หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญครั ง้ ที่ 3 (MAX-W3)
ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ระหว่ างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560
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PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ที่ 21/2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิในการได้ รับจัดสรรและจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
4. แบบฟอร์ มหนังสือมอบอานาจ
5. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issue Account) เท่านัน้
6. แผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่รับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 14/2559 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิม่ ทุนของ
บริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 29,602,897,629 บาท เป็ น 99,555,048,070 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จานวน 69,952,150,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ดังนี ้
(ก) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ
5 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
(ข) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 12,395,962,780 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บริ ษัทจะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่
จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
(ค) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรั บการปรั บสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 (MAX-W1) จานวน
4,196,856,270 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 (MAXW2) จานวน 3,775,480,273 หุ้น
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว
บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ อีกต่อไป และในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
และจองเกินสิทธิแล้ วในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ถัดไป
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9
มกราคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในวันที่ 10 มกราคม 2560
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) โดยรายละเอียดการจองซื ้อ
หุ้นสามัญดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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1.

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ที่ติดต่ อได้ ของบริษัท
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2357-1377-9
โทรสาร : 0-2357-1380
เว็บไซต์ : www.maxmetalcorp.co.th

2.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอื หุ้น ซึ่งได้ มีมติให้ จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 14/2559
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

3.

:
:

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 14/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น

: หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วก่อนการเพิ่มทุน : 19,833,540,447 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

19,833,540,447 หุ้น
0 หุ้น
1
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ทุนที่จะชาระเพิ่มสาหรั บการจัดสรรหุ้น : 69,952,150,441 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
วิธีการจัดสรร

69,952,150,441 หุ้น
0 หุ้น

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้
ปั ดทิ ้ง ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนตามอัตราที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) แต่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิ ม ที่ จ องซื อ้ หุ้น ใหม่ เ กิ น สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ การจัด สรรหุ้น ให้ ส าหรั บ
จานวนที่มีการใช้ สิทธิ เกินนี ้ก็ ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิ ครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
โดยในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนน้ อยกว่าจานวน
ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้น
ดัง กล่า วให้ ดาเนิ น การไปจนกระทั่ง ไม่มี ห้ ุนเหลือ จากการจัด สรร
ตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็ นไปตามกฎหมายโดยผู้
ถือหุ้นจะต้ องทาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี ้ พร้ อม
กับการจองซือ้ และชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นที่คนมีสิทธิ จองซื ้อตาม
ส่วน
นอกจากนี ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้
มีอานาจ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมายเป็ นผู้มี อ านาจด าเนิ น การใดๆ ที่ จ าเป็ นและ
2
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ อ านาจดั ง กล่ า วรวมถึ ง ก าหนดหรื อ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่ จาเป็ น และ/หรื อเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขาย และ/หรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี ไ้ ด้ ทุก ประการ ภายใต้ เ งื่ อ นไขของ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงหลักเกณฑ์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ การกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
เป็ นต้ น และให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรรเพื่อให้ การออกและ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน และใบสาคัญ แสดงสิท ธิ สาเร็ จลุล่วง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ
ยื่นเอกสารตางๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทและใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วง เป็ นต้ น

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร

: 49,583,851,118 หุ้น

อัตราส่วนการจองซื ้อ

: ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 0.05 บาท (ห้ าสตางค์)

3.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชื่อ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (“MAX-W3”)
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จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
: 12,395,962,780 หน่วย (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ าน
เก้ าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยแปดสิบหน่วย)

จานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิ

: 12,395,962,780 หุ้น (หนึง่ หมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ านเก้ า
แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยแปดสิบหุ้น)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลีย่ นมือได้

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขาย

: 0 บาทต่อหน่วย

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
อัต รา 4 หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ต่อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ย หาก
คานวณแล้ วมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิตา่ กว่า 1 หน่วยให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้ง

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้ หุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ )

ราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

: 0.05 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาและกาหนดการใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญการแสดงสิทธิ
ได้ เพียง 1 ครัง้ เมื่อครบ 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
(“วันใช้ สิทธิ ") ในกรณี ที่วันกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ายตรงกับ
วัน หยุด ท าการของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยให้ เ ลื่อนวัน
กาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ า
วันใช้ สทิ ธิ

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ : ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ

4.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

กาหนดให้ วนั ที่ 9 มกราคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และ
กาหนดให้ วนั ที่ 10 มกราคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
บทบัญญัติมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
5.

กาหนดการจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่ าหุ้นเพิ่มทุน
5.1

กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 15.00 น. (รวม 5 วันทาการ)

5.2

สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่ าหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทาการของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
10400 โทรศัพท์ 0-2357-1377-9 โทรสาร 0-2357-1380
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ รับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสาร
5.3

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัด ส่วนการถือหุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนตามอัตราที่กาหนดเอาไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) แต่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นใหม่
เกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นให้ สาหรั บจานวนที่มีการใช้ สิทธิเกินนี ้ก็ ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ โดยในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือมีจานวนน้ อยกว่า
จานวนที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้ จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินการไป
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นสมควรและเป็ นไปตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นจะต้ อง
ทาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี ้พร้ อมกับการจองซื ้อ และชาระเงินค่าจองซื ้อของหุ้นที่ตนมีสทิ ธิจองซื ้อตาม
ส่วน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
นอกจากนี ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อกรรมการผู้มีอานาจมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกั บการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ อานาจดังกล่าวรวมถึงกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรื อจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในครัง้ นี ้ได้ ทุกประการภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้น
เพิ่มทุน เป็ นต้ น และให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการ
จัดสรรเพื่อให้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิสาเร็ จลุลว่ ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
ให้ ข้อมูลติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่นเอกสารต่างๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ รับ มอบอานาจช่วง เป็ นต้ น
5.4

การสละสิทธิการจองซือ้

ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ใช้ สิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อมิได้ ชาระเงินภายในระยะเวลาที่
กาหนดเอาไว้ หรื อบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธิการจองซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้
5.5

เอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซือ้
5.5.1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้ที่จองซื ้อ
และในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ จู องซื ้อยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 1 ฉบับเท่านัน้
5.5.2 ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
5.5.3 เอกสารประกอบการแสดงตน


บุคคลธรรมดา
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อใน
กรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบบัตรประจาตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้ อมแนบสาเนา
ทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อ
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เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ ผ้ ูเ ยาว์ อ าศัย อยู่ พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง) ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ทาให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม
2560 หรื อในใบรั บรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง



บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง



นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง



นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของประเทศนันๆ
้ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบตัวอย่างลายมือชื่ อของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลและสาเนาหนังสือ
เดินทางของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนา
เอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public และรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่ สถานฑูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทา หรื อรับรองข้ อความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ

5.5.4 หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อานาจกระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอานาจ ซึง่ ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
5.5.5 หลักฐานการชาระเงินจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบน าฝาก ฉบับ จริ ง (Pay-In Slip) (กรณี ชาระเงิ นค่า หุ้น ด้ วยการโอนเงิ น ) หรื อ เช็ คบุคคล หรื อ เช็ ค
ธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน ดร๊ าฟท์) ที่ขีดคร่ อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.
แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทาการ
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เท่านัน้ โดยเช็คดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ไม่ เกินวันที่ 17 มีนาคม 2560 (กรุ ณาระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน)

