วันที่ 14 มกราคม 2558
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. แผนที่สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. เอกสารเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้ ที่ เ ลื อ กฝากหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ าบั ญ ชี บ ริ ษั ท ผู้ ออกหลั ก ทรั พ ย์
(Issuer Account)
5. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่งจัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 1,983,326,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และอนุมตั ิให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน ไม่
เกิน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 1.30 บาท โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีสทิ ธิจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ตนเองมีอยู่
บริ ษัทจะกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (Record Date) ในวันที่
8 มกราคม 2558 โดยให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 9 มกราคม 2558 และกาหนดวันจองซื ้อและ
รับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม และ 26 – 28 มกราคม 2558 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
(รวม 5 วันทาการ)
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ มีจานวนตามที่ระบุไว้ ในใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) และบริ ษัทได้ กาหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้ อมทังการจั
้
ดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ที่แนบมาพร้ อมกันนี ้

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขันตอน
้
และวิธีการจองซื ้อ กรุ ณาติดต่อมายังตัวแทนการรับจองหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 409 โทรสาร 02254-7308
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานิ จันทร์ ฉาย)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (รักษาการ)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

เลขที่ 888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. วันเดือนปี และครั ้งที่ของการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุ มผู้ถือหุ้ น ที่มีมติให้ จัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทในครัง้ นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้ วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
ก. จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จานวน
ไม่เกิน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิ
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ตนเองมีอยู่
ข. จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่
มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 เพื่อรองรับกรณีที่มีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในข้ อ ก. ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท
3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

:

หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนเดิม

:

24,976,120,348 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 24,976,120,348 หุ้น

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
:

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
ทุนจดทะเบียนทีเ่ พิ่ม

19,833,263,204 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 19,833,263,204 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

:

1,983,326,320 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,983,326,320 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
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จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

:

1,983,326,320 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

:

1.30 บาท

อัตราส่วนจองซื ้อ

:

10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม โดยมีอตั ราส่วนการจองซื ้อ ตามที่ระบุข้างต้ น ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้น
ไม่ สามารถใช้ สิทธิจองซือ้ เกินกว่ าสิทธิของตนได้

วิธีการจัดสรร

:

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 1,983,326,320 หุ้น
ให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ มของบริ ษั ทตามสัด ส่ว นของการถื อ หุ้น เดิ ม ใน
อัต รา 10 หุ้น สามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้น สามัญ ใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.30 บาท (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
หากมีห้ นุ เหลือจากการใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริ ษัท จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ นกั ลงทุนใน
วงจากัด โดยเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท

4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้
บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 และ
ให้ รวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม )
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558
5. กาหนดการจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงิน
5.1. กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 22 – 23 และ 26 – 28 มกราคม 2558 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00น. ถึง 15.30น.
5.2. สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่ าจองซือ้
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับจองซื ้อ (แผนที่ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 409
โทรสาร 02-254-7308
ทัง้ นี ้ บริ ษัทโดยตัวแทนการรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร
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5.3. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทัง้
ลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ณ สถานที่รับจองซื ้อหุ้น โดยในการชาระเงินค่าหุ้น ให้ ชาระ
ด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
5.3.1 กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 ติดต่อสถานที่รับจองซื ้อหุ้นและรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชาระด้ วย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีกรุ งเทพฯได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
โดยเช็คจะต้ องลงวันที่ไม่เกิน 26 มกราคม 2558
 จ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรั บรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
วันที่ 22 - 23 และ 26 มกราคม 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
5.3.2 กรณีชาระด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี
 ฝาก/โอนเงิน เข้ าบัญชีของบริ ษัท
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 718-1-05611-2
 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรั บรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้น ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในหลักฐานใบนาฝาก/โอนเงิน ที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อ
 กาหนดการรับจองซื ้อกรณีชาระด้ วยเงินโอน
โอนด้ วยเงินสด วันที่ 22 - 23 และ 26 - 28 มกราคม 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โอนด้ วยเช็ค วันที่ 22 - 23 และ 26 มกราคม 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
กรณี ที่ใช้ เช็ คในการโอนเงิน เช็ คดังกล่าวต้ องสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ภายใน 1 วันทาการ หรื อใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีการชาระเงินด้ วยเช็คที่ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
กรุงเทพฯ เท่านัน้
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บริ ษัทโดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะไม่ รับชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุ น
เป็ นเงินสด
ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่ผ้ จู องซื ้อชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้ องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดงั กล่าวเป็ น
จานวนสุทธิที่ผ้ จู องซื ้อชาระเพื่อการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
5.4. เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื ้ออย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริ ษัท
3) เอกสารประกอบการแสดงตน
 บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรื อสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชื่อ
นัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื ้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ ใน
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 หรื อในใบรั บรองสิทธิ การจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนา
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล(ถ้ า
มี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัทหนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
ในกรณีผ้ จู องซื ้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่
600 จะต้ องกรอกเอกสารแนบท้ ายใบจองเพิ่มเติม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA ( Foreign
Account Tax Compliance Act )
4) เอกสารการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมแนบเอกสารการชาระเงิน ดังนี ้
 กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ผู้ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ให้ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานัก
หักบัญชีในกรุงเทพฯได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ และเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ดงั กล่าว ต้ อง
ลงวันที่ไม่เกิน 26 มกราคม 2558 ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ด้วย
 กรณีชาระด้ วยการโอนเงินเข้ าบัญชี
ฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 718-1-05611-2
และแนบใบนาฝากชาระเงิน (pay-in slip) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มาพร้ อมเอกสาร
ที่ใช้ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ ไว้ ด้านหลังใบนาฝากชาระเงิน (pay-in slip) ด้ วย
5) หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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5.5. การนาส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ยืนยันการจองซื ้อและการชาระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อ มายังสถานที่รับจองซื ้อหุ้น
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 409
ทังนี
้ ้ บริ ษัทโดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณี ย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนของบริ ษัทภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทแจ้ งไว้ บริษัทมีสิทธิท่ จี ะถือว่ าผู้ถอื หุ้นรายนัน้ สละสิทธิในการจอง
ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว
5.6. เงื่อนไขการจองซือ้
1) ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรจะได้ รับ
จัดสรรทัง้ จานวนที่จองซื ้อ ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิ ดขึ ้นในขันตอนของการจั
้
ดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ ปัดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนันทิ
้ ้ง
2) ผลแห่งการจองซื ้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ ค
หรื อ ดร๊ าฟท์ เพื่อชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
3) ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นแล้ ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
4) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน หรื อบริ ษัทไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่
บริ ษัทกาหนดไว้ หรื อผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน
หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
5) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
5.7. วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น บริ ษัทจะคืนเงิน
ตามจานวนหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะดาเนินการ
จัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น
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(วันที่ 28 มกราคม 2558) ตามที่อยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558
ทังนี
้ ้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือ
หุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อ ได้ รับเงินค่าจองซื ้อ คืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย
หรื อค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป และผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รั บผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็ค
ธนาคาร
5.8. วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน
15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจได้ รับ
ใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
5.8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
ฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นตามจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น เมื่อผู้จองซื ้อต้ องการขายหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600
ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ๆ กาหนด ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื ้อได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
5.8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทจะ
ดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 5.8.3 นี ้ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้น
ดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจอง) ที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
เข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง จะ
ทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น
หรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน
ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออก
หุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ า
ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้
ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทขอสงวน
สิทธิที่จะนาหุ้นสามัญนันเข้
้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.9. การสละสิทธิ์การจองซือ้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์จองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อไม่ได้ ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรื อเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อกรอกข้ อมูลหรื อนาส่งเอกสารไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เ สนอ
ขายในครัง้ นี ้
5.10. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) ในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุ้น เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(ส่วนท้ ายของใบจองซื ้อ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจอง
ซื ้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
2) ชื่อผู้จองซื ้อ และชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขบัญชีที่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกหุ้นไว้ ในชื่ อ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กับ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่
สามารถซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อได้ ทนั ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์
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3) โปรดระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู อง
ซื ้อมีบัญชี ซื ้อขายหลัก ทรั พย์ อยู่ และเลขที่บัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ประสงค์ จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากไม่ถกู ต้ อง จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ได้ ซึง่ ทางบริ ษัทโดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความล่าช้ าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรื ออาจสูญหาย และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียด
ดังกล่าวไม่ครบถ้ วนบริ ษัทโดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการส่ง
มอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัท ผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ อาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อได้ ทนั
ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
4) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
กาหนดไว้ หรื อ บริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริ ษัท ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อผู้
ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อนาส่งเอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
5) หากการสละสิทธิหรื อการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าจานวนร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าว
โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
6) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
7) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระบริ ษัท
ขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะใช้ ดุลยพิ นิ จ ในการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น แต่ละรายตามที่ บ ริ ษั ท
เห็นสมควร
8) บริ ษัทโดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายละเอียดวิธีการชาระ
เงินค่าจองซื ้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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2) เพื่อเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ในโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ระยะเวลา
ภายในปี 2558

