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ที่ TPAC 019/2562  

 31 ตลุาคม 2562 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

3. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

4. ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 

5. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์ 
น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทนุไว้
ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) 

6. หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3.4898 หุ้นสามัญเดิมต่อ  
1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ 

ในการนี ้บริษัทฯ  จะก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 
การถือหุ้ น (Record Date) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และก าหนดวันจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  14-15 และ  
18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
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บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุไว้  
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 
และบริษัทฯ ได้ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) ทัง้นี ้หากมีข้อสงสัยประการใดเก่ียวกับ 
การจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา) 

 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  : การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 โรงแรมแรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ได้มีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา
จดัสรร 3.4898 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 
24 ตุลาคม 2562 และก าหนดวันจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5  
วนัท าการ) ซึง่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 253,817,676 บาท แบ่งเป็น 253,817,676 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ  
1 บาท 

ทุ น ที่ จ ะ ช า ร ะ เ พิ่ ม ส า ห รับ 
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
(กรณีที่ ผู้ ถือหุ้ น เดิมจองซื ้อ 
หุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ค รบทั ้ง
จ านวน)  

: 72,732,324 บาท แบ่ง เ ป็น 72,732,324 หุ้ น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ  
1 บาท 

ทุ น จดท ะ เ บี ย น ช า ร ะ แ ล้ ว 
ห ลั ง ก า ร เ พิ่ ม ทุ น  (ก ร ณี ที่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครบทัง้จ านวน)  

: 326,550,000 บาท แบ่งเป็น 326,550,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ  
1 บาท 
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จ า น ว นหุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น 
ที่จัดสรร 

: 72,732,324 หุ้น  

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น : 3.4898 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 11.00 บาทต่อหุ้น 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา
จัดสรร 3.4898 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และในราคา 
เสนอขายหุ้ นละ 11.00 บาท โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญ 
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้  และในกรณีที่มี เศษของหุ้ นให้ปัดเศษของ 
หุ้นนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของ
ตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรร  
หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้  
เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้ นเดิมที่เป็น
บุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ   
ในราคาเดียวกันกับหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ ที่จองซือ้ 
เกินกว่าสิทธิจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีตนจองซือ้เกินกว่าสิทธิพร้อม
กบัค่าจองซือ้หุ้นท่ีได้รับจดัสรรตามสดัส่วนในรอบแรก โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่
ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมที่และช าระ 

ค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านง
จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
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  2. ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1 ให้จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้
เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจดัสรร และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้
ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีจะจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
เดิมแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นแล้ว  

2.2 ในกรณีที่ยงัมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 
2.1 ให้จดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงั
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูด้วยจ านวน
หุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร และในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิ ง้  โดยจ านวนหุ้ นที่จะจัดสรรจะ 
ไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซือ้และช าระ 
ค่าจองซือ้หุ้นแล้ว 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
จนกระทัง่มีการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิครบจ านวนหรือไม่มีหุ้น
เหลือจากการจดัสรร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัท่ี 24 ตลุาคม 2562 

4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวนัท่ี 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
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4.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น”) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 
5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ติดต่อ  คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 

โทรศัพท์  0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 

โทรสาร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลกัทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นต่อไป 

5. วิธีปฏิบัติในการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 การจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1.1 กรณีจองซือ้ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตัง้แต่เวลา 9.00 น.  
ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้เป็น เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ 
Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั 
(ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 
13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา  

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที ่14 หรือ 15 หรือ 18 พฤศจิกายน 2562 เท่านัน้ 
โดยสัง่จ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้ผู้จองหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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5.1.2 กรณีจองซือ้ในวันที่ 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
ผู้จองซือ้สามารถช าระค่าจองซือ้ด้วยวิธีต่อไปนี ้

5.1.2.1 การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูล 
ให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่
ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งจดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ) 
และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขที่หนงัสือเดินทางของ 
ผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ทกุสาขา หรือ 

5.1.2.2 การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  
จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลกัทรัพย์  
บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระ  
ค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้ว 
ในวนัจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี (“IC”)) หรือ 

5.1.2.3 ช าระค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่ในบญัชีที่เปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC) 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงนิผ่านระบบ Bill 
Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ต้องน าหลกัฐานการช าระเงิน Bill Payment ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ 
Bank Statement ในนามของผู้ จองซือ้เพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการจัดสรร และ
เอกสารการจองซือ้ยื่น ณ ส านักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นที่  บริษัทหลักทรัพย์ 
บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

หมายเหตุ:   

(1) ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุเกินสิทธิ 

ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ 
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  
ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้  
ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  
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โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 
จึงจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัข้อ 5.5 “เงื่อนไขในการจองซือ้” ประกอบ)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้  

(2) ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น    

ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิ 
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

5.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.2.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือชื่อครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท าการจัดส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับ 
ใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ www.thaiplaspac.com 

5.2.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นที่
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1  
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

5.2.3 หลกัฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

5.2.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 5.2.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล  
ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน 
การถือหุ้น ในวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)  
ณ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2562 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง 
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน 
ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 
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- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หุ้น 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ ปกครอง (บิดา/มารดา  หรือผู้ แทน 
โดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ ปกครองที่ผู้ ปกครอง  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ ปกครอง 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หุ้น 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันจองซือ้หุ้ น  
ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อื่นกระท าการแทน  
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและ
ผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็น
ฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย 
และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หุ้น 
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กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของ  
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัจองซือ้หุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว 
ได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องเพื่อท าการรับรองลายมือชื่อของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรอง 
ความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน  1 ปี นับถึง 
วนัจองซือ้หุ้น 