5.6

ขัน้ ตอนและวิธีการจองซือ้ และการรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วิธีการจองซือ้ และการรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน โดยระบุ
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิให้ ถกู ต้ อง พร้ อมทัง้
ลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3) โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจต้ อง
ยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ที่ตวั แทนรับการจองซื ้อฯ
ภายในวันและเวลาที่รับจองซื ้อ และชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อนี ้
 กรณีชาระเงินเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (ดร๊ าฟท์)
- ติดต่อสถานที่รับจองซื ้อหุ้นและรับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยชาระด้ วย เช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร
(แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (ดร๊ าฟท์) ที่ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ
บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพฯได้ ภายใน
1 วันทาการเท่านัน้ โดยเช็คดังกล่ าวจะต้ องลงวันที่ไม่ เกินวันที่ 17 มีนาคม 2560
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการงดรับเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (ดร๊ าฟท์)
เพื่อชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์
- กรุ ณาจ่ายเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (ดร๊ าฟท์) จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง รวมทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ ต่ากว่าสิทธิ หรื อ
มากกว่าสิทธิ
- กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฎจากใบรั บรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร (แคชเชียร์
เช็ค) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (ดร๊ าฟท์)
- กาหนดเวลารั บจองซื ้อ กรณี ชาระด้ วยเช็คบุคคล หรื อเช็ คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อ ตั๋วแลกเงิน
(ดร๊ าฟท์) วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560 ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. และ วันที่ 17 มีนาคม 2560
ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
 กรณีชาระด้ วยเงินฝาก/ โอนเงิน (งดรับจองซื ้อด้ วยเงินสด)
- กรุณาฝาก/ โอนเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริ ษัท
ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น”
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
8
8

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 210-302-0604
- กรุ ณาฝาก/ โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทัง้
กรณีซื ้อตามสิทธิ ต่ากว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิ
- กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฎจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในหลักฐานใบนาฝาก/ โอนเงิน ที่ได้ ชาระเงินค่า
จองซื ้อ
- กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเงินฝาก/ โอนเงิน
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ทัง้ นีจ้ านวนเงิ นที่ผ้ ูจองซื ้อชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องมีจานวนสุทธิ จากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจะถือว่ายอดสุทธิ
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่ผ้ จู องซื ้อชาระเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.7

การนาส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ยืนยันการจองซื ้อและการชาระเงิน โดยนาเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐานการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน (ตามข้ อ 5.5 เอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซื ้อ) มายังสถานที่รับจองซื ้อหุ้นของบริ ษัท เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2351-1377-9 โทรสาร 0-23511380
ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่
จัดส่งเอกสารมาที่บริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทแจ้ งไว้ บริ ษัทมีสิทธิที่จะ
ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันสละสิ
้
ทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

5.8

เงื่อนไขการจองซือ้
5.8.1 ในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุ้น เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะลงลายมือชื่อผู้รับจองใน
ส่วนท้ ายของใบจองซื ้อหรื อออกหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื ้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟท์ ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
5.8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วจะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
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5.8.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
กาหนดเอาไว้ หรื อบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิ ใช่ความผิดของ
บริ ษัทไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นตามกาหนด หรื อผู้
ถือหุ้นที่จองซือ้ กรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนไม่ชัดเจน หรื อนาส่งเอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
5.8.4 หากการสละสิทธิหรื อการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวดัง กล่าว
โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวที่เหลืออยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
5.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับ
การจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ด
การจองซื ้อหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัท
ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
2. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัท
จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่จองซื ้อฝากไว้ และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีนี ้ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของ
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากใบหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 1 แทน
3. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทจะดาเนินการออก
ใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
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และนาหุ้นฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐาน
การฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น และหากผู้จองซือ้ ต้ องการถอน
หลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตรา
ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

5.10 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจานวนที่
จองซื ้อหรื อไม่ได้ รับหรื อได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่จองซื ้อเกินสิทธิไม่ครบเต็มจานวนตามที่จองซื ้อ บริ ษัท
จะคืนเงินจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรั บส่วนที่ไม่ได้ รับการจัเสรรดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ย และ
ไม่มีคา่ เสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ สิ ้นสุดกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อ ตามวิธีการ
ใดวิธีการหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร สาหรับผู้จองซื ้อที่มีความประสงค์ที่จะให้ บริ ษัทคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ไม่ได้ รับจัดสรรคืนผ่านการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารให้ ผ้ จู องซื ้อแนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อ กระแสรายวันของธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปิ ดไว้ ในนามของผู้จองซื ้อ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย
2) เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื ้อเท่านัน้ สาหรับผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ แนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชี
เงินฝาก หรื อไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากหลักทรัพย์หรื อกระแสรายวันในนามของผู้จองซื ้อกับธนาคารต่างๆ หรื อมี
ความประสงค์ที่จะรับคืนเงินค่าจองซื ้อผ่านทางเช็คนัน้ บริ ษั ทจะจัดส่งเช็คเงินคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อระบุในใบจองซื ้อ หรื อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
มกราคม 2560
หมายเหตุ: ผู้จองซื ้อจะป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรด้ วยตนเอง
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากบริ ษัทได้ มีการจัดส่งเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุ
ไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ เงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อ
จะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป
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5.11 ข้ อสาคัญอื่นๆ

5.11.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อและชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ น
ชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขบัญชี/ชื่อบัญชีของบุคคลอื่นจะไม่สามารถนาหุ้นเข้ าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื ้อได้ ทนั ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ
5.11.2 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ ที่ประสงค์จะนาหุ้นเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้ ถกู ต้ อง หากระบุไม่ถกู ต้ องจะ
ทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ ต้องการได้ ซึ่งทางบริ ษัทไม่รับผิ ดชอบต่อความ
ล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืนหรื ออาจสูญหาย ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื ้อได้ ทนั ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ
5.11.3 จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระ บริ ษัท
ขอสงวนสิท ธิ ที่ จะถื อ ตามจานวนเงิ น ที่บ ริ ษัท ได้ รั บ จากการจองซือ้ หุ้นเป็ นหลัก แต่ทัง้ นี จ้ านวนเงิ น
ดังกล่าวจะต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อได้ รับจัดสรร
5.11.4 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื ้อหุ้น วิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อข้ อมูล
ใดๆที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรคหรื อ
ข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
5.11.5 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการดาเนินการยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่มีรายชื่อเป็ นบุคคลที่ถกู กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย รวมทังหาก
้
ผู้จองซื ้อได้ โอนเงินเข้ าบัญชีบริ ษัท บริ ษัทจะไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
6.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นเงินทุนสารองสาหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ทังการลงทุ
้
นในธุรกิจพลังงานทางเลือก และ/หรื อ
ธุรกิ จอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จในปั จจุบันของบริ ษัทรวมทัง้ ธุรกิ จอื่น ๆ ที่สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริ ษั ทได้ ในอนาคต โดยการเข้ าไปลงทุนดาเนินโครงการและหรื อเข้ าไปร่ วมลงทุนใน
โครงการต่าง ๆดังกล่าวทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งโครงการในอนาคตดังกล่าวทังหมดจะน
้
ามาซึง่ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นและ
ส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท
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7.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. เสริ มสร้ างโครงสร้ างทุน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทเพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทมีความคืบหน้ าที่สาคัญ เกี่ยวกับการดาเนินงานและโครงการลงทุนต่าง ๆของบริ ษัท บริ ษัทจะ
ดาเนินการแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทราบตามหลักเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในลาดับต่อไป
8.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1. ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื ้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องทีเ่ พิ่มขึ ้น
2 ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล จากการที่บริ ษัทดาเนินการเพิ่มทุนจะนามาซึ่งเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจค้ าเหล็กที่ดาเนินการอยู่ และลงทุนในธุรกิจพลังงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่
มีศกั ยภาพที่จะสร้ างผลตอบแทนที่นา่ พอใจในอนาคตให้ แก่บริ ษัท ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกาไรเพิ่มขึ ้นจากผลการ
ดาเนินงาน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ และมี
ผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ บริ ษัทจะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็เมื่อบริ ษัทมีผลประกอบการที่มีกาไร และสามารถ
ล้ างขาดทุนสะสมที่มีอยูไ่ ด้ ทงหมด
ั้
3. หากบริ ษัทได้ รับเงินทุนเข้ ามาเพิ่มขึ ้น จะทาให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถใน
การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทาให้ สถานภาพทางการเงินเข้ มแข็งขึ ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ในระยะยาว

