 2560 
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 3. กลยทุธ์การตลาด 
1. กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์และบริการ (Product and Service) 

บริษัทได้พิจารณาและค านึงถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ บริโภค จึงมี
ผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ลกูค้าสามารถซือ้หาผลิตภณัฑ์เหล็กทกุประเภทท่ีต้องการได้ ซึ่ง
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีครอบคลมุตัง้แต่เศษเหล็ก เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อ
เหล็ก และเหล็กเส้น นอกจากนี ้ด้วยปัจจัยดงักล่าวเหล่านีจ้ะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้มากขึน้และปรับแผนธุรกิจการขายให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ 

2. กลยทุธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทก าหนดราคาสินค้าตามภาวะของอปุสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตาม
ภาวะความต้องการสินค้า รวมถึงราคาตลาดของสินค้าและวตัถดุิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้จะพิจารณา
ถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็นปัจจยัในการก าหนดราคาสินค้าด้วย  โดยบริษัท
จะพยายามก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการ
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เน้นการพิจารณาประกอบกันระหว่างขนาดค าสัง่ซือ้ อตัราก าไรและความเสี่ยง รวมถึงระยะเวลาการ
จดัเก็บเงิน เพื่อสร้างและขยายฐานรายได้รวมถึงผลตอบแทนของกิจการให้เติบโตขึน้ตามล าดบั 

4.  กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย (Promotion) 
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ประวตัิการช าระเงินท่ีดี  เป็นต้น 

 นอกจากนัน้บริษัทยงัเน้นการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่
ลกูค้าก าหนด มกีารสง่มอบสนิค้าที่ตรงตอ่เวลาและเช่ือถือได้ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการให้บริการแก่
ลกูค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจดัสง่และคณุภาพของผลติภณัฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวก สร้าง
ความประทบัใจ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
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4. ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
ในการคดัเลอืกผู้ผลติของบริษัท บริษัทจะพิจารณาเลอืกผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสนิค้า
และกระบวนการผลติจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านการควบคมุผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

3.4 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
บริษัทไมม่ีนโยบายเก็บรักษาสนิค้าเพื่อเป็นสนิค้าคงเหลอื บริษัทจะด าเนินการจดัหาผลติภณัฑ์ตามที่ได้รับค า
สัง่ซือ้จากลกูค้าของบริษัทเทา่นัน้ โดยบริษัทจะท าการจดัซือ้โดยตรงกบัโรงงานผู้ผลติ และ Supplier รายอื่นๆ ที่
มีผลติภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้า เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพเป็นไปตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า 
และสามารถจดัสง่สนิค้าได้ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจบุนับริษัทมุง่เน้นการขายสนิค้าประเภทเหลก็เส้น
และเหลก็รูปพรรณ เนื่องจากมีราคาขายที่สงูกว่ากลุม่วตัถดุิบและมีกลุม่ลกูค้าที่มากกวา่ ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าทีม่ี
ศกัยภาพในการช าระหนี ้เพื่อป้องกนัปัญหาการผิดนดัช าระหนี ้
 

4.  โครงสร้างรายได้ 

รายละเอียด งวด 9 เดือน ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ปริมาณ 

(ตนั) 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

 จ านวนเงิน(ล้านบาทจ านวน) ปริมาณ     จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1.เหล็กม้วน - - 1,602 31.28 7,868 170.42 2,083 41.52 

2.ผลติภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป - - - - - - 5,451 54.66 

3.เหล็กเส้น 3,920 56.34 2,139 30.16 - - - - 

    รวม      3,920 56.34 3,741 61.44 7,868 170.42 7,534 96.18 

 
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัท 

1. รายละเอียดของทีด่ิน อาคาร และ อปุกรณ์ ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิของทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 
752.63 ล้านบาท โดยทรัพย์สนิของบริษัทใหญ่ประกอบด้วย รถยนต์และเคร่ืองใช้ส านกังาน จ านวน 3.52 ล้านบาท 
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ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยประกอบด้วย ทีด่ินและสว่นปรับปรุงสนามกอล์ฟ สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และงานระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 749.12 ล้านบาท 

2.  การประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 
- ไมม่ี - 

3.  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัท 
- ไมม่ี – 

4.  นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ย 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุน
ของบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  โดยมีรายละเอียด
การลงทนุดงันี ้

1. ธุรกิจเหลก็ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2554 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทจดัตัง้บริษัทยอ่ย 
ในนามบริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากัด (“MSP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกช าระครัง้แรกในวนัจด
ทะเบียนจดัตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก โดย  MSP ได้จดทะเบียน
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2554 

ในส่วนของนโยบายหลกัการด าเนินกิจการของ MSP จะถูกก าหนดขึน้โดยบริษัทผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ส่วนแนวทางบริหารงานหรือระบบงานจะยดึถือตามหลกัการและ
แนวทางเดียวกนักบัท่ีบริษัทยดึถือปฏิบตัิอยู ่ณ ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ด าเนินงาน ณ ปัจจบุนัของ MSP 
ยังคงมีเพียงธุรกรรมลักษณะซือ้มาขายไปเช่นเดียวกันกับบริษัท เนื่องจาก แผนงานที่อยู่ระหว่างพิจารณา
ด าเนินการ ยงัไมม่ีความชดัเจนที่เพียงพอ 

2. ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่  7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทเข้า
ลงทุนโดยการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากัด (“MJC”) จากบริษัท หวัหินพฒันา 
จ ากดั จ านวน 20,800,000 หุ้น ในราคา 12.50 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 260,000,000 บาท ในสดัสว่นร้อยละ 
80 ซึง่ MJC เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือบริษัท  : บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 
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วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 3 ธนัวาคม 2529 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 164 หมูท่ี่ 4 ต.ทบัใต้ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 260,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 26,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  : 10 บาท 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ “เดอะ มาเจสติก ครีก คนัทร่ีคลบั” 