5.2.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้ นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ 
Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ จะลงนามโดย 
Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามและประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของ 
ผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

5.2.6 หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึ่งลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5.2.7 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทุนไว้
ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคล
สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer 
Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
(ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ 
หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้ 
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคับ
ของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้บริษัทฯ มีภาระเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรรตามที่ระบใุนเอกสารฉบบันี ้

บริษัทฯ และตัวแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  
ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

5.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรรแต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซือ้ 
เกินสิทธิ บริษัทฯ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด  ๆ  ภายใน 10 วันท าการนบัจาก 
วนัทีสิ่น้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

5.3.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซือ้และรายละเอียด
ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ Bank Statement ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ 

5.3.2 กรณีไม่ได้แนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามวิธีการ
ตามข้อ 5.3.1 หรือข้อ 5.3.3 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น จะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 10  
วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

5.3.3 กรณีผู้จองซือ้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะ
ด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  
เข้าบญัชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบญัชีที่ให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั 
(มหาชน) ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัทีสิ่น้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร  หรือได้รับการจดัสรร 
ไม่ครบ โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ได้ ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ
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บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) แล้ว บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็น 
เช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ จองซือ้และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 10 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่
ไม่ได้รับการจดัสรรคืนนบัจากวนัทีพ้่นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจนถึงวนัที่สามารถจดัส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุน หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ผู้จองซือ้ได้
ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ 
จากบริษัทฯ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) อีกต่อไป 

5.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

5.4.1 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรฝากไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ 
ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 5.4.1 นี ้ชื่อของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 5.4.3 ให้แก่
ผู้จองซือ้แทน 
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5.4.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 
(Scripless System) โดยผู้ จองซื อ้ประสงค์ที่ จะฝากหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน  ในบัญชี ของบริษัท 
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นเพิ่มสามญัทุนที่ได้รับจดัสรร
ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจ านวน 
หุ้นเพิ่มสามญัทนุตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลา
การจองซื อ้  ในกรณีนี  ้ผู้ ที่ ไ ด้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้ น เพิ่มทุนที่ ไ ด้ รับการจัดสรร 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้ จองซือ้ต้องการถอนหุ้ นเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัท 
ผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นเพิ่มทุนตามอตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้หุ้น
จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคล
สหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 
Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
(ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้บริษัทหลกัทรัพย์ 
บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) พร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือ
กรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.4.3 อนึ่ง การถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดังนัน้ ผู้ จองซือ้ที่น าฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอน
หลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.4.3 ในกรณีที่ผู้ จองซื อ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น โดยให้ออกใบหุ้ นในนามของผู้ จองซือ้ บริษัทฯ โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลา 
การจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้ นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น 
ตามข้อ 5.4.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 
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5.5 เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร  

ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรรหุ้นทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.5.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน  
จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะ 
จองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ในรอบแรกแล้ว จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสิทธิดงันี ้ 

(1) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ช าระค่าจองซือ้หุ้น
ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้น 
ที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้ นที่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ 
รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้ นให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้ ทัง้นี  ้จ านวนหุ้ นที ่
จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจองซือ้และช าระ 
ค่าจองซือ้หุ้นแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้ นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการจัดสรร 
ให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม  
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสัดส่วน 
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ
จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร  
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ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรร
จะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้ นแล้ว ทัง้นี ้ 
ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข)  นี ้
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร  

5.5.3 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

5.5.4 ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้และการจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

5.5.5 หาก (1) ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้ น หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ  
หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลา 
การจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
มีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงิน 
ค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั 
(มหาชน) มีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ต่อไป 

5.5.6 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้ 
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตาม 
กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย  หรือท าให้บริษัทฯ  
มีภาระเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรรตามที่ระบุ
ในเอกสารฉบบันี ้

5.6 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.6.1 ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบุคคลอื่นจะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัที 
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ในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

5.6.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบัญช ี
ซือ้หลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับ 
การจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะไม่
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น 

5.6.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้ นคืนให้แก่ผู้ จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อันเนื่องมาจากเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
จะด าเนินการได้ บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อ 
ค่าดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้นที่จะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จอง
ซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5.5 
“เงื่อนไขในการจองซือ้” 

5.6.4 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ  
หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับจาก  
การจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

5.6.5 ส าหรับผู้ จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  
600 ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 
Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
(ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อน าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

5.6.6 บริษัทฯ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียด
วิธีการช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทนุตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าว 

5.6.7 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 

โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 

โทรสาร 0-2618-1120 
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6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

(1) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดลุของบริษัทฯ อนัเนื่องจากการน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุส่วนใหญ่ไปช าระคืน
หนีเ้งินกู้จากสถาบนัการเงิน และ/หรือหนีอ้ื่น ๆ ประมาณ 800,000,000 บาท ซึง่ภายหลงัการช าระหนีจ้ะท าให้บริษทัฯ  
มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซือ้กิจการในอนาคต  

(2) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเนื่องจากจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ของ
บริษัทฯ 

