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เสนอขาย 

 

หุน้สามญัเพิ่มทนุ 3,000,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
ในอตัราสว่น 3.376780975 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

โดยก าหนดใหว้นัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ (Record Date)  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทที่มีมติ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของบริษัทอีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 5,065,171,462.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 7,578,205,755 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 5,026,068,585 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุน้ ดงักลา่ว โดยแบ่งออกเป็น (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่
เกิน 3,000,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และ (2) จดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,026,068,585 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2” หรือ “UPA-W2”) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
โดยไม่คิดมูลค่า (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ตามหนังสือแจง้การจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ W 2) 

โดยหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 3,000,000,000 หุน้ที่จดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering) นัน้ จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมในอัตรา 3.376780975 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้
สามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท (โดยเศษของหุน้ ใหปั้ดทิง้) คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 900.00 
ลา้นบาท 

- การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุของบรษัิท
อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,065,171,462.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
7,578,205,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,026,068,585 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
และอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 5,026,068,585 หุน้ ดงักลา่ว โดยแบง่ออกเป็น (1) จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 3,000,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และ (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,026,068,585 หุน้ เพื่อรองรบั
การใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทโดยไมค่ิดมลูคา่  

ส าหรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุน้ท่ีจดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering) นัน้ จดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา  3.376780975  หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญั
เพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท (โดยเศษของหุน้ ใหปั้ดทิง้) คิดเป็นมลูคา่รวมไมเ่กิน 900.00 ลา้นบาท โดย
มีรายละเอียด สรุปไดด้งันี ้
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ประเภทของหุน้ หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนหุ้นที่จดัสรร ไมเ่กิน 3,000,000,000 หุน้ (สามพนัลา้นหุน้) 
อัตราส่วน 3.376780975 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

(โดยเศษของหุน้ ใหปั้ดทิง้)  
1) ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอตัราสว่น

การถือหุ้น โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription)  

2) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ราคาเสนอขาย 0.30 บาท ตอ่หุน้ 

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้
ของบริษัท ซึ่งตามเง่ือนไขที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทสามารถเสนอ
ขายหุน้สามญัที่ราคาต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทได ้เนื่องจากบรษัิท 
มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท
แลว้ และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
อย่างไรก็ดี การออกหุน้ราคาต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว ้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่งบ
การเงินของบรษัิทในสว่นของผูถื้อหุน้ คือ จะก่อใหเ้กิดสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ โดย
การออกหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้เสนอขายหุน้เพิ่มทุนในราคา 0.30 บาทต่อหุน้ ซึ่ง
เป็นการออกหุน้ราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวท้ี่ 0.50 บาทต่อหุน้ จึงจะก่อใหเ้กิด
สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้ จ านวน 0.20 บาทต่อหุน้ ซึ่งสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สงูสดุที่
สามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการออกหุน้ในครัง้นี ้ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหุน้เพิ่ม
ทนุไดท้ัง้หมด เทา่กบั (600.00) ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนก่อนการ
เพิ่มทุน (ณ 2 ธันวาคม 
2564) 

7,578,025,755 บาท มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน 15,156,411,510 หุน้ 
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ก่อนการเพิ่มทุน (ณ 2 
ธันวาคม 2564) 

5,065,171,462.50 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน 10,130,342,925 หุน้ 
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 
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ทุนที่จะช าระเพิ่มจากการ
เพิ่มทุนในคร้ังนี ้
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จ านวน) 

1,500,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน  3,000,000,000 หุน้  
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ภายหลังการเพิ่มทุน  
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จ านวน) 

6,565,171,462.50 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน  13,130,342,925 หุน้  
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

วิธีการจดัสรร จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยก าหนดใหว้นัที่ 
15 ธันวาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทุน (Record Date) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ของตนตามอตัราสว่นที่ก าหนดไวไ้ด ้ในราคาเดียวกนักบัการจองซือ้ในสว่นที่ไม่
เ กินสิทธิ  โดยแสดงความจ านงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ กินกว่าสิทธิ  
(Oversubscription)  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิจะไดร้ับการ
จดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุน้ที่เหลือจาก
การจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 
การจัดสรรหุน้ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน 
(Oversubscription) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนที่มากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ ที่ไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้
ดงักลา่วทกุราย ตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนที่นอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิ ตามขัน้ตอนดงันี ้
(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร (โดยเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการค านวณใหปั้ดทิง้) 
ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้
ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 
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(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่
อีก ใหจ้ัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงั
ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้
ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรร (โดยเศษของหุน้ที่เกิดจากการ
ค านวณ ใหปั้ดทิง้) โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะ
ไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จอง
ซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่
สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการ
จัดสรร หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรือ
จนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่ว
อีกตอ่ไป  