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่คาดว่ าจะ ได้ รับ
จากการเพิ่มทุน ( ล้ านบาท)

-

เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่ง จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด

1,728.32

-

เพื่อเตรี ยมสาหรับ การเข้ า ลงทุนในบริ ษัท ไซมิส แอสเสท จากัด (“SA”) ซึ่ง
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด

850.00

รวม

2,578.32

อนึ่ง การเข้ าลงทุนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยบริ ษัทจะเข้ าลงทุนใน SA ภายหลังการได้ รับอนุญาตตามเกณฑ์การรั บหลักทรั พย์ใหม่
(Relisting) จาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
การดาเนินการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ในอนาคต บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานในการก่อสร้ าง
อาคาร คอนโดมิเนียม สาหรับที่พกั อาศัยในเขตใจกลางพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร (Central Business District) ในหลายๆ
พื ้นที่ อาทิ ถนนสาทร ถนนสุขมุ วิท ถนนรัชดาภิเษก เป็ นต้ น โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่ ผู้ที่มีรายได้ ครัวเรื อนมากกว่า
60,000 บาทต่อเดือน, พนักงานบริ ษัทหรื อเจ้ าของกิจการในย่านใจกลางเมือง, ผู้ปกครองที่มีบตุ รหลานที่เรี ยนตามย่านใจ
กลางเมือง และผู้ที่ต้องการมีห้องชุดเป็ นของตนเอง โดยไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยเดิม โดยมูลค่าของโครงการแต่ละโครงการ
จะมีมลู ค่าประมาณ 2,500 – 3,500 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ โดยจะพิจารณาทยอยดาเนินการตามลาดับความสาคัญของทาเลที่ตงั ้
และความต้ องการของผู้ซื ้อ บริ ษัทจะดาเนินการโดยใช้ ทนุ ส่วนหนึง่ และใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้ จ่าย
ทังนี
้ ้เงินเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 900.00 ล้ านบาท ซึ่งได้ ผ่านมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 บริ ษัทจาดาเนินการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเหล็กจานวน
ประมาณ 300 -400 ล้ านบาท และสาหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือบางส่วนนันจะใช้
้
สาหรับวางเป็ นประกันการซื ้อที่ดิน ทังนี
้ ้
ให้ มีเงื่อนไขให้ บริ ษัทสามารถรับคืนเงินประกันได้ ในการที่บริ ษัทไม่ได้ รับการอนุมตั ิตามเกณฑ์การพิจารณารับหลักทรัพย์
ใหม่ (Relisting) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทาให้ บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงยิ่งขึ ้น
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2) มีเงินทุนเพียงพอเพื่อการลงทุน รวมทังปรั
้ บโครงสร้ างเงินทุนให้ เหมาะสม
3) เป็ นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการจัดหาที่ดินในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1) จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ การซื ้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ ้น
2) เงินทุนที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยลดภาระต้ นทุนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินและดอกเบี ้ย จ่ายทาให้
บริ ษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
3) แสดงให้ เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริ ษัทที่มนั่ คง ซึง่ จะมีผลต่อความมัน่ ใจของนักลงทุนที่มีตอ่ บริ ษัท
4) สิทธิในการรับเงินปั นผลของบริ ษัท ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัททังหมดนั
้
นจะมี
้ สทิ ธิได้ รับเงินปั น ผลเช่นเดียวกับ
หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ทุกประการ นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทแล้ ว
9. รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นต่ อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9.1 เหตุผลที่บริ ษัทระดมทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ บคุ คลในวงจากัด
การระดมทุนในผู้ลงทุนในวงจากัดในครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายในการรองรับในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการ จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ในราคาที่เท่ากันคือ 1.30 บาทต่อหุ้น ซึง่ สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติ
ออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายจานวนเงินที่ต้องการจากการระดมทุน ในครัง้ นี ้
9.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
 ระดมทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงิน และ/หรื อผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ตาม ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทที่เน้ นการลงทุน
แบบไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หาร (Passive Investors)
 มีศกั ยภาพในการลงทุนในระดับราคาที่เสนอขายในการระดมครัง้ นี ้ โดยแจ้ งเป็ นหนังสือมายังบริ ษัท
 เป็ นนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ อันจะช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท
โดยบริ ษัทได้ รับคายืนยันจากกองทุนที่มีเจตจานงที่จะลงทุนกับบริ ษัทดังรายชื่อต่อไปนี ้
ลาดับ

ชื่อกองทุน

ที่ตัง้

1.

MNEME GLOBAL CAPITAL INC.

50 Raffles Place, Level 30, Singapore Land Tower,
Singapore 048623

2.