(3) เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบตัิเร่ืองทุนตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 300,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ม ี
ความประสงค์ที่จะย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนจะช่วยให้งบดุลของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซือ้
กิจการในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในประเทศที่บริษัทมีการลงทนุอยู่แล้ว (ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และประเทศไทย) นอกจากนี ้หากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ สามารถย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซือ้ขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส าเร็จ บริษัทฯ จะขยายฐานของนักลงทุนได้กว้างมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ราคาหุ้นของ  
บริษัทฯ สะท้อนมลูค่าที่แท้จริงได้ดียิ่งขึน้  
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8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1  นโยบายเงนิปันผล 

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และเงินส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลประกอบการ  
แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท  
มีอ านาจในการพิจารณาการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  

8.2  สิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

   ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เ ร่ิมตัง้แต่วันที่ผู้ จองซือ้ได้รับ 
การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฎเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

9.1  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ในกรณีที่  
ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณี 
ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ลดลงในอตัราร้อยละ 2.4 โดยสามารถค านวณผลกระทบ ได้ดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 12.32 – 12.03 

 12.32 

= ร้อยละ 2.4 
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โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากบั 

    = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น 

x จ านวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายตามสดัส่วนการถือหุ้น 

   = (12.32 x 253,817,676) + (11.00 x 72,732,324) 

 253,817,676 + 72,732,324 

   = 12.03 บาทต่อหุ้น 

9.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และ  
ผู้ ถือหุ้ นอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  
เกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง
ของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณ ร้อยละ 22.3 โดยสามารถค านวณ
ได้ดงันี ้

= จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

= 72,732,324 

 253,817,676 + 72,732,324 

= ร้อยละ 22.3 

9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning per share dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 
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= 0.15 – 0.12 

 0.15 

= ร้อยละ 22.3 

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

 = 38,418,040 

  253,817,676 

 = 0.15 บาทต่อหุ้น 

โดย EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 = 38,418,040 

  253,817,676 + 72,732,324 

 = 0.12 บาทต่อหุ้น 

ก าไรสุทธิคิดจากก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2562  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ กบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้นตามรายละเอียด
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษั ทฯ  
ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไร  
ต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ สามารถ
ปลดภาระหนีเ้งินกู้กับสถาบนัการเงินและ/หรือหนีอ้ื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่และลดภาระดอกเบีย้เงินกู้กับ
สถาบนัการเงิน และจะท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมี
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการอยา่งต่อเนื่องเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
ในอนาคต  
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9.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 9.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจาก  
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น 

9.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น รวมทัง้
ได้รับเงินจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่
ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักล่าวไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น 

9.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการ  
ที่จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั ้งหมดที่ ต้องใช้ใน  
การด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น  
มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 
เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อช าระคืนหนีเ้งินกู้จาก
สถาบันการเงินและ/หรือหนีอ้ื่น ๆ โดยจะท าให้งบดุลของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ  
มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซือ้กิจการในอนาคต และหากบริษัทฯ ได้รับเงินจาก  
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นไม่ครบเต็มจ านวน บริษัทฯ มีแผนที่จะช าระหนีเ้งินกู้
ดงักล่าวให้มากที่สดุเพื่อลดภาระเงินกู้ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผู้ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุน 
ได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 800,055,564 บาท 

9.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้
เงนิ หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนเป็น  
การด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงนิทนุของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินท่ีได้จาก 
การเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น ซึ่งการด าเนินการตามที ่
กล่าวมานีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั พลาสติค และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้ เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขนุเทยีน แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 
10150 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2897-2250 

หมายเลขโทรสาร 0-2897-2531 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000575 

เว็บไซต์บริษัท www.thaiplaspac.com 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจบุัน 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภทอตุสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้

1. บรรจภุณัฑ์เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดงันี ้  

1.1 ผลิตภัณฑ์นมและกาแฟ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขวดบรรจุนมสด นมเปรีย้วพร้อมดื่ม ตัง้แต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดแกลลอน ถ้วยบรรจโุยเกิร์ต ฝาปิดขวดชนิดต่าง ๆ ทัง้ฝาเกลียวและฝา snap ขวดและ
ฝาบรรจคุรีมเทียม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัผลิตฝาเกลียวส าหรับปิดขวดแก้วบรรจกุาแฟหรือ
มอลต์สกดัชนิดผงอีกด้วย 

1.2 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงอาหาร ได้แก่ ขวดบรรจุซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น า้มันหอยนางรม และ
เคร่ืองปรุงอื่น ๆ โดยลักษณะบรรจุภัณฑ์กลุ่มนีต้้องค านึงถึงการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซเพื่อ
ถนอมอายุการจัดเก็บให้ได้ยาวนาน ส าหรับฝาปิดประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ฝาที่มีแถบ
ป้องกนัการเปิดภายในหรือรอบนอก ฝา flip top และฝาที่มีรูปแบบหรือขนาดต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 ผลิตภณัฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะส าหรับอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น หมากฝร่ัง น า้ผึง้ 
เคร่ืองเทศ  