อยา่งไรก็ดี การจดัสรรตามรายละเอียดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่ าใหผู้ถื้อ
หุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบริษัท ไดไ้ม่
เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท และบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการจัดสรร
ดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใด ๆ หรือ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่น
การถือหุน้ และสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลตามมาตรา258 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข เพิ่มเติม) ของผู้
ถือหุน้รายนัน้ ถือครองหุน้ของบรษัิทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผา่นจดุที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย(์Tender Offer) ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวมีหนา้ที่ตอ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท  (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554เรื่อง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
(“ประกาศเก่ียวกับการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุน้
รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทตาม
ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัด ส่ ว นก า ร ถื อหุ้น  ( Right Offering) และก า ร จ อ ง ซื ้อ เ กิ นก ว่ า สิ ท ธิ  
(Oversubscription) ตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 1  และขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ บริษัทจะ
ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักลา่วต่อไป และจะไม่
จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 ไดม้ีมติก าหนดใหว้นัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date)  

4. การจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1. ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่ตวัแทนรบัจองซือ้ตามขอ้ 4.2.1 ภายในวนัและเวลาท าการ 
ในระหวา่งวนัท่ี 17-21 มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น  

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้แต่ละราย ยกเว้น ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว นิติบคุคลท่ีจดทะเบียน
ในต่างประเทศ และผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 
สามารถเลอืกจองซือ้ผา่นระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต ์www.fnsyrus.com (“การ
จองซือ้ผ่านระบบ E-RO”) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัที่ 17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี  
21 มกราคม 2565 

4.2. วิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

4.2.1. สถานท่ีติดตอ่ตวัแทนรบัจองซือ้ 

คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
อาคารมิน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 7 
เลขที่ 719 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 02-680-0841 ถึง 4 
 
*ไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย*์ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย ์โดยทางบริษัทหลักทรัพยข์องท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือ รวบรวมเอกสาร
การจองซือ้ให้กับตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นต่อไป 
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นอกจากการจองซือ้หุน้ที่ส านักงานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุน้ดังทีก่ลา่วแล้ว ผู้ถอื
หุ้นเดิมที่ มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
www.fnsyrus.com ตามรายละเอียดส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อผ่านระบบ E-RO ที่ระบุใน
หัวข้อ 4.2.2 - 4.2.4 ต่อไป 
 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิการจองซือ้ หากตวัแทนรบัจองซือ้ ไม่ไดร้บัเอกสารการจอง
ซือ้หุน้สามญั และ/หรอื คา่จองซือ้หุน้ ตามขอ้ 4.2.3 - 4.2.4 ภายในเวลาที่ก าหนด 

4.2.2. วิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยเลอืกจองซือ้ตามวิธีการดงันี ้

1) ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงิน และเอกสาร
การจองซือ้ ยื่น ณ ส านกังานของตวัแทนการรบัจองซือ้ ตามขอ้ 4.2.1 ภายในวนัและเวลาท า
การ ในระหว่างวนัท่ี 17-21 มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 
16.00 น. หรอื  

2) ผูจ้องซือ้หุน้สามารถจองซือ้ผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต ์www.fnsyrus.com (“การจองซือ้
ผา่นระบบ E-RO”) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ของวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัท่ี 21 มกราคม 2565 โดยมีวิธีการจองซือ้ดงันี ้

2.1 ผูจ้องซือ้หุน้สามารถตรวจสทิธิผ่านเว็บไซต ์www.fnsyrus.com โดยกรอกหมายเลข
บตัรประชาชนในการตรวจสอบ 

2.2 ผูถื้อหุน้จะทราบเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้เดิม และจ านวนหุน้ที่สามารถจอง
ซือ้ไดต้ามสทิธิ จากนัน้ คลกิ “ยืนยนั” 

2.3 กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นในช่องที่ก าหนด โดยผูจ้องซือ้สามารถสแกน QR Code เพื่อ
ช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Moble Banking หรือ พิมพฟ์อรม์ช าระ
ที่สาขาของธนาคาร 

2.4 ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัท ารายการพรอ้มทัง้บนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการ
จองซือ้หุน้ไวเ้ป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ตอ่ไป 

หมายเหต ุ

i. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิของตนให้
ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะตอ้งท าการ
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ใน
สว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิที่ไดร้บั และในสว่นท่ีประสงคจ์ะจองเกินกวา่สทิธิที่ไดร้บั 

โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน” 
(สิง่ที่สง่มาดว้ย 4) หรอืบนเว็บไซตผ์า่น E-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 
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โดยหากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจอง
ซือ้เกินสทิธิจึงจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองเกินสทิธิตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิท หรอื บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุนีเ้ทา่นัน้ 

ii. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองหุน้สามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้ 

กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่ บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ท่ี
ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้
เทา่นัน้ 

กรณีการจองซือ้ผา่นระบบ E-RO 

ผู้ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ
ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ จองซือ้ผา่นระบบ E-RO 1 ครัง้ 
ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้เทา่นัน้ 