กองทุนส่วนบุคคล บล.ไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 3 ชัน้ 21-22
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนที่เหลือบริ ษัทจะดาเนินการให้ ได้ รับคายืนยันโดยเร็ ว เมื่อได้ รับคายืนยันแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบในทันที
ทังนี
้ ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นข้ างต้ น จะไม่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หาร
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อบริ ษัท

: บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษัท อะโกร อินดัสเตรี ยล แมชชีนเนอรี่ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัทเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553)

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 0107538000282

ที่ตงส
ั ้ านักงาน

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

โทรศัพท์

: 0-2627-3858 ต่อ 111

โทรสาร

: 0-2627-3851

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็ คเจอริ่ ง จากัด (มหาชน)
และเปลี่ยนชื่อมาเป็ น บริ ษัท อะโกร อินดัสเตรี ยล แมชชีนเนอรี่ จากัด (มหาชน) ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ ชื่อปั จจุบนั เพื่อ
ดาเนินธุรกิจประกอบและจาหน่ายเครื่ องยนต์ดีเซล และ เครื่ องจักรกลทางการเกษตรภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “มิตซูบิชิ”
ระหว่างปี 2552 บริ ษัทฯ ขยายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทสู่ธุรกิจค้ าเหล็กโดยดาเนินการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เหล็ก อย่างไรก็ตาม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ หยุดดาเนินธุรกิจ
ในส่วนเครื่ องจักรกลการเกษตร เนื่องจากบริ ษัทฯ เห็นว่าการดาเนินธุรกิจในส่วนเครื่ องจักรกลการเกษตรอาจไม่ค้ มุ ค่าใน
เชิงพาณิชย์ และในเดือนกันยายน 2554 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย โดยถือหุ้นประมาณร้ อยละ 100 ในนามบริ ษัท เอ็ม
เอส พี เมทัล จากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจัดหา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กในเชิงลึกของบริ ษัท
2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ส่วนธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ – ธุรกิจค้ าเหล็ก : จัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรู ปทุกชนิด และ
วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ สาหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก
2) ส่วนธุรกิจที่ยกเลิก – ธุรกิจเครื่ องจักรกลการเกษตร : จาหน่ายเครื่ องยนต์ดีเซล และ เครื่ องจักรกลทาง
การเกษตร (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ หยุด
ดาเนินธุรกิ จในส่วนเครื่ องจักรกลทางการเกษตร และให้ เร่ งจัดการทรั พย์ สินและหนีส้ ินทัง้ หมดให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท)
ส่วนธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ – ธุรกิจค้ าเหล็ก
บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจค้ าเหล็กนับแต่กลางไตรมาส 4/2552 เป็ นต้ นมา ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็ นลักษณะซื ้อมาขายไป ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์เหล็กที่จาหน่ายจึงมีความหลากหลายขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ า ราคา และความสามารถ
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท หากพิจารณาจาแนกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้ งานอาจแบ่งออกได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก
ได้ แก่ กลุม่ วัตถุดิบ ได้ แก่ เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กดิบ (Pig Iron) และเหล็กแท่ง (Ingot) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป
(Semi-finished product) เช่น บิลเลต (Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหล็กรี ดร้ อน/รี ดเย็นชนิดม้ วน (Hot/Cold Rolled Coil)
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กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็ จรูป (Finished product) ได้ แก่ เหล็กโครงสร้ าง เช่น เหล็กเส้ น เหล็กแผ่น ท่อเหล็กทังชนิ
้ ดท่อดา
และท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรู ปพรรณชนิดต่างๆ ฯลฯ และกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ใ นสาหรับเหล็กและที่ใช้ ในโรงงานผลิ ต
เหล็ก
นับแต่ปี 2553 บริ ษัทได้ ทาธุรกรรมในลักษณะเพิ่มหน่วยผลิตสินค้ าภายนอก โดยบริ ษัทจัดหาเหล็กรี ดร้ อนชนิด
ม้ วนนามาจ้ างโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ ดาเนินการผลิตสินค้ าสาเร็ จรูป ได้ แก่ ท่อเหล็ก ท่อเหล็กชุปสังกะสี
และเหล็กรูปตัวซี จัดส่งให้ กบั บริ ษัทเพื่อจาหน่ายต่อให้ กบั ลูกค้ า สัดส่วนการขายจาแนกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2555 บริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจซื ้อมา-ขายไป ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งผลประกอบการ
ของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการสินค้ าของลูกค้ า และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท นับแต่ต้นเดือน
สิงหาคม 2555 โรงงานผู้ผลิตเหล็กรี ดร้ อนชนิดม้ วนรายใหญ่ภายในประเทศ หยุดสายการผลิตชัว่ คราวเพื่อซ่อมแซมบารุ ง
เครื่ องจักรประจาปี ทาให้ โรงงานผู้ผลิตเหล็กรี ดร้ อนรายดังกล่าวจัดส่งสินค้ าให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ในปริ มาณที่
ลดลง
ในปี 2556 บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากการหยุดผลิตของโรงงานผู้ผลิตเหล็กหยุดต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2556 กอปรกับภาวะที่มีการนาเข้ าสินค้ าสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศเข้ ามาทุ่มตลาดภายในประเทศ ดังนัน้ จาก
ผลกระทบทังภายในและภายนอกประเทศท
้
าให้ รายได้ หลักของบริ ษัทมีเพียงกลุ่มวัตถุดิบ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง
สาเร็ จรูป ส่งผลให้ โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทลดลง
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 147.44 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก 9 เดือนแรกของปี
2556 จานวน 101.22 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากบริ ษัทเพิ่มยอดขายสินค้ าประเภทเหล็กม้ วน เนื่องจากมีราคาขายสูงกว่า
เศษเหล็ก
ส่วนธุรกิจที่ยกเลิก - ธุรกิจเครื่ องจักรกลการเกษตร
นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ หยุดการดาเนินธุรกิจ
ในส่วนเครื่ องจักรกลทางการเกษตร และให้ เร่ งจัดการทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดให้
้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท นัน้
ธุรกรรมของส่วนงานดังกล่าว จึงมีเพียงรายการจาหน่ายสินค้ าคงเหลือและทรัพย์สิน อันได้ แก่ เครื่ องยนต์และอะไหล่
เครื่ องยนต์ดีเซล, รถแทรกเตอร์ และอะไหล่รถแทรคเตอร์ เครื่ องมืออุปกรณ์และทรัพย์สนิ ที่ไม่ได้ ใช้ งาน เป็ นต้ น
2.2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. กลุม่ วัตถุดิบ ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
1.1 เศษเหล็ก (Scrap) เศษเหล็กทั่วไปที่พบเห็นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นได้ ทงั ้ เศษซากที่เหลือจากการ
กระบวนการผลิตเหล็ก เหล็กที่ถูกใช้ แล้ ว รวมถึงชิ น้ ส่วนเหล็กตกเกรด ซึ่งเศษเหล็กแบ่งได้ หลาย
ประเภทได้ แก่ เศษเหล็กแผ่นปั๊ ม เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิตชิ ้นงาน เศษเหล็กขอบคอยล์เหล็ก เศษ
เหล็กที่เหลือจากการปาดเรี ยบ ฯลฯ
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
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2.1 บิลเลต (Billet) เหล็กแท่งยาว โดยการหล่อ หรื อ รี ด รูปหน้ าตัดเป็ นสีเ่ หลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160
มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ ้ว หรื อน้ อยกว่า ) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาว
มักจะถูกนามาแปรรูปเป็ น Bars, Rods หรื อ ท่อไร้ ร้อยเชื่อม
2.2 สแลบ (Slab) เหล็กแท่งแบนซึ่งหน้ าตัดกว้ างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้ อยกว่า
เหล็กแท่งยาว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มักจะถูกนามาแปรรู ปเป็ นเหล็กแผ่น ได้ แก่ Plate,
Sheet และ Strip
2.3 เหล็กรี ดร้ อน (Hot Rolled Coil) เหล็กกล้ าที่รูปทรงเป็ นแผ่น (ลักษณะแบน) ผลิตด้ วยกรรมวิธีรีดร้ อน
(ด้ วยลูกกลิ ้งหรื อแท่นรี ดขนาดใหญ่) ซึง่ ทาให้ แท่งเหล็กกึ่งสาเร็ จรูปที่เรี ยกว่า “สแลป (Slab)” มีขนาด
ความหนาลดลงจาก 100 มิลลิเมตร เป็ นแผ่นที่มี ความหนาบางลงอยู่ในช่วง 1.00 ถึง 13.00
มิลลิเมตร ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เมื่อผลิตเสร็ จแล้ วจะอยู่ในลักษณะเป็ นม้ วน (Coil)
เรี ยกว่า “เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (hot-rolled coil)” หรื อ “เหล็กม้ วนดา (black coil)” เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเคลื่อนย้ ายและขนส่ง อย่างไรก็ดีเมื่อลูกค้ าต้ องการสินค้ าเป็ นเหล็กแผ่น
รี ดร้ อนชนิดแผ่น โรงงานจะทาการตัดแบ่งเหล็กม้ วนเป็ นแผ่นตามขนาดความยาว และความกว้ างที่
ลูกค้ าต้ องการได้ อีกด้ วย
2.4 เหล็กแผ่นรี ดเย็น (Cold Rolled Coil) ใช้ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเป็ นวัตถุดิบ ใช้ ในงานลักษณะที่ ต้องการ
คุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ากว่าเหล็กแผ่นรี ดร้ อน โดยนาม้ วนเหล็กแผ่นรี ดร้ อนไปรี ดเย็นต่อ
จะได้ เ หล็ก แผ่น ที่ มี ผิ ว มัน กว่ า แต่ยัง คงเหลื อ ความเครี ย ดในเนื อ้ เหล็ ก อยู่ท าให้ มี ค วามแข็ ง สูง
ความสามารถในการยืดตัว (Elongation) ต่าและยังมีความไม่สม่าเสมอของคุณสมบัติ เชิงกลใน
ทิศ ทางต่า ง ๆ สูง จึ งไม่เ หมาะแก่ ก ารใช้ ง านขึน้ รู ป ต้ อ งทาการอบ (Annealing) เพื่ อให้ ค ลาย
ความเครี ยดในเนื ้อเหล็กลง โดยความหนาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุ งความเรี ยบของคุณภาพ
ฟิ ว และขจัดการยือตัด ณ จุดคลาก (Yield point elongation) ทาให้ สามารถไปใช้ ขึ ้นรู ปได้ อย่าง
สม่าเสมอขึ ้น
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็ จรู ป (Finished product) ได้ แก่ เหล็กโครงสร้ าง เช่น เหล็กเส้ น เหล็กแผ่น ท่อ
เหล็กทังชนิ
้ ดท่อดาและท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ฯลฯ
4. กลุม่ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในสาหรับเหล็กและที่ใช้ ในโรงงานผลิตเหล็ก
2.3. โครงสร้ างรายได้
รายได้ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย 2 ประเภทคือ รายได้ จากธุรกิจเหล็ก และรายได้ จากธุรกิ จ
เครื่ องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็ นส่วนงานที่ยกเลิกเมื่อปี 2553 โดยรายได้ เกือบทังหมดของบริ
้
ษัทจะได้ มาจากส่วนธุรกิจ
เหล็ก ส่วนรายได้ ของส่วนงานที่ยกเลิกจะมีเพียงการจาหน่ายสินค้ าคงเหลือและทรัพย์สนิ ที่ไม่ได้ ใช้ งาน
ภาพรวมโครงสร้ างรายได้ จากการขายของกลุม่ บริ ษัทแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์เหล็ก ในรอบระยะเวลา 3 ปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ 9 เดือนแรก ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
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2554