1.4 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารได้แก่ ช้อนส้อมต่าง ๆ เช่น ส้อมพับส าหรับบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  
ซึ่งเป็นวัสดุประเภทใช้ครัง้เดียว (Disposable) รวมถึงช้อนตักนมผงส าหรับเด็กทารก ซึ่งต้อง
ค านึงถึงสขุลกัษณะอนามยัขัน้สงูสดุ 

http://www.thaiplaspac.com/
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1.5 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม ได้แก่ ขวดและฝาบรรจนุ า้ผลไม้ ชาเขียว น า้มะพร้าว เคร่ืองดื่มสขุภาพต่าง ๆ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ท าการผลิตบรรจุภณัฑ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ทัว่ไปในตลาด
ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย 

2. บรรจุภัณฑ์ส าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ น า้ยาบ้วนปาก สบู่เหลว น า้ยาระงับกล่ินกาย โลชั่นท าความสะอาดผิว แป้งโรยตัว ยาและ
วิตามิน เป็นต้น โดยลกัษณะบรรจุภณัฑ์กลุ่มนีต้้องค านึงถึงมาตรฐานการควบคมุ เช่นเดียวกบักลุ่มอาหาร
และเคร่ืองดื่ม เพราะใช้หรือสมัผสัโดยตรงกบัร่างกายมนษุย์ 

3. บรรจภุณัฑ์ส าหรับของใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วยบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดและฝาส าหรับผลิตภณัฑ์น า้ยา
ล้างพืน้และสุขภัณฑ์ ตลับน า้หอมดับกล่ิน ฝาสเปรย์ปรับอากาศ ฝาสเปรย์น า้ยาก าจัดแมลง ขวดน า้ยา  
ฆ่าเชือ้ ตลอดจนเคร่ืองใช้ท าความสะอาดบ้าน เช่น แปรงถูพืน้ เป็นต้น โดยลกัษณะบรรจภุณัฑ์กลุ่มนีต้้อง
ค านึงถึงความทนทานต่อเคมีเป็นอย่างมาก 

4. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมืออุตสาหกรรม ประกอบด้วยชิน้ส่วนตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดระดับ ตลอดจนชิน้ส่วน
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น ท้าวแขน พนักพิง ลูกล้อเก้าอี ้เป็นต้น โดยลักษณะผลิตภัณฑ์กลุ่มนีต้้องค านึง 
ถึงความแข็งแรงทนทานต่อสภาพการใช้งาน เช่น ทนแรงกระแทกหรือการใช้งานภายใต้อุณหภูมิทัง้สูง  
และต ่ามาก 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

บรรจุภณัฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งของสินค้า ซึ่งมีส่วนท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจในการเลือกซือ้สินค้า 
ทัง้ในด้านความสวยงามและความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นสินค้า
อุปโภคลริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัที่มีแนวโน้มที่จะมีการอปุโภคและบริโภคอย่างสม ่าเสมอ บรรจุภณัฑ์พลาสติก
มีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมประเภทของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในบ้าน อาหารและเคร่ืองดื่ม และเวชภณัฑ์ 
โดยกลุ่มอุสาหกรรมเหล่านีเ้ป็นกลุ่มหลกัที่ผลกัดนัให้อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสติกของโลกเติบโตลกูค้าที่เป็น
ทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภคในปัจจุบนัต้องการรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น บรรจุภณัฑ์อาหาร 
ซึ่งรวมถึงบรรจุภณัฑ์ที่ใช้ครัง้เดียว โดยหลายกลุ่มผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตสอดคล้องกบัการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

 

2.3 การผลิต  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปที่ปลอดภัยส าหรับการใช้งานของผู้บริโภค การพัฒนา
คณุภาพของผลิตภณัฑ์และการเพิ่มความสามารถในด้านการผลิตเพื่อสนบัสนนุการขยายตลาด นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน าเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าด้วย
ประสบการณ์อนัยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการควบคมุ
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คุณภาพและการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งท าให้ลกูค้ามีความเชื่อมัน่ในบริษัทฯ และผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และจะท า
ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจดงักล่าวได้ รวมถึงสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน 

2.4 การตลาดและการจ าหน่าย  

2.4.1 การตลาด 

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีการแข่งขนัที่สงูทัง้จากผู้ผลิตภายในประเทศและผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศ โดยรวมแล้วมีการแข่งขันทัง้ในด้านราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์  
ในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ บริษัทฯ มีแผนการตลาดเพื่อท าให้บริษัทฯ สามารถครองตลาด  
ได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ดงันี ้ 

ด้านคณุภาพ (Quality) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพมาตรฐานสงู และรักษาระดบั
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์อย่างยัง่ยืน เพื่อให้คู่ค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ โดยจดัให้
มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นมาตรฐานในทุกขัน้ตอนอย่างสม ่าเสมอ โดยส่วนงานที ่
ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Assurance) เร่ิมตัง้แต่การตรวจสอบวัตถุดิบที่
น ามาใช้ในการผลิต ขัน้ตอนระหว่างการผลิต และขัน้ตอนก่อนส่งสินค้าไปยงัคู่ค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัได้น าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 GMP HACCP และ FSSC 22000 มาใช้ใน
การควบคุมขัน้ตอนในการท างานและป้องกันการปนเปือ้นส่ิงสกปรกตลอดจนเชือ้โรคต่าง ๆ 
(Contaminate) ท าให้มีอตัราการผลิตสินค้าด้อยคุณภาพที่ต ่า และเพื่อให้การรักษามาตรฐานด้าน
คณุภาพเป็นไปอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงยึดมัน่ในหลกั 5 ส ซึง่เป็นหลกัในการท างานของบริษัทฯ 