9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
1. เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
เนื่องจากบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการขยายตัวทางธุรกิจ ซึง่ จากเดิมประกอบธุรกิจเหล็กเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบนั บริ ษัท
ได้ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงาน รวมถึงมีแผนที่จะเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานที่
ประเทศญี่ปนเพิ
ุ่ ่มเติมอีกด้ วย ซึง่ นอกจากจะเป็ นการขยายฐานรายได้ ของบริ ษัทแล้ วยังเป็ นการกระจายความเสีย่ ง
ไปสูธ่ ุรกิจอื่น ๆ มากขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความต้ องการที่จะใช้ เงินทุนที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมาก เพื่อเป็ นเงินทุนสารอง
สาหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ทังการลงทุ
้
นในธุรกิจพลังงานทางเลือก และ/หรื อ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจในปั จจุบนั ของบริ ษัทรวมทังธุ
้ รกิ จอื่น ๆ ที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจ
ให้ แก่บริ ษัทได้ ในอนาคต
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้น
ใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทครัง้ ที่ 3 (“MAX-W3”) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซงึ่ จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม 4 หุ้นเพิ่มทุน ต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.05 บาทนัน้ มีความเหมาะสม
และเป็ นประโยชน์สงู สุด ซึง่ ราคาดังกล่าวกาหนดขึ ้นตามความต้ องการใช้ เงินทุนของบริ ษัทในอนาคต

2. ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
ตามที่บริ ษัทมีนโยบายที่จะเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรื อ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจในปั จจุบนั ของบริ ษัทรวมทังธุ
้ รกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริ ษัทได้ ใน
อนาคตนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจพลังงานจากพลังงานขยะแล้ ว ส่วนธุรกิจ
พลังงานจากความร้ อนร่วมอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั ิยินยอมจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินให้ สามารถโอนหุ้นให้ กบั ผู้อื่น
ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการเจรจาเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญีปนอี
ุ่ ก 2 โครงการ
ซึง่ บริ ษัทคาดว่ามีความเป็ นไปได้ มาก ที่บริ ษัทจะเข้ าลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่างการเจรจาอยูน่ นั ้ ซึง่ หากบริ ษัทได้
ข้ อสรุ ปผลการศึกษาโครงการอย่างครบถ้ วนเป็ นที่น่าพอใจ และตัดสินใจดาเนินการ หรื อลงนามในข้ อตกลง หรื อ
สัญญาใด ๆที่มีนยั สาคัญ บริ ษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาดาเนินการตามขันตอนและ
้
ระเบียบปฏิบตั ิ พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และ/หรื อ ขออนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ตามที่ บริ ษัทต้ องการระดมทุนเพิ่มเติมจานวนประมาณ 2,400 ล้ านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนสารองสาหรับการขยาย
ธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนหลายวิธี เช่น การเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด และการกู้ยืม พบว่า (ก) การเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัดอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่มากกว่าการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) การกู้ยืมอาจนาไปสู่ภาระผูกพันในการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยของบริ ษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น พร้ อมการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อ
และได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งสามารถเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีสว่ นร่วม
ได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ในกรณี ที่มีผ้ ูใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นในการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้ นเดิมตามสัด ส่วนการถื อ หุ้นหรื อมีการใช้ สิทธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 น้ อยกว่าที่กาหนด จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับเงินน้ อยกว่า 2,400 ล้ านบาท ซึ่งทาให้
บริ ษัทมีเงินทุนสารองสาหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้ อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทมีเงินทุนสารองสาหรับธุรกิจที่บริ ษัทดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
ทังการลงทุ
้
นในธุรกิจพลังงานทางเลือก และ/หรื อ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จใน
ปั จจุบนั ของบริ ษัทรวมทังธุ
้ รกิจอื่น ๆ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
10.

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดย
กระทาการ หรื อละเว้ นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ป ฏิบตั ิตามหน้ าที่ดงั กล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท
บริ ษัทสามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนันได้
้ แต่หากบริ ษัทไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะแจ้ งให้ บริ ษัทดาเนิน การเรี ยกร้ องได้ และ
หากบริ ษัทไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้ องร้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริ ษั ท ตามมาตรา 85 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรื อละเว้ นกระทาการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนันเป็
้ นเหตุให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษัทอาจฟ้ องเรี ยกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษัทได้ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท จะแจ้ งให้
บริ ษัทดาเนินการดังกล่าวได้ ซึง่ หากบริ ษัทไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

11.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
-ไม่มี15
15

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

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
MAX
ธุรกิจหลัก
ประกอบธุรกิจการซื ้อมาขายไปเหล็กทุกประเภท
ที่ตงั ้
1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2357-1377-9
โทรสาร
0-2357-1380
Website
www.maxmetalcorp.co.th

2.

โครงสร้ างของบริษัท
บริษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด )มหำชน(
(MAX)

20%
บริษทั รำชบุรอีี อพี ี รีนวิ เอเบิล้ เอนเนอจี้ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 500 ล้ำนบำท

100%
บริษทั เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด
ทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท

80%
บริษทั เดอะมำเจสติค ครีก
คันทรีคลับ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 260 ล้ำนบำท