จ านวน 27 หลมุ และห้องพกัเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าจ านวน 44 ห้อง ตัง้อยูใ่นเขต 
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บนเนือ้ที่ประมาณ 1,400 ไร่ ปัจจุบันมี
สมาชิกรวมกวา่ 1,600 ราย 

นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัท MJC นัน้ คณะกรรมการของบริษัทได้สง่ตวัแทนกรรมการ คือ นายอิทธิ
ชยั อรุณศรีแสงไชย และนายสมชาย มีเสน เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  

3. ธุรกิจพลงังาน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทเข้าซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ราชบรีุ-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากดั (R-EEP) รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 10,000,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ R-EEP ในราคาหุ้นละ 19 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 190 ล้านบาท ซึ่ง R-EEP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
ช่ือ : บริษัท ราชบรีุ -อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากดั (“R-EEP”) 

วนัท่ีก่อตัง้ : 25 พฤษภาคม 2554 
เลขที่นิติบคุคล : 0105554068315 
ทนุจดทะเบียน : 500 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว : 500 ล้านบาท  
ที่ตัง้ : เลขที่ 9/244 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

นครหลวงแล้ว คาดวา่จะจา่ยไฟเข้าระบบได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  
สถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า : เลขที่ 168/1 ซอยขจรวิทย์ ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
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วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 3 ธนัวาคม 2529 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 164 หมูท่ี่ 4 ต.ทบัใต้ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 260,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 26,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  : 10 บาท 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ “เดอะ มาเจสติก ครีก คนัทร่ีคลบั” 

จ านวน 27 หลมุ และห้องพกัเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าจ านวน 44 ห้อง ตัง้อยูใ่นเขต 
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บนเนือ้ที่ประมาณ 1,400 ไร่ ปัจจุบันมี
สมาชิกรวมกวา่ 1,600 ราย 

นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัท MJC นัน้ คณะกรรมการของบริษัทได้สง่ตวัแทนกรรมการ คือ นายอิทธิ
ชยั อรุณศรีแสงไชย และนายสมชาย มีเสน เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  

3. ธุรกิจพลงังาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทเข้าซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ราชบรีุ-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากดั (R-EEP) รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 10,000,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของ R-EEP ในราคาหุ้นละ 19 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 190 ล้านบาท ซึ่ง R-EEP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
ช่ือ : บริษัท ราชบรีุ -อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากดั (“R-EEP”) 

วนัท่ีก่อตัง้ : 25 พฤษภาคม 2554 
เลขที่นิติบคุคล : 0105554068315 
ทนุจดทะเบียน : 500 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว : 500 ล้านบาท  
ที่ตัง้ : เลขที่ 9/244 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

นครหลวงแล้ว คาดวา่จะจา่ยไฟเข้าระบบได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  
สถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า : เลขที่ 168/1 ซอยขจรวิทย์ ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ก าลงัการผลติติดตัง้รวม : 9.9 MW 
ปริมาณการขายตามสญัญา : 8.0 MW 
อตัรารับซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff 
(FiT) : 

1) FiT คงที่ 2.39 บาท/หนว่ย ระยะเวลา 20 ปี 
2) FiT แปรผนั 2.69 บาท/หนว่ย ระยะเวลา 20 ปี (ปรับเพิ่มตามอตัรา

เงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน) 
3) FiT พิเศษ 0.70 บาท/หนว่ย ระยะเวลา 8 ปี 

วนัเร่ิมขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
(COD) : 

ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

นโยบายหลกัการด าเนินกิจการของ R-EEP นัน้ คณะกรรมการของบริษัทได้สง่ตวัแทนกรรมการ คอื นายพงษ์ดษิฐ 
พจนา เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  

โครงการในอนาคต 

1. ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม 2559 ได้อนมุตัิให้บริษัทเข้าลงทนุในหุ้นสามญั
ของบริษัท พีพีทีซี จ ากดั (“PPTC”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบ Cogeneration ในสดัสว่นร้อยละ 
21.5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว แต่เนื่องจากการซือ้หุ้น PPTC นัน้ ทางผู้ ถือหุ้น PPTC จะสามารถโอนหุ้นให้กบัผู้อื่น
ได้จะต้องได้รับการอนุมตัิยินยอมจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ PPTC ก่อน ซึ่ง PPTC มีเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน
จ านวน 2 ราย ซึ่งปัจจุบนัได้รับการอนุมตัิยินยอมจากเจ้าหนี ้1 รายแล้ว และรอการอนุมตัิจากเจ้าหนีอ้ีกราย ซึ่ง
บริษัทคาดว่าจะสามารถทราบผลได้ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 และภายหลงัจากที่ PPTC ได้รับการอนมุตัิจาก
เจ้าหนีท้ัง้สองรายแล้ว ทาง PPTC จะท าหนงัสือแจ้งมายงับริษัทล่วงหน้า 30 วนั เพื่อให้บริษัทด าเนินการและจดั
เตรียมการช าระค่าหุ้นต่อไป ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถด าเนินการโอนหุ้นของ PPTC ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2560 นี ้