รายการ
หน่ วย : ล้ านบาท

2555

2556

9 เดือนแรก 2557

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

1. วัตถุดิบ

60.63

5.25

15.71

2.40

41.52

42.93

-

-

2. ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป

829.67

71.78

632.08

96.66

54.66

56.52

-

-

3. ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป

264.43

22.88

0.04

0.01

-

-

147.44

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.23

0.02

1.76

0.27

0.49

0.51

-

-

1,154.96

99.93

649.59

99.34

96.67

99.96

147.44

100.00

0.91

0.07

0.43

0.07

0.03

0.03

-

-

-

-

1.85

0.28

-

-

-

-

3. อื่นๆ

0.00

0.00

2.05

0.31

0.01

0.01

-

-

รวมรายได้ จากธุรกิจเครื่องจักรกล
การเกษตร

0.91

0.07

4.33

0.66

0.04

0.04

-

-

1,155.87

100.00

653.92

100.00

96.71

100.00

147.44

100.00

ส่ วนงานที่ดาเนินงานอยู่
- ธุรกิจเหล็ก

4. วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ สาหรับผลิตเหล็ก
5. อื่นๆ
รวมรายได้ จากธุรกิจเหล็ก
ส่ วนงานที่ยกเลิก
- ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
1. เครื่องยนต์ดีเซล
2. รถแทรคเตอร์

รวม

หมายเหตุ: การลดลงของรายได้ จากธุรกิจเหล็ก ปี 2556 เกิดผลกระทบจากโรงงานผู้ผลิตเหล็กรายหนึ่งของบริ ษัท จัดส่งสินค้ าให้ ในปริ มาณที่
ลดลง