16
16

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริ ษัท มีบริ ษัทย่อย 2 แห่ง และบริ ษัทร่วม 1 แห่ง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริ ษัท
ประเภทกิจการ
อัตราร้ อยละ
การลงทุน
1. บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
ประกอบธุรกิจการจัดหาและจาหน่าย
100
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริ ษัท เดอะ มาเจสติค ครี ก คันท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ
80
รี คลับ จากัด
3. บริ ษัท ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้ าจาก
20
เอนเนอจี ้ จากัด
เชื ้อเพลิงขยะ
3.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
จัดตังขึ
้ ้นใน
ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่ งขัน
3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทุกชนิด
และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็ นลักษณะซื ้อมา-ขายไป
ดัง นัน้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก ที่ จ าหน่ า ยจึ ง มี ค วามหลากหลายขึ น้ อยู่กับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ราคา และ
ความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท หากพิจารณาจาแนกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้ งานอาจ
แบ่งออกได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ได้ แก่
1. กลุม่ วัตถุดิบ ได้ แก่ เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กดิบ (Pig Iron) และเหล็กแท่ง (Ingot)
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป (Semi-finished product) เช่น บิลเลต (Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหล็ก
รี ดร้ อน/รี ดเย็นชนิดม้ วน (Hot/Cold Rolled Coil)
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็ จรูป (Finished product) ได้ แก่ เหล็กโครงสร้ าง เช่น เหล็กเส้ น เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ทังชนิ
้ ดท่อดาและท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ฯลฯ และ
4. กลุม่ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในสาหรับเหล็กและที่ใช้ ในโรงงานผลิตเหล็ก
ในปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โดยการเข้ าถือหุ้น ในบริ ษัท เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี
คลับ จากัด (“MJC”) ซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ ในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้ วของ MJC และเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล เอนเนอจี ้
จากัด (R-EEP) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจากเชื ้อเพลิงขยะ ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้ วของ R-EEP
17
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3.2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. กลุม่ วัตถุดิบ ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
1.1 เศษเหล็ก (Scrap) เศษเหล็กทัว่ ไปที่พบเห็นได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นได้ ทงเศษซากที
ั้
่เหลือจากการกระบวน
การผลิตเหล็ก เหล็กที่ถูกใช้ แล้ ว รวมถึงชิ น้ ส่วนเหล็กตกเกรด ซึ่งเศษเหล็กแบ่งได้ หลายประเภทได้ แก่
เศษเหล็กแผ่นปั๊ ม เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิตชิ ้นงาน เศษเหล็กขอบคอยล์เหล็ก เศษเหล็กที่เหลือจาก
การปาดเรี ยบ ฯลฯ
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
2.1 บิลเลต (Billet) เหล็กแท่งยาว โดยการหล่อ หรื อ รี ด รู ปหน้ าตัดเป็ นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160
มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ ้ว หรื อน้ อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมักจะ
ถูกนามาแปรรูปเป็ น Bars, Rods หรื อ ท่อไร้ รอยเชื่อม
2.2 สแลบ (Slab) เหล็กแท่งแบนซึง่ หน้ าตัดกว้ างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้ อยกว่า เหล็ก
แท่งยาว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มักจะถูกนามาแปรรูปเป็ 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) ซึ่งทาให้ แท่งเหล็กกึ่งสาเร็ จรู ปที่เรี ยกว่า “สแลป (Slab)” มีขนาด
ความหนาลดลงจาก 100 มิลลิเมตร เป็ นแผ่นที่มีความหนาบางลงอยู่ในช่วง 1.00 ถึง 13.00 มิลลิเมตร
ตามที่ลูกค้ 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)” เพื่อประสิทธิ ภาพใน
การเก็บรักษาเคลื่อนย้ ายและขนส่ง อย่างไรก็ดีเมื่อลูกค้ าต้ องการสินค้ าเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดแผ่น
โรงงานจะทาการตัดแบ่งเหล็กม้ วนเป็ นแผ่นตามขนาดความยาว และความกว้ างที่ลกู ค้ าต้ องการได้ อีก
ด้ วย
2.4 เหล็ก แผ่นรี ดเย็น (Cold Rolled Coil) ใช้ เ หล็ก แผ่นรี ดร้ อนเป็ นวัตถุดิบ ใช้ ใ นงานลัก ษณะที่ต้องการ
คุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ากว่าเหล็กแผ่นรี ดร้ อน โดยนาม้ วนเหล็กแผ่นรี ดร้ อนไปรี ดเย็นต่อ จะ
ได้ เหล็กแผ่นที่มีผิวมันกว่า แต่ยงั คงเหลือความเครี ยดในเนื ้อเหล็กอยูท่ าให้ มีความแข็งสูง ความสามารถ
ในการยืดตัว (Elongation) ต่าและยังมีความไม่สม่าเสมอของคุณสมบัติเชิงกลในทิศทางต่าง ๆ สูง จึง
ไม่เหมาะแก่การใช้ งานขึ ้นรู ป ต้ องทาการอบ (Annealing) เพื่อให้ คลายความเครี ยดในเนื ้อเหล็กลง โดย
ความหนาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุ งความเรี ยบของคุณภาพผิว และขจัดการยืดตัว ณ จุดคลาก
(Yield point elongation) ทาให้ สามารถไปใช้ ขึ ้นรูปได้ อย่างสม่าเสมอขึ ้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็ จรูป (Finished product) ได้ แก่ เหล็กโครงสร้ าง เช่น เหล็กเส้ น เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ทังชนิ
้ ดท่อดาและท่อชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ฯลฯ
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมุ่งเน้ นการขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็ จรู ป (finished product) มากกว่ากลุม่
วัตถุดิบ เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ เหล็กสาเร็ จรู ป (finished product) มีราคาขายที่สูงกว่า อย่างไรก็ต าม
บริ ษัทยังคงต้ องคานึงถึงปริ มาณเงินทุนหมุนเวียนที่บริ ษัทมีควบคูไ่ ปด้ วยเช่นกัน
4. กลุม่ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในสาหรับเหล็กและที่ใช้ ในโรงงานผลิตเหล็ก
3.3

การตลาดและการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปริ ม าณการผลิ ต เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า ที่ ส าคัญ ในปี 2559 มี ป ระมาณ 7,728,338 เมตริ ก ตัน (ไม่ ร วม
ผลิตภัณฑ์ เหล็กกึ่งสาเร็ จ รู ป เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่ อ ไม่ให้ เกิ ดการนับ ซ า้ )
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 18.98 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายผลิต ภัณ ฑ์ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตที่เพิ่มขึน้ มากที่ สุด คือ เหล็กทรงยาวปรั บตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.02 เหล็กทรงแบน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.90 สาหรับการจาหน่ายในประเทศประมาณ 19,074,108 เมตริ กตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.86
โดยเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.82 เหล็กทรงแบนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.91 สาหรับมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.25 มูลค่าการนาเข้ าลดลงร้ อยละ 3.66
ที ่มา : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้ม
ปี 2560
2. แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สาหรับสถานการณ์ การบริ โภคเหล็กไทยในปี 2560 ประมาณ 17.8 ล้ นตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 – 2.8 โดย
คาดการณ์ ว่า อุต สาหกรรมเหล็ก ทรงแบน จะมี ก ารบริ โภคเพิ่ ม ขึน้ ตามการขยายตัว ของอุต สาหกรรม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เช่น เครื่ องปรับอากาศ สาหรับเหล็กทรงยาวที่ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง คาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึ ้น โดยในส่วนของโครงการก่อสร้ างภาครัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า ในปี 2560 กระทรวงคมนาคมมี
แผนลงทุนด้ านขนส่ง โดยขยายการก่อสร้ างโรงสร้ างพื ้นฐาน 36 โครงการ โดยเป็ นโครงการต่อขยายเฟสแรก
โดยโครงการที่พร้ อมขออนุมตั ิ ครม. เช่น รถไฟทางคู่ปากน ้าโพ – เด่นชัย, จิระ – อุบลราชธานี, ขอนแก่น –
หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎร์ ธานี – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ , เด่นชัย – เชียงใหม่, เด่นชัย – เชียง
ของ และบ้ านไผ่ – นครพนม ซึง่ จะมีผลทาให้ เหล็กทรงยาวขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ที ่มา : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม; สรุปภาวะเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้ม
ปี 2560
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3. กลยุทธ์การตลาด
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service)
บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาและค านึ ง ถึ ง สภาวะตลาดและความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกัน ของผู้บ ริ โ ภค จึ ง มี
ผลิตภัณฑ์ เหล็กที่หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิต ภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถซื ้อหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการได้ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีครอบคลุมตังแต่
้ เศษเหล็ก เหล็กม้ วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ ท่อ
เหล็ก และเหล็กเส้ น นอกจากนี ้ ด้ วยปั จจัยดังกล่าวเหล่านี ้จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้นและปรับแผนธุรกิจการขายให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
บริ ษัทกาหนดราคาสินค้ าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายกาหนดราคาตาม
ภาวะความต้ องการสินค้ า รวมถึงราคาตลาดของสินค้ าและวัตถุดิบเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี ้ จะพิจารณา
ถึงแนวโน้ มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็ นปั จจัยในการกาหนดราคาสินค้ าด้ วย โดยบริ ษัท
จะพยายามกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้ มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ ซึ่งบริ ษัทไม่มีนโยบายการแข่งขันทางด้ านราคาโดยตัดราคากับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ แต่
มุง่ เน้ นที่คณ
ุ ภาพของสินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
3. กลยุทธ์ด้านการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย (Place)
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กของบริ ษัทในระยะแรก กาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายทังการขายตรง
้
ให้ กบั ผู้ใช้ และจาหน่ายผ่านไปยังผู้ค้ารายอื่นรวมถึงการจาหน่ายผ่านนายหน้ า ด้ วยภาพรวมของตลาด
ที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่มาก เกณฑ์การพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จึง
เน้ นการพิจารณาประกอบกันระหว่างขนาดคาสัง่ ซื ้อ อัตรากาไรและความเสี่ยง รวมถึงระยะเวลาการ
จัดเก็บเงิน เพื่อสร้ างและขยายฐานรายได้ รวมถึงผลตอบแทนของกิจการให้ เติบโตขึ ้นตามลาดับ
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
บริ ษัทกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริ มการขายให้ แก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทจะมอบส่วนลดหรื อ
ขยายระยะเวลาชาระเงินให้ แก่ลูกค้ ารายใหญ่ที่มีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก หรื อมีฐานะการเงินและ
ประวัติการชาระเงินที่ดี เป็ นต้ น
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังเน้ นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่
ลูกค้ ากาหนด มีการส่งมอบสินค้ าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการให้ บริ การแก่
ลูกค้ า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออานวยความสะดวก สร้ าง
ความประทับใจ และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
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4. ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ในการคัดเลือกผู้ผลิตของบริ ษัท บริ ษัทจะพิจารณาเลือกผู้ประกอบการที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานสินค้ า
และกระบวนการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านการควบคุมผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษัทไม่มีนโยบายเก็บรักษาสินค้ าเพื่อเป็ นสินค้ าคงเหลือ บริ ษัทจะดาเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ รับคา
สัง่ ซื ้อจากลูกค้ าของบริ ษัทเท่านัน้ โดยบริ ษัทจะทาการจัดซื ้อโดยตรงกับโรงงานผู้ผลิต และ Supplier รายอื่นๆ ที่
มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
และสามารถจัดส่งสินค้ าได้ ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด ปั จจุบนั บริ ษัทมุง่ เน้ นการขายสินค้ าประเภทเหล็กเส้ น
และเหล็กรูปพรรณ เนื่องจากมีราคาขายที่สงู กว่ากลุม่ วัตถุดิบและมีกลุม่ ลูกค้ าที่มากกว่า ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีม่ ี
ศักยภาพในการชาระหนี ้ เพื่อป้องกันปั ญหาการผิดนัดชาระหนี ้

3.4

4.

โครงสร้ างรายได้
รายละเอียด

งวด 9 เดือน ปี 2559
ปี 2558
ปริมาณ จานวนเงิน จานวนเงิ
ปริมาณ
น(ล้ านบาทจ
จานวนเงิ
านวน)
น
(ตัน)
(ล้ านบาท)
(ตัน)
(ล้ านบาท)

ปี 2557
ปี 2556
ปริปริมมาณ
าณ จานวนเงิน ปริมาณ จานวนเงิน
(ตัน)
(ล้ านบาท) (ตัน) (ล้ านบาท)

1.เหล็กม้ วน

-

-

1,602

31.28

7,868

170.42

2,083

41.52

2.ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป

-

-

-

-

-

-

5,451

54.66

3.เหล็กเส้ น

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.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์ สินถาวรหลักของบริษัท
1. รายละเอียดของทีด่ ิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน
752.63 ล้ านบาท โดยทรัพย์สนิ ของบริ ษัทใหญ่ประกอบด้ วย รถยนต์และเครื่ องใช้ สานักงาน จานวน 3.52 ล้ านบาท
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ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย ทีด่ ินและส่วนปรับปรุงสนามกอล์ฟ สิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้ าง จานวน 749.12 ล้ านบาท
2. การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
- ไม่มี 3. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัท
- ไม่มี –
4. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุน
ของบริ ษัท โดยคานึงถึงความจาเป็ นเหมาะสมและประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยมีรายละเอียด
การลงทุนดังนี ้
1. ธุรกิจเหล็ก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัทย่อย
ในนามบริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด (“MSP”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท เรี ยกชาระครัง้ แรกในวันจด
ทะเบียนจัดตังไม่
้ น้อยกว่าร้ อยละ 25 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในเชิงลึก โดย MSP ได้ จดทะเบียน
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554
ในส่วนของนโยบายหลักการดาเนินกิจการของ MSP จะถูกกาหนดขึ ้นโดยบริ ษัทผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ส่วนแนวทางบริ หารงานหรื อระบบงานจะยึดถือตามหลักการและ
แนวทางเดียวกันกับที่บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิอยู่ ณ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั ของ MSP
ยัง คงมี เ พี ย งธุ ร กรรมลัก ษณะซื อ้ มาขายไปเช่ น เดี ย วกัน กับ บริ ษั ท เนื่ อ งจาก แผนงานที่ อ ยู่ร ะหว่า งพิ จ ารณา
ดาเนินการ ยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอ
2. ธุรกิจสนามกอล์ฟ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้ มีมติให้ บริ ษัทเข้ า
ลงทุนโดยการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด (“MJC”) จากบริ ษัท หัวหินพัฒนา
จากัด จานวน 20,800,000 หุ้น ในราคา 12.50 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 260,000,000 บาท ในสัดส่วนร้ อยละ
80 ซึง่ MJC เป็ นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริ ษัท

:

บริ ษัท เดอะมาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด
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วันที่จดทะเบียนจัดตัง้

:

3 ธันวาคม 2529

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขที่ 164 หมูท่ ี่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว :

260,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 26,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

:

10 บาท

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ ภายใต้ ชื่อ “เดอะ มาเจสติก ครี ก คันทรี่ คลับ”
จานวน 27 หลุม และห้ องพักเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าจานวน 44 ห้ อง ตังอยู
้ ใ่ นเขต
ต.ทับ ใต้ อ.หัว หิ น จ.ประจวบคี รีขัน ธ์ บนเนื อ้ ที่ ป ระมาณ 1,400 ไร่ ปั จ จุบันมี
สมาชิกรวมกว่า 1,600 ราย