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 14/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทเข้าซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท เท็กซสั 121 จ ากดั (“เท็กซสั 121”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังานและพลงังานทดแทนในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Mogami  
(2) โครงการ Hanamaki ที่ประเทศญ่ีปุ่ นขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.87 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตติดตัง้ 4.71 เมกะ
วัตต์) ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจทางกฎหมาย (Legal Due 
Diligence)  และการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจทางบัญชี (Accounting Due Diligence) ซึ่งบริษัทจะขออนุมัติต่อที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตอ่ไป 
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และปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทุน เพื่อพิจารณาขยายธุรกิจของ
บริษัทในเชิงลกึ และตอ่ยอดธุรกิจของบริษัทไปสูธุ่รกิจที่มีโอกาสท ารายได้และก าไรให้แก่บริษัท เช่น พลงังานไฟฟ้า 
และอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

6. รายผู้ถอืหุ้นถอืหุ้นรายใหญ่  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2560  มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล จ านวนหุ้น % 
1. กลุม่นายขจรศษิฐ์  สิง่สรรเสริญ 2,817,315,919 14.20 
 1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,478,000,000 7.45 
 2. นายขจรศิษฐ์  สิง่สรรเสริญ 1,339,315,919 6.75 

2. นายจ านงค์ พทุธิมา 862,040,000 4.35 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 569,868,030 2.87 
4. Mr. JOSEPH LEE BOON LENG 436,680,300 2.20 
5. กลุม่ตระกลูพิพฒัน์วิไลกลุ 455,000,00 2.29 
 5.1  นายกองโท สวุิทย์ พิพฒัน์วิไลกลุ 350,000,000 1.76 
 5.2  นายพิสษิฎ์ พิพฒัน์วิไลกลุ 65,000,000 0.33 
 5.3  นายสฤษดิ์ พิพฒัน์วิไลกลุ 40,000,000 0.20 

6. กลุม่ตระกลูอาชวกลุเทพ 344,123,306 1.74 
 6.1  นายเอี่ยม  อาชวกลุเทพ 335,363,306 1.69 
 6.2  นายนพรัตน์  อาชวกลุเทพ 3,660,000 0.02 
 6.3  นายนพพร  อาชวกลุเทพ 3,500,000 0.02 
 6.4  นายวิรัช  อาชวกลุเทพ 1,500,000 0.01 
 6.5  น.ส. สริิหงษ์  อาชวกลุเทพ 100,000 0.00 

7. นายสมชาย  อโณทยัยืนยง 320,000,000 1.61 
8. นายอนโุรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 290,0000,000 1.46 
9. นายก าแหง  หุน่หิรัณย์สาย 209,000,000 1.06 
10. นายสมยศ  วงษ์ทองสาล ี 164,000,000 0.83 

 รวมจ ำนวนหุ้น 10 ล ำดับรำยแรก 6,468,527,555 32.61 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 13,365,012,892 67.39 

 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 19,833,540,447 100.00 
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และปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทุน เพื่อพิจารณาขยายธุรกิจของ
บริษัทในเชิงลกึ และตอ่ยอดธุรกิจของบริษัทไปสูธุ่รกิจที่มีโอกาสท ารายได้และก าไรให้แก่บริษัท เช่น พลงังานไฟฟ้า 
และอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

6. รายผู้ถอืหุ้นถอืหุ้นรายใหญ่  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2560  มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล จ านวนหุ้น % 
1. กลุม่นายขจรศษิฐ์  สิง่สรรเสริญ 2,817,315,919 14.20 
 1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,478,000,000 7.45 
 2. นายขจรศิษฐ์  สิง่สรรเสริญ 1,339,315,919 6.75 

2. นายจ านงค์ พทุธิมา 862,040,000 4.35 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 569,868,030 2.87 
4. Mr. JOSEPH LEE BOON LENG 436,680,300 2.20 
5. กลุม่ตระกลูพิพฒัน์วิไลกลุ 455,000,00 2.29 
 5.1  นายกองโท สวุิทย์ พิพฒัน์วิไลกลุ 350,000,000 1.76 
 5.2  นายพิสษิฎ์ พิพฒัน์วิไลกลุ 65,000,000 0.33 
 5.3  นายสฤษดิ์ พิพฒัน์วิไลกลุ 40,000,000 0.20 

6. กลุม่ตระกลูอาชวกลุเทพ 344,123,306 1.74 
 6.1  นายเอี่ยม  อาชวกลุเทพ 335,363,306 1.69 
 6.2  นายนพรัตน์  อาชวกลุเทพ 3,660,000 0.02 
 6.3  นายนพพร  อาชวกลุเทพ 3,500,000 0.02 
 6.4  นายวิรัช  อาชวกลุเทพ 1,500,000 0.01 
 6.5  น.ส. สริิหงษ์  อาชวกลุเทพ 100,000 0.00 

7. นายสมชาย  อโณทยัยืนยง 320,000,000 1.61 
8. นายอนโุรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 290,0000,000 1.46 
9. นายก าแหง  หุน่หิรัณย์สาย 209,000,000 1.06 
10. นายสมยศ  วงษ์ทองสาล ี 164,000,000 0.83 

 รวมจ ำนวนหุ้น 10 ล ำดับรำยแรก 6,468,527,555 32.61 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 13,365,012,892 67.39 

 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 19,833,540,447 100.00 
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7.  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 8 ทา่น ได้แก่  

1) นายสมชาย   มีเสน  กรรมการ และประธานกรรมการ  
2) นายอิทธิชยั   อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
3) นายธน ุ  สขุบ าเพิง  กรรมการ 
4) นายจาตรุงค์   สวุรรณน้อย  กรรมการ  
5) นายกมล ป่ินทอง  กรรมการ  
6) นายพิทยาพล  นาถธราดล  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
7) พนัเอกบญุชยั เกษตรตระการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8) นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