2.4. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.4.1. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปริ มาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้ าที่สาคัญในปี 2556 มีประมาณ 7,050,041 เมตริ กตัน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสาเร็ จรูป เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้ เกิดการนับซ ้า) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.90 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในช่วงนี ้ คือ
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.61 รองลงมา คือเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.38 เนื่องจากอุตสาหกรรม
ก่อสร้ างในปี นี ้ยังคงขยายตัวอยูโ่ ดยเฉพาะโครงการของภาคเอกชน เช่น การก่อสร้ างคอนโดมิเนียมที่สร้ างติดแนวรถไฟฟ้ า
ยังคงเป็ นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เหล็กทรงแบนกลับมีการผลิตที่ลดลงเล็กน้ อย คือ ร้ อยละ 0.47 โดย
เหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลงมากที่สดุ ร้ อยละ 3.19 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีลดลง ร้ อยละ 3.10 และเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนลดลง ร้ อยละ 0.79 ซึง่ สาเหตุที่การผลิตเหล็กทรงแบนในช่วงปี นี ้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ตลาดเหล็กโลกมีทิศทางที่
ถดถอยอันเป็ นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังคงมีผ้ ผู ลิตหลายประเทศ เช่น จีน
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ที่เพิ่มการผลิตอยู่ทงั ้ ๆ ที่ความต้ องการใช้ ในแต่ละประเทศชะลอตัว โดยปริ มาณการผลิต
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป (crude steel) ของโลกเมื่อปี 2556 อยู่ที่ 1,470 ล้ านตัน ในขณะที่ปริ มาณการผลิตในช่วง 7
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เดือนแรกของปี 2556 (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม) อยู่ที่ 895 ล้ านตัน ซึ่งจะเห็นว่าปริ มาณการผลิตเหล็กโลกไม่มี
ทิศทางที่ลดลง ทัง้ ๆ ที่ความต้ องการใช้ ของโลกยังคงทรงตัวอยู่ ผู้ผลิตรายใหญ่เหล่านี ้จึงหันมาส่งสินค้ าให้ กบั กลุม่ อาเซียน
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไทยเพราะไม่สามารถแข่งขันทางด้ านราคาได้ ทาให้ ผ้ ผู ลิตเหล็กทรงแบนลดการผลิต ลง
ปริ มาณความต้ องการใช้ ในประเทศของเหล็กและเหล็กกล้ าที่ สาคัญในปี 2556 มี ประมาณ 18,232,517
เมตริ กตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้ เกิดการนับซ ้า )
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต
เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในช่วงนี ้ คือ เหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.17 สาหรับเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.04 เนื่องจาก
อุต สาหกรรมก่ อ สร้ างในประเทศที่ ยัง คงขยายตัว อยู่ โดยจากข้ อ มูล ของธนาคารแห่ ง ประเทศ ไทยพบว่ า ในด้ า น
ผู้ประกอบการ ภาพรวมการเปิ ดขายโครงการในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะอาคารชุดในทาเลตามแนว
รถไฟฟ้าที่ยงั ได้ รับความนิยมอยู่
ปริ มาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้ าทีส่ าคัญใน 9 เดือนแรกของปี 2557 มีประมาณ 5,264,955 เมตริ กตัน ( ไม่
รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้ เกิดการนับซ ้า) ลดลงร้ อยละ
0.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลงมากที่สดุ
ในช่วงนี ้คือ เหล็กทรงยาว ลดลงร้ อยละ 1.32 ความต้ องการใช้ ในประเทศลดลงร้ อยละ 6.16 เนื่องจากสถานการ์ เศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวจากปั ญหาสถานการณ์ทางการเมืองตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ส่งผลให้ ตลาดในประเทศชะลอตัว ขณะเดียวกันมีแนวโน้ ม
การนาเข้ าเหล็กจากประเทศจีนเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะปั ญหาด้ านอสังหาริ มทรัพย์
ทาให้ กาลังการผลิตส่วนเกินสูง และส่งออกสินค้ าเข้ ามายังประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
เช่นตลาดยุโรป ตลาดสหรัฐอเมริ กา ก็ยงั คงชะลอตัวอยู่ ซึ่งปั จจัยต่างๆล้ วนส่งผลให้ อตุ สาหกรรมเหล็กลดลง มูลค่าการ
นาเข้ าเหล็กและเหล็กกล้ าที่สาคัญมี จานวนประมาณ 202,242 ล้ านบาท โดยมูลค่าการนาเข้ าลดลง ร้ อยละ 21.25 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าการนาเข้ าลดลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ได้ แก่
เหล็กทรงแบน ลดลงร้ อยละ 28.96 เหล็กในกลุม่ ทรงยาว ลดลงร้ อยละ 2.99 มูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ าที่สาคัญ
มีจานวนประมาณ 23,100 ล้ านบาท โดยมูลค่าการส่งออกลดลงร้ อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป
(Semi-finished products) ลดลงร้ อยละ 37.43 สาหรับเหล็กทรงแบน กลับมีมลู ค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.37
ที่มา : ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.4.2. แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สถานการณ์ อุตสาหกรรมเหล็กของไทยในปี 2557 อาจต้ องเผชิญกับความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ มห
ภาคของประเทศ และแนวโน้ มตลาดในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ เหล็ก ได้ แก่
1) อุตสาหกรรมก่อสร้ าง อาจยังคงได้ รับผลกระทบจากปั ญหาทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้ าของ
โครงการจะทาให้ ทงั ้ การลงทุนภาครั ฐและการลงทุนภาคเอกชนในปี 2557 ชะลอตัวลงได้ ซึ่งนั่นหมายถึง
แนวโน้ มการหดตัวลงของโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ เป็ นกลุม่ สาคัญที่ใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตที่ขยายตัวได้ ใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวในปี 2556 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งแม้ ว่าในปี 2557 จะมี
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การคาดการณ์ว่าจะผลิตได้ ถึง 2.6 ล้ านคัน แต่คาดว่าจะมีการชะลอตัวลงของตลาดยานยนต์ในประเทศไทย
ทาให้ ต้องติดตามว่าการขยายตัวของตลาดส่งออกจะมาทดแทนตลาดในประเทศได้ หรื อไม่
3) อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ คาดว่ายังคงมีโอกาสขยายตัวได้ ในปี 2557 แต่จะ
มีอตั ราที่ไม่สงู นัก โดยถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี ้ ยังคาดว่าปริ มาณสต็อก
ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนเกินจากปี 2556 อันเป็ นผลจากการนาเข้ าในปริ มาณสูง และจะถูกนามาใช้ ในปี 2557 ด้ วย
ซึง่ นัน่ หมายถึงระดับการผลิตและการนาเข้ าในบางสินค้ าที่อาจลดลงไปด้ วย
แนวโน้ มอุต สาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ าในไตรมาส 4/2557 คาดการณ์ ว่าในส่วนการผลิตจะทรงตัวอยู่
เนื่องจากปั จจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้ ความต้ องการใช้ เหล็กก่อสร้ างสูงขึ ้น คือการลงทุนก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานของ
ภาครัฐ ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่อยูใ่ นช่วงการก่อสร้ าง ขณะที่โครงการภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่ เนื่องจากผู้บริ โภคชะลอการซื ้อ
และลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยที่พึงระวังเกี่ยวกับการนาเข้ าเหล็กเส้ นก่อสร้ างจากจีน ซึ่งในอดีต
ยังไม่มีการนาเข้ ามาก่อน ถ้ าภาครัฐยังไม่มีมาตรการชัดเจนอาจทาให้ มีการนาเข้ าเหล็กดังกล่าว และส่งผลต่อผู้ผลิต
เหล็กเส้ นในประเทศได้
ที่มา : ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.4.3. กลยุทธ์การตลาด
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service)
บริ ษัทได้ พิจารณาและคานึงถึงสภาวะตลาดและความต้ องการที่แตกต่างกันของผู้บริ โภค จึงมีผลิตภัณฑ์เหล็ก
ที่หลากหลาย และมีนโยบายทีจ่ ะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มากยิง่ ขึ ้น เพื่อให้
ลูกค้ าสามารถซื ้อหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการได้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีครอบคลุมตังแต่
้ เศษเหล็ก เหล็ก
ม้ วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเส้ น นอกจากนี ้ ด้ วยปั จจัยดังกล่าวเหล่านี ้จะช่วยให้ บริ ษัท
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้นและปรับแผนธุรกิจการขายให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ
นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แล้ วบริ ษัทยังเน้ นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานและรายละเอียดที่ลกู ค้ ากาหนด มีการส่งมอบสินค้ าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถื อได้ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออานวยความสะดวก สร้ างความ
ประทับใจ และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
บริ ษัทกาหนดราคาสินค้ าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายกาหนดราคาตามภาวะ
ความต้ องการสินค้ า รวมถึงราคาตลาดของสินค้ าและวัตถุดิบเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี ้ จะพิจารณาถึงแนวโน้ มของภาวะ
ตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็ นปั จจัยในการกาหนดราคาสินค้ าด้ วย โดยบริ ษัทจะพยายามกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้ มีความสามารถในการแข่งขันได้
3) กลยุทธ์ด้านการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย (Place)
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กของบริ ษัทในระยะแรก กาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายทังการขายตรงให้
้
กบั ผู้ใช้
และจาหน่ายผ่านไปยังผู้ค้ารายอื่นรวมถึงการจาหน่ายผ่านนายหน้ า ด้ วยภาพรวมของตลาดที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่มาก
เกณฑ์การพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จึงเน้ นการพิจารณาประกอบกันระหว่างขนาดคา
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สัง่ ซื ้อ อัตรากาไรและความเสี่ยง รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บเงิน เพื่อสร้ างและขยายฐานรายได้ รวมถึงผลตอบแทนของ
กิจการให้ เติบโตขึ ้นตามลาดับ
4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์อย่างเป็ นที่น่าพอใจ โดยบริ ษัทจะมอบ
ส่วนลดหรื อยืดระยะเวลาชาระเงินให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ที่มีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก หรื อมีฐานะการเงินและประวัติการ
ชาระเงินที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทอีกด้ วย
2.4.4. การผลิต
นับแต่ปี 2553 เป็ นต้ นมา บริ ษัทได้ เพิ่มการทาธุรกรรมในลักษณะจ้ างผลิต โดยบริ ษัทเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบ ได้ แก่
เหล็กรี ดร้ อนชนิดม้ วน ส่งให้ กบั โรงงานผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ และว่าจ้ างให้ โรงงานดังกล่าวผลิตสินค้ าสาเร็ จรูป
ให้ กบั บริ ษัท เพื่อจาหน่ายต่อให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้ างอัตราผลตอบแทนในอัตราที่สงู
มากกว่าธุรกรรมลักษณะซื ้อมาขายไป
แต่ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียอดขายในปริ มาณที่ลดลง เนื่องจากปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกทรงตัว
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไทยเพราะไม่สามารถแข่งขันทางด้ านราคาได้ ภาวะทีม่ ีการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาทุม่
ตลาดภายในประเทศ และการหยุดสายการผลิตชัว่ คราวเพื่อซ่อมบารุงเครื่ องจักรประจาปี ของผู้ผลิตและจาหน่ายเหล็กรีด
ร้ อนชนิดม้ วนรายใหญ่ภายในประเทศ จึงสามารถจัดส่งสินค้ าให้ กบั บริษัทและบริ ษัทย่อยได้ ในปริ มาณที่ลดลง ทาให้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราการหมุนเวียนของสินค้ าลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้ รายได้ จากการขายปี 2556 ปรับลดลง
สาหรับสายการผลิตของส่วนงานที่ยกเลิก ซึง่ บริ ษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่ 480 หมู่ 1 ถนนบ้ านค่าย – บ้ าน
บึง ตาบลละหาร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ ดาเนินการตีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้ อมโรงงานดังกล่าวชาระหนี ้แบบเบ็ดเสร็ จให้ กบั ธนาคารเจ้ าหนี ้แล้ ว
2.4.5. นโยบายการผลิต
ปั จจัยหลักที่บริษัทพิจารณาในการสัง่ จ้ างผลิตสินค้ า ได้ แก่ ระยะเวลาการส่งมอบสินค้ าและอัตรากาไร โดยการ
จ้ างผลิตในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษัทยังคงยึดถือหลักการจับคูค่ าสัง่ ซื ้อขายเช่นเดียวกันกับรายการซื ้อมาขายไป โดยจัดหา
วัตถุดิบในปริ มาณที่เหมาะสมเพือ่ ทาการผลิตสินค้ าจัดส่งให้ ตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
2.5. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สาหรับในปี 2556 บริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจซื ้อมา-ขายไป โดยทัว่ ไปบริ ษัททาการสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศ
เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ มีทงกลุ
ั ้ ม่ วัตถุดบิ ได้ แก่ เศษเหล็ก (Scrap) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรูป (Semi-finished product)
เช่น เหล็กรีดร้ อน/รี ดเย็นชนิดม้ วน (Hot/Cold Rolled Coil) ซึง่ ทังนี
้ ้ปริ มาณการสัง่ ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการสินค้ าของ
ลูกค้ า และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท นับแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2555 – ไตรมาส 1 ปี 2556 โรงงาน
ผู้ผลิตเหล็กรี ดร้ อนชนิดม้ วนรายใหญ่ภายในประเทศ หยุดสายการผลิตชัว่ คราวเพื่อซ่อมแซมบารุงเครื่ องจักรประจาปี ทา
ให้ โรงงานผู้ผลิตเหล็กรี ดร้ อนรายดังกล่าวจัดส่งสินค้ าให้ กับบริษัทและบริ ษัทย่อยได้ ในปริ มาณที่ลดลงจนกระทัง่ ในปั จจุบนั
จากเหตุการณ์ข้างต้ นปั จจุบนั บริษัทได้ ทาการป้องกันความเสีย่ งจากสถานการณ์ทเี่ คยเกิดขึ ้นโดยการซื ้อขายสดกับผู้ผลิต