นโยบายหลักการดาเนินกิจการของบริ ษัท MJC นัน้ คณะกรรมการของบริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนกรรมการ คือ นายอิทธิ
ชัย อรุณศรี แสงไชย และนายสมชาย มีเสน เข้ าร่วมเป็ นกรรมการ เพื่อมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
3. ธุรกิจพลังงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้ มีมติให้ บริ ษัทเข้ าซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล เอนเนอจี ้ จากัด (R-EEP) รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 10,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ R-EEP ในราคาหุ้นละ 19
บาท รวมเป็ นจ านวนเงิ น ทัง้ สิน้ 190 ล้ า นบาท ซึ่ง R-EEP ประกอบธุ ร กิ จ ผลิต ไฟฟ้ าจากเชื อ้ เพลิง ขยะ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ :

บริ ษัท ราชบุรี อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล เอนเนอจี ้ จากัด-(“R-EEP”)

วันที่ก่อตัง้ :

25 พฤษภาคม 2554

เลขที่นิติบคุ คล :

0105554068315

ทุนจดทะเบียน :

500 ล้ านบาท

ทุนชาระแล้ ว :

500 ล้ านบาท

ที่ตงั ้ :

เลขที่ 9/244 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ :

ผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงขยะ ซึง่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
นครหลวงแล้ ว คาดว่าจะจ่ายไฟเข้ าระบบได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า:

เลขที่ 168/1 ซอยขจรวิทย์ ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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กาลังการผลิตติดตังรวม
้ :

9.9 MW

ปริ มาณการขายตามสัญญา :

8.0 MW

อัตรารับซื ้อไฟฟ้ า Feed-in Tariff

1) FiT คงที่ 2.39 บาท/หน่วย ระยะเวลา 20 ปี

(FiT) :

2) FiT แปรผัน 2.69 บาท/หน่วย ระยะเวลา 20 ปี (ปรับเพิ่มตามอัตรา
เงินเฟ้ อขันพื
้ ้นฐาน)
3) FiT พิเศษ 0.70 บาท/หน่วย ระยะเวลา 8 ปี

วันเริ่ มขายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(COD) :
นโยบายหลักการดาเนินกิจการของ R-EEP นัน้ คณะกรรมการของบริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนกรรมการ คือ นายพงษ์ ดษิ ฐ
พจนา เข้ าร่วมเป็ นกรรมการ เพื่อมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
โครงการในอนาคต
1. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท พีพีทีซี จากัด (“PPTC”) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ าขนาดเล็ก ระบบ Cogeneration ในสัดส่วนร้ อยละ
21.5 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว แต่เนื่องจากการซื ้อหุ้น PPTC นัน้ ทางผู้ถือหุ้น PPTC จะสามารถโอนหุ้นให้ กบั ผู้อื่น
ได้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิยินยอมจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินของ PPTC ก่อน ซึ่ง PPTC มีเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน
จานวน 2 ราย ซึ่งปั จจุบนั ได้ รับการอนุมตั ิยินยอมจากเจ้ าหนี ้ 1 รายแล้ ว และรอการอนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้อีกราย ซึ่ง
บริ ษัทคาดว่าจะสามารถทราบผลได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และภายหลังจากที่ PPTC ได้ รับการอนุมตั ิจาก
เจ้ าหนี ้ทังสองรายแล้
้
ว ทาง PPTC จะทาหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทล่วงหน้ า 30 วัน เพื่อให้ บริ ษัทดาเนินการและจัด
เตรี ยมการชาระค่าหุ้นต่อไป ซึ่ งบริ ษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินการโอนหุ้นของ PPTC ให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือน
มีนาคม 2560 นี ้
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 14/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ได้ มีมติให้ บริ ษัทเข้ าซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท เท็กซัส 121 จากัด (“เท็กซัส 121”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Mogami
(2) โครงการ Hanamaki ที่ประเทศญี่ปนขนาดก
ุ่
าลังการผลิตรวม 3.87 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ 4.71 เมกะ
วัต ต์ ) ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะการตรวจสอบข้ อ มูลธุร กิ จทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence) และการตรวจสอบข้ อมูลธุรกิ จทางบัญชี (Accounting Due Diligence) ซึ่งบริ ษัทจะขออนุมัติต่อ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ต่อไป
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และปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ และเปรี ยบเทียบโครงการลงทุน เพื่อพิจารณาขยายธุรกิจของ
บริ ษัทในเชิงลึก และต่อยอดธุรกิจของบริ ษัทไปสูธ่ ุรกิจที่มีโอกาสทารายได้ และกาไรให้ แก่บริ ษัท เช่น พลังงานไฟฟ้ า
และอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
6.

รายผู้ถอื หุ้นถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับที่
ชื่อ- นามสกุล
1.
กลุม่ นายขจรศิษฐ์ สิง่ สรรเสริ ญ
1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
2. นายขจรศิษฐ์ สิง่ สรรเสริ ญ
2.
นายจานงค์ พุทธิมา
3.
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
4.
Mr. JOSEPH LEE BOON LENG
5.
กลุม่ ตระกูลพิพฒ
ั น์วิไลกุล
5.1 นายกองโท สุวิทย์ พิพฒ
ั น์วิไลกุล
5.2 นายพิสษิ ฎ์ พิพฒ
ั น์วิไลกุล
5.3 นายสฤษดิ์ พิพฒ
ั น์วิไลกุล
6.
กลุม่ ตระกูลอาชวกุลเทพ
6.1 นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
6.2 นายนพรัตน์ อาชวกุลเทพ
6.3 นายนพพร อาชวกุลเทพ
6.4 นายวิรัช อาชวกุลเทพ
6.5 น.ส. สิริหงษ์ อาชวกุลเทพ
7.
นายสมชาย อโณทัยยืนยง
8.
นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
9.
นายกาแหง หุน่ หิรัณย์สาย
10.
นายสมยศ วงษ์ ทองสาลี
รวมจำนวนหุ้น 10 ลำดับรำยแรก
11.
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด

จานวนหุ้น
2,817,315,919
1,478,000,000
1,339,315,919
862,040,000
569,868,030
436,680,300
455,000,00
350,000,000
65,000,000
40,000,000
344,123,306
335,363,306
3,660,000
3,500,000
1,500,000
100,000
320,000,000
290,0000,000
209,000,000
164,000,000
6,468,527,555
13,365,012,892
19,833,540,447

%
14.20
7.45
6.75
4.35
2.87
2.20
2.29
1.76
0.33
0.20
1.74
1.69
0.02
0.02
0.01
0.00
1.61
1.46
1.06
0.83
32.61
67.39
100.00
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้ วย กรรมการจานวน 8 ท่าน ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายสมชาย
นายอิทธิชยั
นายธนุ
นายจาตุรงค์
นายกมล
นายพิทยาพล
พันเอกบุญชัย
นายพงษ์ สทุ ธิ

มีเสน
อรุณศรี แสงไชย
สุขบาเพิง
สุวรรณน้ อย
ปิ่ นทอง
นาถธราดล
เกษตรตระการ
พื ้นแสน

กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษัท : นายกฤษฎา เจริ ญกลกิจ
8.