เลขานกุารบริษัท : นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 

8.  ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2557 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ประชุมเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2557 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจ านวน 23,142,857,144 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,833,263,204  บาท เป็น 
24,976,120,348 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 23,142,857,144 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2557 มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,983,326,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 24,976,120,348 
บาท  เป็นจ านวน 26,959,446,66 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน จ านวนไม่เกิน 
1,983,326,320 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) 

ปี 2558 ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,983,049,077 
หุ้ นมูลค่ าหุ้ นที่ ต รา ไ ว้หุ้ นละ  1 บาท  จาก เ ดิมทุนจดทะเบี ยน  26,959,446,668 บาท  เ ป็น 
24,976,397,591 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท 

ปี 2559 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 มีมตเิพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิมจ านวน 24,976,397,591 บาท เป็น 45,304,223,696 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุใหมจ่ านวน 20,327,826,105 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ปี 2560 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 45,304,223,696 บาท เป็น 29,602,897,629 บาท โดยการ
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 15,701,326,067 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 15,701,326,067 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นที่รองรับการ
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (MAX-T1) จ านวนไม่เกิน 
5,700,000,000 หุ้ น หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จ านวน 10,000,000,000 หุ้น และหุ้นจดทะเบียนที่เหลือ
จากการรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (MAX-W2) 
จ านวน 1,326,067 หุ้น 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 29,602,897,629 บาท เป็น 99,555,048,070 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 69,952,150,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้

2.1  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 49,583,851,118 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

2.2  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน  12,395,962,780 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

2.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (MAX-W1) จ านวน 4,196,856,270 หุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ น สามัญของบริษัทครั ง้ที่  2 (MAX-W2)  จ านวน 
3,775,480,273 หุ้น 

 

9. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในปี 
2558 ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 
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ปี 2560 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 45,304,223,696 บาท เป็น 29,602,897,629 บาท โดยการ
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 15,701,326,067 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 15,701,326,067 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นที่รองรับการ
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (MAX-T1) จ านวนไม่เกิน 
5,700,000,000 หุ้ น หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จ านวน 10,000,000,000 หุ้น และหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือ
จากการรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 (MAX-W2) 
จ านวน 1,326,067 หุ้น 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 29,602,897,629 บาท เป็น 99,555,048,070 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 69,952,150,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้

2.1  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 49,583,851,118 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

2.2  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน  12,395,962,780 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

2.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (MAX-W1) จ านวน 4,196,856,270 หุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ น สามัญของบริษัทครั ง้ที่  2 (MAX-W2)  จ านวน 
3,775,480,273 หุ้น 

 

9. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในปี 
2558 ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
งบการเงินรวมของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 สรุปได้ดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

งบการเงนิรวม 
               ไตรมาส 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
              ปี 2559 2558            2557     2556 

สินทรัพย์     
  สนิทรัพย์หมนุเวียน     
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด               24.28                     27.91 59.56 4.97 
     เงินลงทนุชัว่คราว             261.00                   847.01 876.27 - 
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ              50.19                    37.89 22.28 66.76 
     เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
       แก่กิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั                         

       25.26                        - - - 

     สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ 2.05 - - - 
  รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน          362.78                   912.81 958.11 71.73 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน     
     เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระ 
        ค า้ประกนั  

              0.61                        
                     

- 
 

- - 

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม                                                                                             190.00                        - - - 
     อปุกรณ์-สทุธิ                                                                                           752.63 4.39 0.25 1.66 
     เงินมดัจ าในการซือ้หุ้น                                                  100.00                       - - - 
     สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี                                        0.17 0.09 0.11 0.12 
     สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.42 0.30 0.12 0.01 
   รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน                            1,043.83 4.78 0.48 1.79 
รวมสินทรัพย์ 1,406.61 917.59 958.59 73.52 
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งบการเงนิรวม 
               ไตรมาส 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

              ปี 2559 2558            2557     2556 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีส้นิหมุนเวียน     
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น               47.05  4.08 5.76 4.38 
   หนีส้นิผิดนดัช าระ - - 0.83 1.37 
สว่นของรายได้คา่สมาชิกรับลว่งหน้า         
     จะรับรู้รายได้ภายในหนึง่ปี    

3.13 - - - 

สว่นของหนีส้นิภายในสญัญาเช่า  
   การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                  

2.63 - - - 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั 
      การเงินท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                                                                                                                                  

12.36 - - - 

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 10.77 0.30 0.30 0.30 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่าย 
     จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

3.98 0.30 0.30 0.30 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน        79.92  4.38 6.89 6.05 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
     หนิส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน   

 
6.04 

 
- 

 
- 

 
- 

 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                                     110.62 - - - 
     หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี               88.19                        0.36 1.25 - 
     รายได้คา่สมาชิกรับลว่งหน้า             13.55    - - 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                2.22                         0.47 0.52 0.60 
     ประมาณการหนีส้นิระยะยาว - 1.09 10.35 9.88 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน           220.62                        1.92 12.12 10.48 
รวมหนีส้ิน 300.53 6.30 19.01 16.53 
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งบการเงนิรวม 
               ไตรมาส 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

              ปี 2559 2558            2557     2556 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีส้นิหมุนเวียน     
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น               47.05  4.08 5.76 4.38 
   หนีส้นิผิดนดัช าระ - - 0.83 1.37 
สว่นของรายได้คา่สมาชิกรับลว่งหน้า         
     จะรับรู้รายได้ภายในหนึง่ปี    

3.13 - - - 

สว่นของหนีส้นิภายในสญัญาเช่า  
   การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                  