ด้านการให้บริการ (Service) 

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความส าคญัในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสงูและรักษาระดับ
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์อย่างยัง่ยืนเป็นอนัดบัต้น ๆ แล้ว การให้บริการและดูแลความต้องการของ  
คู่ค้าก็เป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งเช่นกนั เห็นได้จากคติพจน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your 
Packaging Partner” ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เช่น การจัดการจัดส่ง
สินค้าที่ตรงเวลาและตรงตามความต้องการของคู่ค้า การน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ทัง้ระบบ ตัง้แต่ 
การวางแผนการผลิต การเก็บรักษาและเก็บส ารองสินค้า การจดัส่งสินค้าถึงโกดงัคู่ค้า การมีส่วนร่วม
ให้ค าปรึกษาแนะน ากับคู่ค้าในการออกแบบและเลือกวตัถุดิบ และการให้บริการหลังการขาย เช่น 
การร่วมทดสอบผลิตภณัฑ์เมื่อเร่ิมน าไปใช้บรรจสิุนค้าของคู่ค้า การช่วยแก้ปัญหาการใช้บรรจภุณัฑ์
เมื่อคู่ค้าร้องขอ เป็นต้น 

ด้านราคา (Price) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสงูเพื่อให้คู่ค้าได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับ
การใช้งานและได้รับความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ค านึงถึงการก าหนดราคาสินค้าที่ 
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เป็นธรรมและเหมาะสมกับคู่ค้าอีกด้วย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว บริษัทฯ เลือกที่จะหา
วิธีการผลิตสินค้าด้วยวิธีการประหยดัต้นทุนให้กับคู่ค้า ทัง้นี ้เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ส าคัญ คือ  
เม็ดพลาสติก บริษัทฯ จึงท าข้อตกลงที่จะปรับราคาสินค้าขึน้ลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึน้ลง 
เกินกว่ามลูค่าที่ตกลงกนัไว้เพื่อให้คู่ค้าได้ซือ้สินค้าด้วยราคาที่ยตุิธรรม 

ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อลกูค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานคู่ค้าเดิมให้อยู่กับบริษัทฯ พร้อมกับการขยายฐานคู่ค้าใหม่ให้  
กับบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยก าหนดแนวทางให้กับทีมงานของบริษัทฯ ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั 
คู่ ค้า  (Customer Relationship Management: CRM) ในระยะยาวเป็นส าคัญ และมีแผนงาน 
ในการดูแลความต้องการของคู่ค้าด้านต่าง ๆ อาทิ การสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า  
และบริการ ตลอดจนความต้องการใหม่ ๆ ของคู่ค้า แม้ว่ าบริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพของสินค้า 
เป็นกุญแจส าคัญในความส าเร็จและความไว้วางใจจากคู่ค้า แต่ก็ตระหนักดีถึงความส าคัญของ  
การให้บริการท่ีดีควบคู่ไปด้วย 

2.4.2 การจ าหน่าย 

การที่กลุ่มคู่ค้าหลักและกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มี
ชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอุปโภค ดงันัน้ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ในการติดต่อเพื่อน าเสนอสินค้าต่อคู่ ค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก ส าหรับการขาย 
แบ่งออกเป็นฝ่ายน าเสนอสินค้า (Technical Sales) และฝ่ายประสานงานขาย (Sale Administration) 
โดยฝ่ายน าเสนอสินค้าจะให้บริการกับคู่ค้าโดยการออกไปพบคู่ค้าหลักหรือคู่ค้าที่เป็นเป้าหมายที่
บริษัทฯ คาดว่าอาจจะเป็นคู่ค้าในอนาคต ณ ที่ท าการของคู่ค้า และให้บริการกบัคู่ค้าที่ติดต่อเข้ามาที่
บริษัทฯ ส าหรับฝ่ายประสานงานมีหน้าที่ติดตามดูแลความต้องการของคู่ค้า และช่วยประสานงาน
กับคู่ค้าในเร่ืองต่าง ๆ ที่คู่ค้าต้องการ เช่น การสั่งซือ้สินค้า การรับแจ้งสินค้ามีข้อบกพร่อง โดยจะ  
อยู่ประจ า ณ ท่ีท าการของบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คู่ค้าที่จะติดต่อเข้ามา 

2.5 ทรัพย์สินของบริษทัฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ  

2.5.1 สินทรัพย์ถาวร  

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ดงันี ้

ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 246.90 ดหูมายเหต ุ

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 233.32 ดหูมายเหต ุ
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ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 847.38 ดหูมายเหต ุ

4. เ ค ร่ื อ ง ต ก แต่ ง ติ ด ตั ้ง แ ล ะ
เคร่ืองใช้ส านกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 10.66 ดหูมายเหต ุ

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 3.69 ดหูมายเหต ุ

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 78.73 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1,420.68  

หมายเหต ุ  
1. สินทรัพย์บางส่วนตามรายการที่ 1, 2 และ 3 ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิประมาณ 66 ล้านบาท ถูกน าไปเป็นหลกัประกันวงเงิน

เบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสัน้ และวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากธนาคาร 
2. สินทรัพย์บางส่วนตามรายการที่ 3 ของบริษัท ทีแพ็ค แพจเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิประมาณ 59 ล้านบาท  

ถกูน าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
3. สินทรัพย์ทัง้หมดตามรายการที่ 1-5 ของ TPAC Packaging India Private Limited ถกูน าไปเป็นหลกัประกนักู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว 