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทอีกจานวน 23,142,857,144 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,833,263,204 บาท เป็ น
24,976,120,348 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 23,142,857,144 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 1,983,326,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 24,976,120,348
บาท เป็ นจ านวน 26,959,446,66 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน จ านวนไม่ เ กิ น
1,983,326,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 1,983,049,077
หุ้ นมู ล ค่ า หุ้ นที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น 26,959,446,668 บาท เป็ น
24,976,397,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทจากเดิมจานวน 24,976,397,591 บาท เป็ น 45,304,223,696 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จานวน 20,327,826,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ปี 2560

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 45,304,223,696 บาท เป็ น 29,602,897,629 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 15,701,326,067 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 15,701,326,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นที่รองรับการ
ใช้ สิทธิ ของใบแสดงสิทธิ ในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิ ได้ รุ่ นที่ 1 (MAX-T1) จานวนไม่เกิ น
5,700,000,000 หุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย จานวน 10,000,000,000 หุ้น และหุ้นจดทะเบียนที่เหลือ
จากการรองรั บการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 2 (MAX-W2)
จานวน 1,326,067 หุ้น
2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 29,602,897,629 บาท เป็ น 99,555,048,070 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 69,952,150,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทโดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี ้
2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 12,395,962,780 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 (“MAX-W3”) ที่บริ ษัทจะออกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทครัง้ ที่ 1 (MAX-W1) จานวน 4,196,856,270 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับ
สิ ท ธิ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 (MAX-W2) จ านวน
3,775,480,273 หุ้น

9.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ในการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในปี
2558 ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
งบการเงินรวมของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินสาหรับปี 2556 ถึงปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ไตรมาส 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
ปี 2559
2558
2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
แก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ิดภาระ
ค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อุปกรณ์-สุทธิ
เงินมัดจาในการซื ้อหุ้น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2556

24.28
261.00
50.19
25.26

27.91
847.01
37.89
-

59.56
876.27
22.28
-

4.97
66.76
-

2.05
362.78

912.81

958.11

71.73

0.61

-

-

-

190.00
752.63
100.00
0.17
0.42
1,043.83
1,406.61

4.39
0.09
0.30
4.78
917.59

0.25
0.11
0.12
0.48
958.59

1.66
0.12
0.01
1.79
73.52
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
งบการเงินรวม

ไตรมาส 3
ปี 2559

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินผิดนัดชาระ
ส่วนของรายได้ คา่ สมาชิกรับล่วงหน้ า
จะรับรู้รายได้ ภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี ้สินภายในสัญญาเช่า
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนิ ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รายได้ คา่ สมาชิกรับล่วงหน้ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

47.05
3.13

4.08
-

5.76
0.83
-

4.38
1.37
-

2.63

-

-

-

12.36

-

-

-

10.77
3.98

0.30
0.30

0.30
0.30

0.30
0.30

79.92

4.38

6.89

6.05

6.04
110.62
88.19
13.55
2.22
220.62
300.53

0.36

1.25
0.52
10.35
12.12
19.01

0.60
9.88
10.48
16.53

0.47
1.09
1.92
6.30
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ไตรมาส 3
ปี 2559

45,304.22
19,833.54
(18,532.52)
(275.85)
80.92
1,106,091
1,406,618

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2556

24,976.40
19,833.54
(18,532.52)
(376.01)
(13.72)
911.29
917.59

24,976.12
19,833.26
(18,532.60)
(361.08)
939.58
958.59

4,000.00
1,833.26
(1,427.60)
(348.67)
56.99
73.52
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี 2556 ถึงปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งวด 9 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ปี 2559
2558
2557
รายได้ จากการขาย
57.79
61.44
170.42
รายได้ จากการบริ การสนามกอล์ฟ
5.23
ต้ นทุนขาย
(56.34)
(60.44)
(169.08)
ต้ นทุนบริ การสนามกอล์ฟ
(8.78)
กาไร(ขาดทุนขันต้
้ น)
(2.09)
1.00
1.34
รายได้ อื่น
16.17
24.03
7.02
กาไรจากการซื ้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
131.31
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
(0.35)
(0.16)
(0.64)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
(54.19)
(84.82)
(23.99)
โอนกลับ(หนี ้สงสัยจะสูญ)
6.67
29.06
7.00
ต้ นทุนทางการเงิน
(1.35)
กาไรก่อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
96.16
(30.89)
(9.27)
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
0.55
0.93
(1.21)
กาไรของการดาเนินงานที่ดาเนินอยู(่ ขาดทุน)
96.71
(29.96)
(10.48)
กาไร(ขาดทุน)ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
0.23
(1.31)
(2.18)
กาไรสาหรับปี (ขาดทุน)
96.94
(31.27)
(12.66)
ผลกาไรจากการประมาณตามหลัก
0.03
0.17
0.25
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิจากภาษี กาไรสาหรับปี (ขาดทุน)
96.97
(31.10)
(12.40)

2556
96.19
(95.51)
0.68
0.49
(0.25)
(13.16)
3.62
(8.62)
(0.09)
(8.71)
(2.33)
(11.04)
(11.04)

31
31

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
งบกระแสเงินสด สาหรับปี 2556 ถึงปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งวด 9 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม
ปี 2559
2558
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
ปรับรายการกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ น(ขาดทุน)
96.39
(32.20)
(11.13)
(10.95)
เงินสดรับจากการดาเนินงาน(จ่าย)
หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น (6.67)
(29.07)
(7.56)
(3.82)
ส่วนลดจ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
2.81
1.40
3.66
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร3.03
1.09
0.51
0.65
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.02
0.01
0.01
0.01
รายการกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนชัว่ คราว
1.97
4.30
(6.26)
รายการกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
(5.68)
(15.39)
(0.46)
รายการกาไรจากการซื ้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
(131.31)
รายการกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(0.02)
รายการกาไรจากการลดหนี ้ค่าดอกเบี ้ยจ่าย
(0.21)
รายได้ คา่ สมาชิกจากการบริ การสนามกอล์ฟ
(0.29)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายลูกหนี ้กรมสรรพากร
6.50
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
0.21
0.10
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
(1.16)
รายการขาดทุนจากคาสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับมอบ(โอนกลับ)
(0.14)
รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ถาวร
0.97
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
1.09
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.14
0.16
(0.10)
(0.18)
ดอกเบี ้ยรับ
(11.29)
(11.90)
(0.29)
(0.19)
ดอกเบี ้ยจ่าย
1.36
1.47
0.49
0.58
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน (ขาดทุน)
(45.63)
(78.85)
(22.42)
(10.45)
สินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
งวด 9 เดือน
ปี 2559

งบกระแสเงินสดรวม
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน(จ่าย)
รับชาระคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
รับจากดอกเบี ้ยรับ
จ่ายดอกเบี ้ยจ่าย
จ่ายภาษี เงินได้
จ่ายประมาณการหนี ้สินคดีความฟ้ องร้ อง
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน(ใช้ ไปใน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเงินมัดจาในการซื ้อหุ้น
เงินสดจ่ายซื ้อในสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน(ใช้ ไปใน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2556

(10.02)
(0.12)
0.41

(4.23)
(0.18)

50.09
(0.12)

(8.39)
0.01

2.37
(52.99)
2.46
(1.30)
(0.13)
(1.09)
(53.05)

(1.68)
(84.94)
15.00
0.10
(5.15)
(0.22)
(6.20)
(81.41)

1.37
28.92
0.29
(0.01)
29.20

(5.46)
(24.29)
0.19
(0.01)
24.11

(883.13)
1,484.08
(190.00)
(259.17)
(100.00)
50.78

(2,172.98)
2,225.14
(5.26)
0.05
(20.00)
20.00
46.95

(1,070.00)
200.46
(0.08)
(869.62)

(0.01)
(0.01)

(0.37)
(1.98)

-

-
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

งวด 9 เดือน
ปี 2559

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน(ใช้ ไปใน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