18

รายใหญ่ดงั กล่าว เพื่อลดความเสีย่ งของระยะเวลาการจัดส่งสินค้ าที่ลา่ ช้ า และนอกจากนี ้บริษัทได้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอืน่ เพื่อทดแทนจากการที่ผ้ ผู ลิตรายใหญ่สง่ สินค้ าได้ ในปริ มาณที่ลดลง
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 147.44 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก 9 เดือนแรกของปี
2556 จานวน 101.22 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ เพิ่มยอดขายสินค้ าประเภทเหล็กม้ วน เนื่องจากมีราคาขายสูง
กว่าเศษเหล็ก
2.6. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ หลักของบริ ษัท
1) รายละเอียดของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 0.26
ล้ านบาท ประกอบด้ วยส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่ องตกแต่งติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน ซึ่งที่ตงของส
ั้
านักงาน
ใหญ่ ณ ปั จจุบนั ตัง้ อยู่ เลขที่ 888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร โดยสัญญาเช่า มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริ ษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาระค่าเช่าใน
อนาคต ประมาณ 0.18 ล้ านบาท
2) เงินลงทุนของบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีจานวนเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย (บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด)
สุทธิ 131.80 ล้ านบาท (เงินลงทุน 160.00 ล้ านบาท หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน 28.20 ล้ านบาท) คิด
เป็ นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้ อยละ100
3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1. คณะกรรมการบริษัท
ลาดับที่
1.

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

นายชานิ จันทร์ ฉาย

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (รักษาการ)
กรรมการผู้จดั การ (รักษาการ)

2.

นายสิริวฒ
ั น์ โตวชิรกุล

กรรมการ

3.

นายสมยศ นาคมัน่

กรรมการ

4.

นายสมยศ วงษ์ ทองสาลี

กรรมการ

5.

นายพันธ์เทพ อาสนิททอง

กรรมการ

6

นายสรรชัย ติลกานนท์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.

นายพิทยาพล นาถธราดล

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

8.

นายกาแหง หุน่ หิรัณย์สาย

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
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3.2. ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เป็ นดังนี ้
ลาดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ

2.

จานวนที่ถือ (หุ้น)

ร้ อยละ

12,000,000,000

60.50

นายอนุกลู บุญทิพย์

2,630,000,000

13.26

3.

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

1,100,070,523

5.55

4.

นายสินโชค พิริโยทัยสกุล

185,073,700

0.93

5.

นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ

120,806,306

0.61

6.

นางสาววิยะดา อิทธิวิทยาธร

113,300,000

0.57

7.

นางสาวกาญจนา อิทธิวิทยาธร

113,252,400

0.57

8.

นายประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์

110,000,000

0.55

9.

นายชานิ จันทร์ ฉาย

100,000,000

0.50

10.