2.5.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตน  

ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ซอฟต์แวร์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 7.63 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. เคร่ืองหมายการค้า TPAC Packaging India Private 
Limited เป็นเจ้าของ 

204.34 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า TPAC Packaging India Private 
Limited เป็นเจ้าของ 

151.22 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. ค่าความนิยม TPAC Packaging India Private 
Limited เป็นเจ้าของ 

942.64 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1,305.83 
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3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

3.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 ตลุาคม 2562  

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ  

2.  นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ กรรมการ / กรรมการผู้ จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจประเทศไทย 

3.  นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

5.  นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

6.  นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

7.  นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

8.  นายอานิล กมุาร์ โคลิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค  

3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562  

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายเควิน คมูาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ 

2.  นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย 

3.  นายชรีนาถ คาสิ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทย่อย (ประเทศอินเดีย) 

4.  นายนิมิต คิชอร์ พาเทีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทย่อย (ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์) 

5.  นายวรพงษ์ วฒุิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานกุารบริษัทฯ 

6.  นายซูยก ชิต ลงัเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน บริษัทย่อย (ประเทศ
อินเดีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

7.  นายคณิต ธนาวฒุิไกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
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3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562  

ที่ รายชื่อ จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

1.  นายอานชุ โลเฮีย 153,009,150 60.28 

2.  นายเอกวฒุิ เนื่องจ านงค์ 22,686,200 8.94 

3.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 13,395,300 5.28 

4.  นายธีรวิทย์ บษุยโภคะ 9,560,000 3.77 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 8,302,304 3.27 

6.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD 7,523,300 2.96 

7.  นางสาวอนตุรีย์ เนื่องจ านงค์ 6,660,000 2.62 

8.  นายพรชยั รัตนนนทชยัสขุ 3,872,400 1.53 

9.  นายนิติ เนื่องจ านงค ์ 3,599,900 1.42 

10.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,275,400 0.90 

4. ประวัติการเพิ่มทนุและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

4.1  ประวัติการเพิ่มทุน  

บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ TPAC-W1 และ TPACESOP ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 
ช าระแล้วจากเดิม 208,766,400 บาท เป็น 237,669,800 บาท เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2559 และจากเดิม 
237,669,800 บาท เป็น 253,817,676 บาท เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล  

 2559 2560 2561 

ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท : หุ้น) 0.44 0.42 0.12 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.21 0.13 N/A* 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 48 31 N/A* 

หมายเหต ุ
*การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่  24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการปี 2561 
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5. ข้อมูลของบริษทัในเครือ บริษทัย่อยและบริษัทร่วม  

ที่ นิติบคุคล 
ประเภทกิจการ 
และลักษณะ
การด าเนินงาน 

ทุนที่ช าระแล้ว  

อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
เงนิลงทนุ 
(พนับาท) 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต และขาย 
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  
พลาสติก 

101,431,370 บาท 100.00 107,000 

2. TPAC Packaging India Private 
Limited  

ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต และขาย 
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  
พลาสติก 

2,450,000,000 รูปี 80.00 1,587,268 

3. Sun Packaging Systems (FZC) ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต และขาย 
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  
พลาสติก 

450,000 
เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

89.00 393,430 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 2560 และ 2561 และงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ตารางที่ 1: งบแสดงฐานะการเงนิ  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.97 105.59 63.96 22.81 
เงินลงทนุระยะสัน้ - - - 54.57 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 392.91 411.13 833.58 797.33 
สินค้าคงเหลือ 113.12 114.37 293.26 285.19 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 33.37 29.32 23.02 55.25 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 545.37 660.41 1,213.82 1,215.15 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั - - 51.63 34.58 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 569.75 547.14 1,480.86 1,420.68 
ค่าความนิยม - - 942.64 942.64 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 4.56 3.92 396.46 363.19 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.80 4.46 4.92 6.61 
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 36.96 42.85 58.41 74.76 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้แม่พิมพ์ 80.39 7.15 17.38 34.83 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 20.77 7.45 23.74 32.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 716.24 612.97 2,976.02 2,909.60 
รวมสินทรัพย์ 1,261.61 1,273.38 4,189.84 4,124.74 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 55.03 - 286.36 334.34 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 166.88 180.15 303.88 273.26 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 208.46 212.09 

ส่วนของหุ้ นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

- - - 28.35 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 10.67 7.5 15.20 31.78 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 232.58 187.65 813.89 879.82 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากส่วน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 1,170.18 1,058.39 

หุ้ นกู้ ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

- - 567.85 514.12 

หนีส้ินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อยในการ
ขายหุ้นให้บริษัทฯ 

- - 463.20 472.60 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 66.19 53.30 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18.60 21.19 35.93 50.64 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18.60 21.19 2,303.34 2,149.05 
รวมหนีสิ้น 251.18 208.83 3,117.24 3,028.87 
ทนุจดทะเบียน     
- หุ้ นสามัญ 255,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ  
1 บาท 

255.00 255.00 255.00 255.00 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว     
- หุ้ นสามัญ 253,817,676 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ  
1 บาท 

253.82 253.82 253.82 253.82 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 302.92 302.92 302.92 302.92 
ก าไรสะสม     
- จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 25.50 25.50 25.50 25.50 
- ยงัไม่ได้จดัสรร 428.20 482.31 506.71 580.24 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - (0.001) (56.28) (110.33) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,010.44 1,064.55 1,032.67 1,052.15 
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