2.63 - - - 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั 
      การเงินท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                                                                                                                                  

12.36 - - - 

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 10.77 0.30 0.30 0.30 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่าย 
     จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

3.98 0.30 0.30 0.30 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน        79.92  4.38 6.89 6.05 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
     หนิส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน   

 
6.04 

 
- 

 
- 

 
- 

 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                                     110.62 - - - 
     หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี               88.19                        0.36 1.25 - 
     รายได้คา่สมาชิกรับลว่งหน้า             13.55    - - 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                2.22                         0.47 0.52 0.60 
     ประมาณการหนีส้นิระยะยาว - 1.09 10.35 9.88 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน           220.62                        1.92 12.12 10.48 
รวมหนีส้ิน 300.53 6.30 19.01 16.53 
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งบการเงนิรวม                ไตรมาส 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

               ปี 2559 2558 2557 2556 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
     ทนุจดทะเบียน 45,304.22 24,976.40 24,976.12 4,000.00 
     ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 19,833.54 19,833.54 19,833.26 1,833.26 
     สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (18,532.52) (18,532.52) (18,532.60) (1,427.60) 
     ขาดทนุสะสม (275.85) (376.01) (361.08) (348.67) 
   สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 80.92 (13.72) - - 
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,106,091 911.29 939.58 56.99 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,406,618 917.59 958.59 73.52 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งวด 9 เดือน 
ปี 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2557 2556 

รายได้จากการขาย 57.79 61.44 170.42 96.19 
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ 5.23    
ต้นทนุขาย (56.34) (60.44) (169.08) (95.51) 
ต้นทนุบริการสนามกอล์ฟ (8.78) - - - 
 ก าไร(ขาดทนุขัน้ต้น) (2.09) 1.00 1.34 0.68 
รายได้อื่น 16.17 24.03 7.02 0.49 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม 131.31 - - - 
คา่ใช้จา่ยในการขาย              (0.35) (0.16) (0.64) (0.25) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (54.19) (84.82) (23.99) (13.16) 
โอนกลบั(หนีส้งสยัจะสญู) 6.67 29.06 7.00 3.62 
ต้นทนุทางการเงิน (1.35) - - - 
ก าไร )ขาดทนุ(ก่อนภาษีเงินได้  96.16 (30.89) (9.27) (8.62) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 0.55 0.93 (1.21) (0.09) 
ก าไร )ขาดทนุ(ด าเนินอยู่ของการด าเนินงานท่ี  96.71 (29.96) (10.48) (8.71) 
ก าไร(ขาดทนุ)ของการด าเนินงานท่ียกเลกิ 0.23 (1.31) (2.18) (2.33) 
ก าไร )ขาดทนุ(ส าหรับปี  96.94 (31.27) (12.66) (11.04) 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั 
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั -สทุธิจากภาษี  

                 0.03 0.17 0.25 - 

ก าไร )ขาดทุน(ส าหรับปี  96.97 (31.10) (12.40) (11.04) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งวด 9 เดือน 
ปี 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2557 2556 

รายได้จากการขาย 57.79 61.44 170.42 96.19 
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ 5.23    
ต้นทนุขาย (56.34) (60.44) (169.08) (95.51) 
ต้นทนุบริการสนามกอล์ฟ (8.78) - - - 
 ก าไร(ขาดทนุขัน้ต้น) (2.09) 1.00 1.34 0.68 
รายได้อื่น 16.17 24.03 7.02 0.49 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม 131.31 - - - 
คา่ใช้จา่ยในการขาย              (0.35) (0.16) (0.64) (0.25) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (54.19) (84.82) (23.99) (13.16) 
โอนกลบั(หนีส้งสยัจะสญู) 6.67 29.06 7.00 3.62 
ต้นทนุทางการเงิน (1.35) - - - 
ก าไร )ขาดทนุ(ก่อนภาษีเงินได้  96.16 (30.89) (9.27) (8.62) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 0.55 0.93 (1.21) (0.09) 
ก าไร )ขาดทนุ(ด าเนินอยู่ของการด าเนินงานท่ี  96.71 (29.96) (10.48) (8.71) 
ก าไร(ขาดทนุ)ของการด าเนินงานท่ียกเลกิ 0.23 (1.31) (2.18) (2.33) 
ก าไร )ขาดทนุ(ส าหรับปี  96.94 (31.27) (12.66) (11.04) 
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกั 
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั -สทุธิจากภาษี  

                 0.03 0.17 0.25 - 

ก าไร )ขาดทุน(ส าหรับปี  96.97 (31.10) (12.40) (11.04) 
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

งบกระแสเงนิสดรวม 
งวด 9 เดือน 
ปี 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2557 2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร )ขาดทนุ(ด้ก่อนภาษีเงินไ      
     ปรับรายการกระทบก าไร )ขาดทนุ(ก่อนภาษีเงินได้เป็น  96.39 (32.20) (11.13) (10.95) 
เงินสดรับ )จ่าย(จากการด าเนินงาน      
     หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น)โอนกลบั(  (6.67) (29.07) (7.56) (3.82) 
     สว่นลดจ่ายตามสญัญาประนีประนอมยอมความ - 2.81 1.40 3.66 
     คา่เสือ่มราคา -สนิทรัพย์ถาวร  3.03 1.09 0.51 0.65 
     คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน 0.02 0.01 0.01 0.01 
     รายการก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่เงิน    
       ลงทนุชัว่คราว 

 
1.97 

 
4.30 

 
(6.26) 