นางสาวณัฏฐธิดา โกวิทเจริญกุล

75,019,800

0.38

3,285,740,475

16.57

19,833,263,204

100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย อื่นๆ
รวม

4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ ายปั นผล
4.1. ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัท
วันที่

รายละเอียด

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

(บาท)

(บาท)

10 พ.ค. 56

จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,833.26 ล้ านบาท เป็ น 4,000
ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท1

4,000,000,000

1,833,263,204

24 เม.ย. 57

จดทะเบียนลดทุน จาก 4,000 ล้ า นบาท เป็ น 1,833.26
ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริษัท2

1,833,263,204

1,833,263,204

25 เม.ย. 57

จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จาก 1,833.26 ล้ านบาท เป็ น
24,976.12 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท3

24,976,120,348

1,833,263,204

9 มิ.ย. 57

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วจานวน 7,000 ล้ าน
บาท จากการรั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ้น เพิ่ ม ทุน จากบุ ค คลใน
วงจากัด มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

24,976,120,348

8,833,263,204

26 ก.ย. 57

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วจานวน 11,000 ล้ าน
บาท จากการรั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ้น เพิ่ ม ทุน จากบุ ค คลใน
วงจากัด มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

24,976,120,348

19,833,263,204
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หมายเหตุ:
1

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 วันที่ 30 เม.ย. 56 อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จานวน 2,166,736,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจากัด

2

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 วันที่ 11 เม.ย. 57 อนุมตั ิยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริษัทและบุคคลในวงจากัดจานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,166,736,796 หุ้น โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริษัท

3

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 วันที่ 11 เม.ย. 57 อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
23,142,857,144 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 18,000,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวนไม่เกิน 5,142,857,144 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จดั สรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด ซึง่ อัตราการใช้ สิทธิคือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ 0.05 บาท โดยมีระยะเวลา
การใช้ สิทธิครัง้ เดียว ณ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี

4.2. ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทไม่ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ ปี 2554 ถึงปั จจุบนั
5. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีจานวนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด) สุทธิ 131.8
ล้ านบาท (เงินลงทุน 160.00 ล้ านบาท หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน 28.20 ล้ านบาท) คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้น
ประมาณร้ อยละ100
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ ชะลอ
กาหนดเวลาเรี ยกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือออกไป จนกว่าจะได้ ข้อสรุ ป ที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับแผนงานที่อยู่ระหว่า ง
พิจารณา
ข้ อมูลของบริ ษัทย่อยมีดงั นี ้
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
: การจัดหา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
วัตถุประสงค์

ทะเบียนเลขที่

: เลขที่ 888/225 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 2 ลอย ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
: 0105554124541

โทรศัพท์

: 0-2627-3856

ทุนจดทะเบียน

: 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาท) (ชาระแล้ ว 160 ล้ านบาท)

จานวนหุ้น

: 20,000,000 หุ้น (ยี่สบิ ล้ านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

: 10 บาท (สิบบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น

: บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100

ที่ตงส
ั ้ านักงาน
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงิน
1. งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

587,506

4,975

29,119

32,427

557,879

4,382

15,549

31,706

เงินลงทุนชัว่ คราว

342,225

-

-

-

342,225

-

-

-

30,377

66,764

57,103

258,868

17,169

28,117

23,377

209,893

-

-

-

10,450

-

-

-

10,450

960,108

71,739

86,222

301,745

917,273

32,498

38,925

252,049

131,800

131,800

160,000

50,000

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อุปกรณ์-สุทธิ

262

1,655

2,290

2,981

262

1,655

2,290

2,981

93

120

211

152

93

120

179

152

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

125

7

15

373

125

7

15

373

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

480

1,782

2,516

3,506

132,280

133,582

162,485

53,506

960,588

73,521

88,738

305,251 1,049,553

166,080

201,410

305,555

825

1,370

1,470

2,013

825

1,370

1,470

2,013

3,858

4,383

9,832

101,583

3,795

4,133

9,509

101,545

300

300

300

300

300

300

300

300

4,983

6,053

11,602

103,896

4,920

5,803

11,279

103,858

464

599

778

506

464

599

778

506

ประมาณการหนี ้สินระยะยาว

10,230

9,882

8,328

7,862

10,230

9,882

8,328

7,862

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

10,694

10,482

9,106

8,368

10,694

10,482

9,106

8,368

รวมหนีส้ ิน

15,677

16,534

20,708

112,263

15,614

16,285

20,385

112,226

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินผิดนัดชาระ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 24,976,120,348 หุ้น

24,976,120

-

-

- 24,976,120

-

-

-

- 4,000,000

-

-

- 4,000,000

-

-

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 1,833,263,204 หุ้น มูลค่า

-

- 1,833,263 1,833,263

-

- 1,833,263 1,833,263

หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 19,833,263,204 หุ้น

19,833,263

-

-

- 19,833,263

-

-

-

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 1,833,263,204 หุ้น มูลค่า

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

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

หุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนตา่ กว่ามูลค่าหุ้น

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

กาไร(ขาดทุน)สะสม

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

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

944,911

56,987

68,030

192,988 1,033,939

149,795

181,025

193,329

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

960,588

73,521

88,738

305,251 1,049,553

166,080

201,410

305,555
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2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 57

2556

147,444
(146,217)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

96,185

2554

30 ก.ย. 57

2556

647,834 1,154,720

20,737

(95,510) (640,421) (1,129,620)

(20,553)

2555

36,353

2554

187,725 1,154,727

(36,130) (186,248) (1,129,622)

กาไรขัน้ ต้ น

1,227

675

7,413

25,100

184

223

1,477

25,105

รายได้ อื่น

2,311

493

1,763

230

2,443

742

3,966

231

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

(529)

(253)

(456)

1,480

(71)

(96)

(341)

(1,483)

(13,821)

(13,163)

(11,129)

10,510

(12,648)

(9,036)

(10,150)

(10,167)

-

-

-

-

-

(28,200)

-

-

4,500

3,625 (124,336)

-

-

7,526

(9,570)

-

(6,312)

(8,623) (126,744)

13,340

(10,092)

(28,841)

(14,619)

13,685

(501)

-

(27)

(59)
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-

(8,714) (127,245)

13,340

(10,119)

(28,900)

(14,591)

13,685

(2,330)

2,287

31,490

(737)

(2,330)

2,287

31,494

(11,043) (124,958)

44,830

(10,856)

(31,229)

(12,305)

45,179

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
(หนี ้สงสัยจะสูญ) โอนกลับ
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้ จา่ ย) รายได้ ภาษีเงินได้

(27)

กาไร(ขาดทุน)ของการดาเนินงาน
ที่ดาเนินอยู่

(6,339)

กาไร(ขาดทุน)ของการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก

(737)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(7,076)

(91)

3. งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : พันบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงิน
สด ณ วันสิน้ งวด

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 57

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

(1,445)

2556

2555

(24,125)

(5,330)

(340,057)

(19)

2,021

895,000

-

-

(23,222)

895,000

-

-

(23,222)

587,506

4,975

29,119

32,427

557,879

4,382

15,549

31,706

(2,831) (340,057)

(11,149)

2554

27,588

24

12,528

30 ก.ย. 57

91,821

61,806

(19) (107,979)

(52,831)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
แผนที่สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2658-5800 ต่อ 526, 514 และ 409

เลขที่ใบจอง / Subscription No………………………………………
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Ordinary Shares of Max Metal Corporation Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 1,983,326,320 shares with a par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 1.30 per share to existing shareholders at a ratio of 10 existing shares for 1 new share
วันที่จองซื ้อ  22 มกราคม 2558  23 มกราคม 2558  26 มกราคม 2558  27 มกราคม 2558  28 มกราคม 2558
Date
22 January 2015
23 January 2015
26 January 2015
27 January 2015
28 January 2015
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information)

ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)…………………………………………….…………………………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No……..……………..…………
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.........................................................
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง....................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล............................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้ านเลขที่ Address.................................................... ตรอก/ซอย Lane/Soi............................................................. ถนน Road.................................................................. แขวง/ตาบล Sub-District.....................................................
เขต/อาเภอ District............................................................................... จังหวัด Province.......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ...................................................................................
สัญชาติ Nationality ............................................ อาชีพ Occupation........................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)...................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ผ้ จู องซื ้อ Subscriber’s telephone number
โทรศัพท์บ้าน Residence............................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Phone................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี Tax ID No........................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax
 หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax
ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ข้ าพเจ้ าถือหุ้น จานวน......................................................................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่จานวน...............................................................................................หุ้น
According to the Share Register Book as of 9 January 2015 I/We own ................................................................................. shares, and have the rights to subscribe for ..................................................................... shares
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังนี ้ /
Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Max Metal Corporation Public Company Limited
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) / Amount (Baht)
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เงินโอน / Transfer “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขมุ วิท-พระรามที่ 4) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 718-1-05611-2
“Account for subscription to ordinary shares of max metal corporations”. Kasikorn Bank Public Company Limited. Thanon Ratchadaphisek (Sukhumvit-Rama IV) Branch, Current Account No. 718-1-05611-2
 เช็ค / Cheque  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft เลขที่เช็ค / Cheque No……………………… วันที่ / Date………….. ธนาคาร / Bank….……....................………….. สาขา / Branch…………………………
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)” / Made payable to “Account for subscription to ordinary shares of max metal corporations”.
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านัน)
้
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) นาหุ้นเข้ า บัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ข องตนเอง โดยให้ ออกหุ้นส าหรั บหุ้นที่ได้ รับการจัด สรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อผู้ฝ าก” และด าเนินการให้ บ ริ ษัทหลักทรัพย์
................................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................. (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้ านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริษัทนัน้ บัญชี เลขที่..............................................(ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการนาหุ้นนันเข้
้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600)
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. ….....…….………
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account
No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600)
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า ทัง้ นี้ผ้ ูจองซื้อต้ องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์ นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และ
เอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)ให้ ครบถ้ วนและยื่นพร้ อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the
issuer account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA STATUS documents (only juristic person) and submit together
with this subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ าตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the
Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่
ถูกต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting
documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
ลงชื่อ / Signed.......................................................................................ผู้จองซื ้อ / Subscriber
(…..............………................…………………………)
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for Right Issued Shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)

วันที่จองซื ้อ  22 มกราคม 2558  23 มกราคม 2558  26 มกราคม 2558  27 มกราคม 2558  28 มกราคม 2558
เลขที่ใบจอง / Subscription No……………………………….………
Date
22 January 2015
23 January 2015
26 January 2015
27 January 2015
28 January 2015
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Max Metal Corporation Public Company Limited received money from (name Subscriber)....................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท / For a subscription of new ordinary shares of Max Metal Corporation Public Company Limited at Baht 1.30 per share
รายละเอียดการจอง (Subscription details)

จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท) / Amount (Baht)

 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
โดยชาระเป็ น / made payable by  เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……..…………...…
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) นาหุ้นเข้ าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก /
Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors
เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก / Participant No. ……………………………………………………......................
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………………..

 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้ าพเจ้ าฯ
Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name
 แบบรั บใบหุ้น (Scrip) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………...

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030
032
033
034
038
048
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURTIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
320
324

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สนิ )
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ ปอเรทแอนด์อินเวสเม้ นท์แบงก์
CREDIT AGRICOLE AND INVESTMENT BANK
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์) (SCIB)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

326
328
329
334
336
337
339
340
341
343
344
345

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อการค้ าตราสารหนี ้)
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)
บริ ษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
PST FOR CUSTODIAN
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

สิงทีส่งมาด้ วย 
เฉพาะผู้ทีประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน$
ข้ าพเจ้ า ..........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที ......................................................................................
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานทีเกิด ………...............................................................ประเทศ........................................................................
2. สัญชาติที 2..............................................................................................................................................................
3. ทีอยูถ่ าวร.................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region…………………………ประเทศ.........................................รหัสไปรษณีย์/ Postal……………….
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศทีจดทะเบียนจัดตังบริ
$ ษัท ……………………………………………………………………………………………
2. สถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………..
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี $ เพือนําข้ อมูลมากรอกในช่องนี $)
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ..................
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN……………………………….
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ฝากหลักทรัพย์ เข้ าไว้ ในบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีระบุไว้
ข้ างต้ นเป็ นความจริ ง หากการฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ $นแก่บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากฯ ไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากฯ จนครบถ้ วน นอกจากนี $
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลทีปรากฎในเอกสารนี $ให้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอืนทีมี
อํานาจตามกฎหมายรวมทังหน่
$ วยงานทีมีข้อตกลงกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ลงชือ .............................................................................. ผู้ถือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ……..............................................

1

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
ส่ วนที+หนึ+ง: สถานที+จดทะเบียนจัดตัง.
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA

[ ] 1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึงจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของประเทศ:_________________________ U.S. Person/Non-U.S.
Entity
[ ] 1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิติบคุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของ
ประเทศ:__________________________________________________________________
ในกรณีทีจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบ
แบบสอบถามในส่วนทีสอง นอกเหนือจากนันการให้
$
คํารับรองถือว่าเสร็ จสิ $น)
ส่ วนที+สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA

[ ] 2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant
FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี $ ___________________________________
[ ] 2.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่วม FATCA

PFFI, RDCFFI

[ ] 2.3 ข้ าพเจ้ าเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certificated Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ
W-8BEN-E ซึงแสดงสถานะดังกล่าวไว้ แล้ ว
[ ] 2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์นนั $
และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึงปรากฎอยูใ่ นสําเนางบ
การเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี $
[ ] 2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินใดๆทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์
ทีจะซื $อขาย หรื อ โอนย้ ายนี $ และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ า ในลักษณะเดียวกับบริษัท
ประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์
[ ] 2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหากําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

CDCFFI

NPFFI

Expected NFFE

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit
Organization (NPO)

2

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่ อ)
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA
Active NFFE

[ ] 2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมิได้ มีรายได้ หลักมาจากการ
ลงทุน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ น
สถาบันการเงิน และมีเงินได้ ไม่ เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆในสีกลุม่
ต่อไปนี $ และ มีมูลค่ าทรัพย์ สนิ ในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ+งหนึ+งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน
สีกลุม่ ต่อไปนี $
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี $ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิb
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
x รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
x รายได้ จากสัญญาซื $อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
x รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
x รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
x รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
x เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
x เงินได้ จากสัญญาประกัน
[ ] 2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมีรายได้ หลักมาจากการลงทุน Passive NFFE
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบัน
การเงิน หรื อ นิติบคุ คลใดๆดังกล่าวข้ างต้ น และมีเงินได้ เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมา
จากแหล่งใดๆในสีกลุม่ ข้ างต้ น หรื อ มีมูลค่ าทรัพย์ สนิ ในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ+งหนึ+งที
สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีกลุม่ ดังกล่าวข้ างต้ นทีได้ กล่าวไปแล้ ว พร้ อมกันนี $ ข้ าพเจ้ าได้ ระบุ
ข้ อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่างดังต่อไปนี $
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี $
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมีชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯแต่
ละราย ดังต่อไปนี $
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[ ] 2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิติบคุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others

--------------------------------
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