- - 39.93 43.72 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010.44 1,064.55 1,072.60 1,095.87 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,261.61 1,273.38 4,189.84 4,124.74 

ตารางที่ 2: งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด     

วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

รายได้จากการขาย 1,523.80 1,584.14 2,528.00 860.37 1,932.77 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กว่ามลูค่ายตุิธรรม - - 41.16 41.16 - 
รายได้อ่ืน 10.36 13.18 15.54 5.16 24.91 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - - - 0.72 0.51 
รวมรายได้ 1,534.16 1,597.33 2,584.70 907.41 1,958.19 
ต้นทนุขาย (1,266.34) (1,308.20) (2,159.53) (735.62) (1,609.08) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (57.91) (47.52) (92.07) (27.08) (78.11) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (81.60) (113.09) (240.78) (68.00) (115.74) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - (2.35) (2.20) - - 
รวมค่าใช้จ่าย (1,405.85) (1,471.15) (2,494.58) (830.70) (1,802.93) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด     

วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

128.31 126.17 90.12 76.71 155.26 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1.98) (0.23) (55.93) (2.15) (72.25) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126.34 125.95 34.19 74.56 83.01 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (21.40) (18.54) (11.52) (5.91) 6.29 
ก าไรสุทธิ 104.93 107.41 22.67 68.65 89.29 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 104.93 107.41 31.48 68.65 75.59 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.44 0.42 0.12 0.27 0.30 

ตารางที่ 3: งบกระแสเงนิสด  

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด     
วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 107.58 256.62 433.66 37.61 241.55 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (135.94) (48.43) (2,404.48) (278.33) (100.01) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 30.64 (108.56) 1,985.46 178.38 (152.05) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศลดลง 

- (0.001) (56.28) (5.66) (30.58) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้) 
ลดลงสุทธิ 

2.28 99.62 (41.64) (67.99) (41.14) 

ตารางที่ 4: อตัราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.34 3.53 1.49 1.38 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.72 2.75 1.10 0.99 
อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 4.06 3.94 4.06 2.98 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 89.85 92.63 89.86 119.29 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.47 11.50 10.60 7.22 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 29.27 31.74 34.45 50.56 
อตัราหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 6.86 7.54 8.92 6.89 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 53.22 48.41 40.90 52.95 
วงจรเงินสด (วนั) 65.91 75.95 83.40 116.90 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 

    

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 16.90 17.42 14.58 16.75 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนหกัต้นทุน
ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ) 

16.87 16.33 11.10 14.81 

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 6.84 6.72 1.22 3.86 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.80 10.35 3.00 3.54 
อั ต ร า ส่ ว น แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น 
การด าเนินงาน 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.60 9.95 3.30 5.95 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.20 3.01 2.88 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 64.95 556.79 1.61 2.15 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 

ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 72,732,324 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท ในอตัราส่วน 3.4898 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
วนัทีจ่องซื้อ     วนัที่  14 พฤศจกิายน 2562  15 พฤศจกิายน 2562  18 พฤศจกิายน 2562  19 พฤศจกิายน 2562  20 พฤศจกิายน 2562 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง”) ซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่…………….…….……………………………………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) (Record Date) ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2562 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ขา้พเจา้มหุีน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2562  
มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) 
จ านวนหุ้น 

ท่ีจองซื้อ (หุ้น) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน    
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกนิสทิธ)ิ     

รวม    

ผูจ้องซื้อต้องยื่นใบจองซื้อน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อ หุ้น (ส าเนา Bill Payment) ณ ทีท่ าการของ บมจ. หลกัทรพัย์ บวัหลวง ตามที่แจ้งและก าหนดไว้เท่านัน้ โดยช าระค่าจองซื้อผ่าน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด    เงนิโอน  ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment หรอื 
 ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment เลขทีเ่ชค็ ………………………..………....……….......................... 

ลงวนัที่ ........... พฤศจิกายน 2562 ธนาคาร ……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............………….............. (กรณีที่ช าระเป็นดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล สัง่จ่ายในนาม  
“บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลกัทรพัย ์2” ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่18 พฤศจกิายน 2562 จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) 
****การช าระด้วย ดรา๊ฟท์/แคชเชียรเ์ชค็/เชค็บุคคล ต้องผ่านระบบ Bill Payment ท่ีเคาน์เตอรธ์นาคารแล้วเท่านัน้***** 
**ผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)** 

ส าหรบัผูจ้องซื้อทีม่บีญัชซีื้อขายกบั บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง สามารถตดิต่อแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หน้าทีผู่ดู้แลบญัชขีองท่าน (“IC”) เพื่อช าระเงนิโดยวธิดีงัต่อไปน้ี 
 ช าระโดยโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ...........................................  ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่................................................ และยื่นเอกสารตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ ตามทีก่ าหนด 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุน ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้) 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้ บริษัท.............................. ............................ สมาชิกผู้ฝาก

เลขที่  ............. ............น าหุ้นสามัญ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่ อ เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่ อ .............................................................. ....  
เลขที.่............................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อของผูจ้องซื้อแทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นสามญัเขา้ฝากไวก้ับ TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600  
(Issuer Account) เพื่อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผู้จองซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่
จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุ้นใหข้า้พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้งต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุ้นและ
ส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซื้อหุ้น (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้) (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุ้น) 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญั ดงัต่อไปน้ี (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) (กรณีไม่ระบุ ถอืว่า
ใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ดว้ยเชค็) 