 
- 

     รายการก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว (5.68) (15.39) (0.46) - 
     รายการก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม (131.31) - - - 
     รายการก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร - (0.02) - - 
     รายการก าไรจากการลดหนีค้า่ดอกเบีย้จา่ย - (0.21) - - 
     รายได้คา่สมาชิกจากการบริการสนามกอล์ฟ (0.29) - - - 
     ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยลกูหนีก้รมสรรพากร               6.50 - - - 
      ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 0.21 0.10 - - 
      รายการขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลง )โอนกลบั(  - - - (1.16) 
      รายการขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ )โอนกลบั(  - - - (0.14) 
     รายการขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ถาวร - - 0.97 - 
      ประมาณการหนีส้นิระยะยาว - - - 1.09 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.14 0.16 (0.10) (0.18) 
     ดอกเบีย้รับ (11.29) (11.90) (0.29) (0.19) 
     ดอกเบีย้จ่าย 1.36 1.47 0.49 0.58 
ก าไร )ขาดทนุ(จากกิจกรรมด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
สนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

(45.63) (78.85) (22.42) (10.45) 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
งวด 9 เดือน 

ปี 2559 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 
สนิทรัพย์ด าเนินงาน )เพิ่มขึน้(ลดลง      
    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (10.02) (4.23) 50.09 (8.39) 
    สนิค้าคงเหลอื (0.12) - - - 
    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.41 (0.18) (0.12) 0.01 
หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ )ลดลง(      
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 2.37 (1.68) 1.37 (5.46) 
เงินสดรับ )จ่าย(จากกิจกรรมด าเนินงาน  (52.99) (84.94) 28.92 (24.29) 
     รับช าระคืนเงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า - 15.00 - - 
     รับจากดอกเบีย้รับ 2.46 0.10 0.29 0.19 
     จ่ายดอกเบีย้จ่าย   (1.30) (5.15) - - 
     จ่ายภาษีเงินได้ (0.13) (0.22) (0.01) (0.01) 
     จ่ายประมาณการหนีส้นิคดีความฟ้องร้อง (1.09) (6.20) - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรมด าเนินงาน  (53.05) (81.41) 29.20 24.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (883.13) (2,172.98) (1,070.00) - 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 1,484.08 2,225.14 200.46 - 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (190.00) - - - 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (259.17) - - - 
     เงินสดจา่ยเงินมดัจ าในการซือ้หุ้น (100.00) - - - 
     เงินสดจ่ายซือ้ในสนิทรัพย์ถาวร - (5.26) (0.08) (0.01) 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร      -      0.05 - - 
     เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั     - (20.00) - - 
     เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั -    20.00 - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรมลงทนุ  50.78    46.95 (869.62) (0.01) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
     เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (0.37) - - - 
     เงินสดจา่ยเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบนัการเงิน (1.98) - - - 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
งวด 9 เดือน 

ปี 2559 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 
สนิทรัพย์ด าเนินงาน )เพิ่มขึน้(ลดลง      
    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (10.02) (4.23) 50.09 (8.39) 
    สนิค้าคงเหลอื (0.12) - - - 
    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.41 (0.18) (0.12) 0.01 
หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ )ลดลง(      
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 2.37 (1.68) 1.37 (5.46) 
เงินสดรับ )จ่าย(จากกิจกรรมด าเนินงาน  (52.99) (84.94) 28.92 (24.29) 
     รับช าระคืนเงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า - 15.00 - - 
     รับจากดอกเบีย้รับ 2.46 0.10 0.29 0.19 
     จ่ายดอกเบีย้จ่าย   (1.30) (5.15) - - 
     จ่ายภาษีเงินได้ (0.13) (0.22) (0.01) (0.01) 
     จ่ายประมาณการหนีส้นิคดีความฟ้องร้อง (1.09) (6.20) - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรมด าเนินงาน  (53.05) (81.41) 29.20 24.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (883.13) (2,172.98) (1,070.00) - 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 1,484.08 2,225.14 200.46 - 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (190.00) - - - 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (259.17) - - - 
     เงินสดจา่ยเงินมดัจ าในการซือ้หุ้น (100.00) - - - 
     เงินสดจ่ายซือ้ในสนิทรัพย์ถาวร - (5.26) (0.08) (0.01) 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร      -      0.05 - - 
     เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั     - (20.00) - - 
     เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั -    20.00 - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรมลงทนุ  50.78    46.95 (869.62) (0.01) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
     เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (0.37) - - - 
     เงินสดจา่ยเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบนัการเงิน (1.98) - - - 

                                                                                                                                       สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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     เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ -     0.36 895.00 - 

งบกระแสเงนิสดรวม 
งวด 9 เดือน 

ปี 2559 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 
     เงินสดรับจากการลงทนุในสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ          -     2.45 - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(นกิจกรรมจดัหาเงิ  (2.35)     2.81 895.00 - 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ )ลดลง(สทุธิ  (3.62) (31.65) 54.58 (24.14) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 27.91    59.55 4.97 29.12 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 24.28    27.90 59.55 4.98 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

 