(2.35)
(3.62)
27.91
24.28

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
0.36
895.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2556
2.45
2.81
895.00
(31.65)
54.58
(24.14)
59.55
4.97
29.12
27.90
59.55
4.98
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MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
อัตราส่ วนทางการเงิน
สาหรับปี 2556 ถึงปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งวด 9 เดือน
ปี 2559
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาจัดเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไร ขันต้
้ น (ขาดทุน)
อัตรากาไร สุทธิ (ขาดทุน) (เฉพาะส่วนธุรกิจเหล็ก)
อัตรากาไร สุทธิ (ขาดทุน) (รวมส่วนงานที่ยกเลิก)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนธุรกิจเหล็ก)

2558

2557

2556

4.54
4.51
(1.26)
1.43
255.24
2.55
143.14

208.27
208.27
(6.72)
2.04
178.92
12.28
29.72

139.19
139.19
8.65
7.13
51.22
288.51
1.27

11.85
11.85
0.82
3.25
112.19
76.17
4.79

(0.03)
1.67
153.87
8.75
(0.02)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (รวมส่วนงานที่ยกเลิก)
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดาเนินงาน (ผลประกอบการรวม)
6.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
12.88
21.37
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม
เท่า
27.17
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.06
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
บาท
0.00505
กาไร สุทธิ ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (ขาดทุน)
บาท

1.62
(48.49)
(50.62)
(3.27)

0.79
(6.00)
(7.28)
(2.05)

0.70
(9.06)
(11.48)
(13.94)

(3.41)

(2.49)

(17.67)

(3.39)
(2.16)
(709.23) (1,167.27)
0.69
0.02
0.69
0.02
0.05
0.05

(13.50)
(555.16)
0.22
0.29
0.03

(0.0008)

(0.006)

เท่า
เท่า
เท่า
รอบ
วัน
รอบ
วัน
%
%
%
%

(0.0013)
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 / Enclosure 3

เลขที่ใบจอง / Subscription No…………………………………..

ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่ านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (อัตราส่ วน 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
ข้ อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ชื่อ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบคุ คล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No………………………………………….........
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประจาตัวประชาชน ……………………………....................................................................…… บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว 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 Alien Company Registration No.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้ านเลขที่ / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................…………… ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… ………….
แขวง/ตาบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อาเภอ/ District……………………………………………. จังหวัด/ Province………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์/ Postal Code………....………..………
โทรศัพท์ / Tel. No…………………………………………………………… อีเมล์ / Email…………………………………………………………………………………… สัญชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….
อาชีพ / Occupation…………………………วันเกิด/วันจดทะเบียนนิติบคุ คล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No…………………………………………
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย / Type of Withholding Tax
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย/ Non Withholding Tax
 หักภาษี ณ ที่จ่าย/ Withholding Tax
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี ้ / Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows:
ประเภทการจองซือ้
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
Subscription type
No. of shares subscribed (shares)
Amount (Baht)
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)
รวม / Total
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.)
 แบบไร้ ใบหลั ก ทรั พ ย์ (Scripless): น าหุ้ นเข้ า บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง โดยการออกหุ้นส าหรั บ หุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรในนาม “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ผู้ฝ าก” และด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท หลัก ทรัพย์
........................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้ านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก ซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั
้ าเนินการนาหุ้นเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600)
บริษัทนัน้ บัญชีเลขที่.......................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
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)
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหุ้นเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ให้ ครบถ้ วนและยื่นพร้ อมใบ
จองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
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: ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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.
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย/ We enclose herewith my/our payment by  เงินโอน / Transfer  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier’s Cheque  เช็ค / Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… วันที่ / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch……………………………………………………….
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 210-302-0604 บัญชีกระแสรายวัน
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จ องซื อ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนิน การคืนเงิน ค่าจองซื อ้ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ 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
 โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. ……………………………………………………
 ส่ งเช็คโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้ น / Deliver cheque by registered mail to the address above
 มารับเช็คด้ วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรียบร้ อย พร้ อมเช็ค/
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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.
การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้ อมูลในสารสนเทศอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all
ลงชื่อ / Signed …………………………………………………….ผู้จองซื ้อ / Subscriber
Information before deciding on the share subscription.
(…………………………………………………….)
หลักฐานการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย / This section must be filled by the subscriber.)
วันจองซื ้อ / 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
เลขที่ใบจอง / Subscription No. ……………………………….
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อผู้จองซื ้อ) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) …………………………………………………………………………………………
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (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 ………………………………….หุ้น / shares รวมเป็ นเงิ น / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็ น / made payable by  เงิ น โอน/Transfer  แคชเชี ย ร์ / Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque
 ดร๊ าฟท์/Draft เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………………. วันที่/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… ………………………………………….
 นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository
Company Limited for Depositors”, สมาชิกผู้ฝากเลขที่/ Participant No. …………………….. บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ / Securities trading account No. …………………………..
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ตามวิธีที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อข้ างต้ น / 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.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………………
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ ประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ ใี ห้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่ อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งหลักฐานไปที่ฝ่ายปฏิบัตกิ ารหลักทรั พย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 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
MAX METAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แมกซ์ เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

เขียนที่ ............................................................
วันที่ ................................................................
ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................................................. (“ผู้มอบอานาจ”)
สัญชาติ..........................เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล.......................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...........................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.....................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
จานวน............................................หุ้น มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน.....................................................หุ้น
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท
ข้ าพเจ้ าขอมอบอานาจให้ (นาย / นาง / นางสาว).................................................................................. (“ผู้รับมอบอานาจ”)
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.............................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...........................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.....................................
เป็ นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน..........................................หุ้น
แทนหรื อในนามข้ าพเจ้ า ตลอดจนการลงนาม ทาการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อความใดๆในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
และชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทาอื่นใดอันจาเป็ นเพื่อให้ การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวลุลว่ งจนเสร็ จการ หนังสือมอบอานาจฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น การกระทาใดๆ ที่ ผ้ รู ับมอบ
อานาจได้ กระทาลงภายใต้ หนังสือมอบอานาจฉบับนี ้จะมีผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาการดังกลาวด้ วยตนเอง
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบอานาจ
( ......................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบอานาจ
( ......................................................... )

หมำยเหตุ: โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับมอบอานาจ
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้

ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ...................................................................................................
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………................................................................ ประเทศ.....................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .................................................................. ..........................................................................................................
3. ทีอ่ ยูถ่ าวร ................................................................................... ............................................................................................
จังหวัด/State/Region ………………….....……… ประเทศ ............................................ รหัสไปรษณีย์/ Postal …………...….…....
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท …………………………..………………………………….............……………………………….
2. สถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS*) ……………………………………………….............………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี ้ เพื่อนาข้ อมูลมากรอกในช่องนี ้)
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ ..............................
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN .....…………….………………………
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้ าไว้ ในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลั กทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามที่ ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ น
ความจริ ง หากการฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้ แก่บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้ วย
ประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้ วน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัท
ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี ้ให้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายรวมทังหน่
้ วยงานที่มี
ข้ อตกลงกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ถือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบียนจัดตัง
สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

U.S. Person / NonU.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

คํารั บรองสถานะ
[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้ แนบ W8BENE ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

NonProfit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

หน้า 1 ของ 2
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึง
หนึงในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
 รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
 รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึงหนึงในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชือ

[]

ทีอยู่

เลข U.S. TIN

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

Others
หน้ า 2 ของ 2

หน้า 2 ของ 2

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์
่ จำกัด (มหำชน)
ปอเรชัน
1077/4-6 อำคำรไซมิสรำชครู
้ 2 ถนนพหลโยธิน
ชัน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
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