 น าเงนิฝากเขา้บญัชใีนชื่อของขา้พเจา้ผ่านบญัชธีนาคาร.............................สาขา........................................เลขที.่.... ...............................................ประเภทกระแสรายวนัออมทรพัย ์(พรอ้มแนบส าเนาหน้าแรกของ
สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหรอื Bank Statement และลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)(กรณีไม่แนบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหรอื Bank Statement จะจ่ายเป็นเชค็) 

 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดท้ีร่ะบุไว ้ทัง้น้ี ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งเกดิขึน้ 
 กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บั บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง สามารถขอรบัคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิเพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว้ 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนน้ี แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ได้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบ 
การจองซื้อทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซื้อ หรอืหากเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟทท์ีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และยนิยอมผูกพนัตามวธิกีารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอีกดว้ย 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

   ลงชื่อ ................................................................................... ผูจ้องซื้อ 
(.........................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซื้อ     วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2562  15 พฤศจกิายน 2562  18 พฤศจกิายน 2562  19 พฤศจกิายน 2562  20 พฤศจกิายน 2562 ใบจองซื้อเลขที ่................................................... 
บรษิัทฯ หรอืบมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง ได้รบัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................................................................................... เพื่อจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน ............................................. หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท 
รวมเป็นเงนิ ................................................................ บาท โดยช าระเป็น  เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment หรอื  ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล ผ่านระบบ Bill 
Payment โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment เลขทีเ่ชค็ ………………. ลงวนัที.่.............พฤศจกิายน 2562 ธนาคาร ………..………........…………. สาขา ……..……..………........………….  

ส าหรบัผูจ้องซื้อทีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บับมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง  ช าระโดยโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ................................  ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่................................... 

โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้ าเนินการ: 
 ใหฝ้ากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่....................................................... บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่.................................. 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัทีปิ่ดการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้)  

เจา้หน้าทีผู่้รบัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ: หา้มไม่ใหผู้จ้องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุซ่ึงออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

(แยกส่งทางไปรษณีย์) 



วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.   

Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/  
ID or Passport Number

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/  
ID or Passport Number

ช้ัน 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝายปฎิบัติการ/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133

แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

ฝายปฎิบัติการ/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133 

แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

ช้ัน 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

23rd Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

               โปรดชําระเงินและนําสงแบบฟอรมนี้พรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการโทร. 0-2618-1140-1143,1133         

Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140-1143,1133

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.   

Ref 2

Bill Payment Form 
สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที 

Bill Payment Form 
บรษัิท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน)  (TPAC)

               โปรดชําระเงินและนําสงแบบฟอรมนี้พรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการโทร. 0-2618-1140-1143,1133         

Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140-1143,1133

กรณุานําสง่หลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื�อฯ ยื�นต่อ  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

Service Code :  BLSIPO
 BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

เช็ค :โ ปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จํากัด ( มหาชน) เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์  2"

Cheque : Please make payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions  2”

 บรษัิท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน)  (TPAC)

TPAC

Service Code :  BLSIPO
 BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

เช็ค : โ ปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จํากัด ( มหาชน) เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์  2"

Cheque : Please make payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions  2”

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4



แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 5



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 5



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 5
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรบักำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ 

บริษทั พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

 
วนัที_่______________________________________ 

 

ขา้พเจา้  นาย  นาง   นางสาว   นิติบุคคล ________________________________________________ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                       หรอื  ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    

 เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ___________________________________ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วนัก าหนด

รายชื่ อผู้ ถื อหุ้ นที่ มีสิทธิ ได้ ร ับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถื อ หุ้ น  (Rights Offering) (Record Date) ณ  วันที่  24 ตุ ลาคม 2562 

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้_______________________________ สญัชาต ิ________________________________ 

ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

(Rights Offering) (Record Date) ณ วนัที่ 24 ตุลาคม 2562 จ านวน  ______________________หุน้ มสีทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน

จ านวน _____________________________หุน้ และมคีวามประสงคข์อขอมอบอ านาจให ้

  นาย    นาง    นางสาว __________________________________ สัญชาติ ______________อายุ________________ปี  

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                         ทีอ่ยู่ เลขที_่____________________________ 

หมู่บ้าน/อาคาร__________________________________ซอย________________________ถนน__________________________  

ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั________________________________ 

รหสัไปรษณีย_์_________________________(“ผู้รบัมอบอ ำนำจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจที่แท้จรงิและโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจ้า 

โดยใหม้อี านาจในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน__________________หุ้น รวมถงึมอี านาจในการลงนามแก้ไขเพิม่เติม

ขอ้ความในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทั และด าเนินการใด ๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ 

ทัง้นี้ กิจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความใน

หนังสอืมอบอ านาจฉบบันี้แลว้ ใหถ้อืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหม้ผีลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้ 

 

ลงชื่อ_________________________ผูม้อบอ านาจ 

(                                            ) 

 

ลงชื่อ_________________________ผูร้บัมอบอ านาจ 

(                                            ) 

 

ลงชื่อ_________________________พยาน 

(                                            ) 

 

ลงชื่อ_________________________พยาน 

(                                            ) 

อำกร
แสตมป์ 
30 บำท 
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