        
งวด 9 เดือน  
ปี 2559 

                 
2558  2557   2556 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   เทา่  4.54 208.27 139.19 11.85 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   เทา่  4.51 208.27 139.19 11.85 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   เทา่  (1.26) (6.72) 8.65 0.82 
อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  รอบ 1.43 2.04 7.13 3.25 
 ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลีย่    วนั  255.24 178.92 51.22 112.19 
 อตัราหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  รอบ 2.55 12.28 288.51 76.17 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่   วนั  143.14 29.72 1.27 4.79 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (ขัน้ต้น    %  (0.03) 1.62 0.79 0.70 
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ  (เฉพาะสว่นธุรกิจเหลก็)  %  1.67 (48.49) (6.00) (9.06) 
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ  (รวมสว่นงานท่ียกเลกิ)  %   153.87 (50.62) (7.28) (11.48) 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นธุรกิจเหลก็)   %  8.75 (3.27) (2.05) (13.94) 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (รวมสว่นงานท่ียกเลกิ)   %  (0.02) (3.41) (2.49) (17.67) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน (ผลประกอบการรวม)  
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   %  6.89 (3.39) (2.16) (13.50) 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร   %  12.88 (709.23) (1,167.27) (555.16) 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม   เทา่  21.37 0.69 0.02 0.22 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   เทา่  27.17 0.69 0.02 0.29 
 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท  0.06 0.05 0.05 0.03 
 ก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  บาท  0.00505 (0.0008) (0.0013) (0.006) 
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 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 / Enclosure 3 เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………………….. 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่าน้ัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                      Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (อัตราส่วน 2:5) 

Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 49,583,851,118 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.05 each to existing shareholders at ratio of 2 existing shares for 5 new share 
วันจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017        20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 
ช่ือ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบคุคล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No…………………………………………......... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………....................................................................…… บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง...............................................................................       
       Natural Person of Thai Nationality ID Card No. Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................................................... นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................... 
       Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No. 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขท่ี / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................……………   ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… …………. 
แขวง/ต าบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อ าเภอ/ District……………………………………………. จงัหวดั/ Province………………………………………………….. รหสัไปรษณีย์/ Postal Code………....………..……… 
โทรศพัท์ / Tel. No…………………………………………………………… อีเมล์ / Email…………………………………………………………………………………… สญัชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….  
อาชีพ / Occupation…………………………วนัเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี/ Tax ID No………………………………………… 
ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Type of Withholding Tax             ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย/ Non Withholding Tax                    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย/  Withholding Tax   
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทดงันี ้/ Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซือ้ 
 Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

   จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
   จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
   จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะสว่นท่ีเพ่ิม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.) 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): น าหุ้ นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยการออกหุ้ นส าหรับหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
........................................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี........................(โปรดระบช่ืุอและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฎด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี.......................................... (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600) 
     Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares 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 Thailand Securities Depository 
Company Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600) 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซือ้หุ้นเฉพาะผู้ ท่ีประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบ
จองซือ้หุ้นฉบบันี ้(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
     Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue 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 into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account 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: ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และสง่ใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยู่ ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     Scrip system: 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 book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share 
certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย/ We enclose herewith my/our payment by     เงนิโอน / Transfer     แคชเชียร์เชค็ / Cashier’s Cheque      เชค็ / Cheque      ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ……………………………………..…………… วันท่ี / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch………………………………………………………. 

โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 210-302-0604  บัญชกีระแสรายวัน 
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than 
subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 
  โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. …………………………………………………… 
  ส่งเชค็โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ข้างต้น / Deliver cheque by registered mail to the address above 
   มารับเชค็ด้วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค/
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
I/we hereby undertake to buy the said share 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 document for share subscription 
together with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all         ลงช่ือ / Signed …………………………………………………….ผู้จองซือ้ / Subscriber 
Information before deciding on the share subscription.                        (…………………………………………………….) 

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / This section must be filled by the subscriber.) 
วนัจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017       20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    
เลขท่ีใบจอง / Subscription No. ………………………………. 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือผู้จองซือ้) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) ………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.05 per share 
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุ้ น / shares รวมเป็นเงิน / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by       เงินโอน/Transfer      แคชเชียร์/Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque              
 ดร๊าฟท์/Draft      เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ………………………. วนัท่ี/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… …………………………………………. 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยออกหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors”, สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี/ Participant No. …………………….. บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี / Securities trading account No. ………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600 
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ตามวิธีท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ข้างต้น / If I/we have not been allotted with the shares of 
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………… 
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository 
Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999 
S 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2556 ถงึปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

 

        
งวด 9 เดือน  
ปี 2559 

                 
2558  2557   2556 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   เทา่  4.54 208.27 139.19 11.85 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   เทา่  4.51 208.27 139.19 11.85 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   เทา่  (1.26) (6.72) 8.65 0.82 
อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  รอบ 1.43 2.04 7.13 3.25 
 ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลีย่    วนั  255.24 178.92 51.22 112.19 
 อตัราหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  รอบ 2.55 12.28 288.51 76.17 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่   วนั  143.14 29.72 1.27 4.79 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (ขัน้ต้น    %  (0.03) 1.62 0.79 0.70 
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ  (เฉพาะสว่นธุรกิจเหลก็)  %  1.67 (48.49) (6.00) (9.06) 
 อตัราก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ  (รวมสว่นงานท่ียกเลกิ)  %   153.87 (50.62) (7.28) (11.48) 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นธุรกิจเหลก็)   %  8.75 (3.27) (2.05) (13.94) 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (รวมสว่นงานท่ียกเลกิ)   %  (0.02) (3.41) (2.49) (17.67) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน (ผลประกอบการรวม)  
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   %  6.89 (3.39) (2.16) (13.50) 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร   %  12.88 (709.23) (1,167.27) (555.16) 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม   เทา่  21.37 0.69 0.02 0.22 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   เทา่  27.17 0.69 0.02 0.29 
 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท  0.06 0.05 0.05 0.03 
 ก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  บาท  0.00505 (0.0008) (0.0013) (0.006) 

 
 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 / Enclosure 3 เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………………….. 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่าน้ัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                      Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (อัตราส่วน 2:5) 

Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 49,583,851,118 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.05 each to existing shareholders at ratio of 2 existing shares for 5 new share 
วันจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017        20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 
ช่ือ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบคุคล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No…………………………………………......... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………....................................................................…… บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง...............................................................................       
       Natural Person of Thai Nationality ID Card No. Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................................................... นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................... 
       Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No. 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขท่ี / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................……………   ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… …………. 
แขวง/ต าบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อ าเภอ/ District……………………………………………. จงัหวดั/ Province………………………………………………….. รหสัไปรษณีย์/ Postal Code………....………..……… 
โทรศพัท์ / Tel. No…………………………………………………………… อีเมล์ / Email…………………………………………………………………………………… สญัชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….  
อาชีพ / Occupation…………………………วนัเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี/ Tax ID No………………………………………… 
ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Type of Withholding Tax             ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย/ Non Withholding Tax                    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย/  Withholding Tax   
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทดงันี ้/ Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซือ้ 
 Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

   จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
   จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
   จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะสว่นท่ีเพ่ิม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.) 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): น าหุ้ นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยการออกหุ้ นส าหรับหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
........................................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี........................(โปรดระบช่ืุอและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฎด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี.......................................... (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600) 
     Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares 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 Thailand Securities Depository 
Company Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600) 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซือ้หุ้นเฉพาะผู้ ท่ีประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบ
จองซือ้หุ้นฉบบันี ้(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
     Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue 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 into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account 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: ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และสง่ใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยู่ ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     Scrip system: 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 book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share 
certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย/ We enclose herewith my/our payment by     เงนิโอน / Transfer     แคชเชียร์เชค็ / Cashier’s Cheque      เชค็ / Cheque      ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ……………………………………..…………… วันท่ี / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch………………………………………………………. 

โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 210-302-0604  บัญชกีระแสรายวัน 
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than 
subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 
  โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. …………………………………………………… 
  ส่งเชค็โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ข้างต้น / Deliver cheque by registered mail to the address above 
   มารับเชค็ด้วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค/
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
I/we hereby undertake to buy the said share 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 document for share subscription 
together with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all         ลงช่ือ / Signed …………………………………………………….ผู้จองซือ้ / Subscriber 
Information before deciding on the share subscription.                        (…………………………………………………….) 

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / This section must be filled by the subscriber.) 
วนัจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017       20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    
เลขท่ีใบจอง / Subscription No. ………………………………. 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือผู้จองซือ้) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) ………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.05 per share 
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุ้ น / shares รวมเป็นเงิน / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by       เงินโอน/Transfer      แคชเชียร์/Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque              
 ดร๊าฟท์/Draft      เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ………………………. วนัท่ี/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… …………………………………………. 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยออกหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors”, สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี/ Participant No. …………………….. บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี / Securities trading account No. ………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600 
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ตามวิธีท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ข้างต้น / If I/we have not been allotted with the shares of 
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………… 
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository 
Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999 
S 

บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED



 สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
เขียนที่ ............................................................   
วนัท่ี ................................................................ 

ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ..................... (“ผู้มอบอ านาจ”) 
สญัชาติ..........................เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล....................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง................................... ..........................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 10 มกราคม 2560 
จ านวน............................................หุ้น มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน.....................................................หุ้น 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 
ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้ (นาย / นาง / นางสาว).................................................................................. (“ผู้ รับมอบอ านาจ”)  
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง............................................................................................................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง................................... ..........................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน..........................................หุ้น 
แทนหรือในนามข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระท าอ่ืนใดอันจ าเป็นเพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักลา่วลลุว่งจนเสร็จการ หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น การกระท าใดๆ ที่ผู้ รับมอบ
อ านาจได้กระท าลงภายใต้หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าการดงักลาวด้วยตนเอง 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 
 
 

หมำยเหตุ: โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ รับมอบอ านาจ
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
เขียนที่ ............................................................   
วนัท่ี ................................................................ 

ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ..................... (“ผู้มอบอ านาจ”) 
สญัชาติ..........................เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล....................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง................................... ..........................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 10 มกราคม 2560 
จ านวน............................................หุ้น มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน.....................................................หุ้น 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 
ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้ (นาย / นาง / นางสาว).................................................................................. (“ผู้ รับมอบอ านาจ”)  
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง............................................................................................................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี ...........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง................................... ..........................  
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน..........................................หุ้น 
แทนหรือในนามข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระท าอื่นใดอันจ าเป็นเพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่วลลุว่งจนเสร็จการ หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น การกระท าใดๆ ที่ผู้ รับมอบ
อ านาจได้กระท าลงภายใต้หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าการดงักลาวด้วยตนเอง 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบอ านาจ 
         ( ......................................................... )  
 
 
 

หมำยเหตุ: โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ รับมอบอ านาจ
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ 

 

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

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ...................................................................................................  
 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

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

2. สญัชาติที่ 2 .................................................................. ..........................................................................................................  

3. ทีอ่ยูถ่าวร ................................................................................... ............................................................................................  

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

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล  

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท …………………………..………………………………….............……………………………….  

2. สถานะของนติิบคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*) ……………………………………………….............………………………  
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี ้เพื่อน าข้อมลูมากรอกในช่องนี)้  
- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ ถือหุ้นชาวสหรัฐ ..............................  
- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN .....…………….………………………  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลกัทรัพย์ เข้าไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็น
ความจริง หากการฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท 
ศนูย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมลูที่ปรากฎในเอกสารนีใ้ห้แกก่รมสรรพากรหรือหนว่ยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทัง้หนว่ยงานที่มี
ข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้  

 

ลงช่ือ ............................................................................... ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

         (.............................................................................) โทรศพัท์ ….................................................  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 
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