4.2.3. เอกสารที่ใชใ้นการจองซือ้ 

1) ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ียื่นเอกสารที่ บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (ที่กรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือเรียบรอ้ยแลว้อย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น) 

บรษัิทจะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ในวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้
สามารถขอรบัใบจองซือ้หุ้นไดท้ี่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น หรือ ดาวนโ์หลดจาก
เว็บไซต ์www.unitedpowerofasia.com  

ผูถื้อหุน้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นและชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้
ตามสทิธิตามจ านวนที่ไดแ้สดงไวใ้นใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และ
จ านวนหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ พรอ้มลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติ
บุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตรา
บรษัิท (ถา้มี)  

ทัง้นีก้  าหนดใหผู้จ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 
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ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิ จะตอ้งแสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมี
สทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 

1.2 ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ที่ออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ใบรบัรองการจองซือ้หุน้” หรือ “เอกสารแจง้สิทธิการจองซือ้
หุน้ท่ีออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั”) 

เอกสารดงักลา่ว ไดแ้ก่ ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่บรษัิท ศนูยร์บั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัท ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายพรอ้มหนังสือฉบับนี ้ซึ่งจะระบุ
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบ 

กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือ/ช่ือสกุล ซึง่ท าใหช่ื้อ/ ช่ือสกลุของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ไม่ตรงกบัขอ้มูลรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) ดงัที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ใหแ้นบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ช่ือ/ช่ือสกุล เช่น หนังสือ
รบัรอง ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการหย่า (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

1.3 เอกสารประกอบการแสดงตน แนบเอกสารแสดงตนตามแตก่รณี ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่เป็นบัตรประจ าตัวประชาชน
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักลา่ว และส าเนาทะเบียนบา้น
หน้าที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นีล้ายมือช่ือที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาใบสตูิ
บตัร พรอ้มทัง้ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครอง (บิดา/
มารดา/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง (บิดา/มารดา/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) โดยลายมือช่ือนัน้
ตอ้งตรงกับลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงตอ้งแนบหลกัฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดต้ามกฎหมาย  หรือกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่มีบตัร
ประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายทุัง้
ของผูเ้ยาว ์และของผูป้กครอง (บิดา/มารดา/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง (บิดา/มารดา/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) โดยลายมือช่ือนัน้



 

หนา้ 9 จาก 43 

ตอ้งตรงกับลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงตอ้งแนบหลกัฐานที่
แสดงวา่สามารถจองซือ้หุน้ไดต้ามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ-นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุน้ที่
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 15 ธันวาคม 
2564 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย ศูนยร์บัฝาก
หลักทรัพย์ ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล
เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือช่ือนัน้ตอ้ง
ตรงกับลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้ง
แนบหลักฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย) 
ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนังสือรบัรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกิน  6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่ง
ดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นีล้ายมือช่ือที่ลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนงัสือส าคญัการ
จดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือรบัรองความเป็นนิติบคุคล 
(Affidavit) และหนงัสือแสดงรายช่ือผูมี้อ านาจลงนามพรอ้มตวัอยา่งลายมือช่ือที่ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นีล้ายมือช่ือที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมด ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บั
การรบัรองลายมือช่ือ โดยเจา้หนา้ที่โนตารี พบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท า
การรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และให้
เจ้าหนา้ท่ีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้
จัดท า หรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของ



 

หนา้ 10 จาก 43 

เจา้หนา้ที่ โนตาร ีพบัลคิ หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่มีอายไุมเ่กิน 
6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

นิติบุคคลที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
จองซือ้แทน   

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซือ้แทนพรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสาร
ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไว้ขา้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดย
เอกสารดงักลา่วตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้ 
หรือผูด้แูลผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถา้มี) และ
แนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส า เนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทน ผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับ
เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือ
ขอ้จ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
อยา่งเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

1.4 หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ เป็นยอดรวมทัง้ในสว่นท่ี
จองซือ้ตามสิทธิ และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 4.2.4 

1.5 เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ:  
กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกที่ระบช่ืุอบญัชี หรอืส าเนา Statement บญัชี
กระแสรายวนั อย่างใดอยา่งหนึ่ง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยบญัชีดงักลา่วตอ้ง
เป็นบญัชีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนที่ไมไ่ดร้บัจดัสรร 
(ถา้มี) โดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงักลา่ว ตามที่ระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สิทธิ ที่ระบไุวใ้นใบจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัท่ี
เปิดไวก้บัธนาคาร ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3) ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั มหาชน( ) 
5) ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั )มหาชน(  
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6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
7) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

1.6 เอกสารเพิ่มเติมกรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ร ับมอบอ านาจมากระท าการแทนท่ีบริษัท  
กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

1.7 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะน าหลกัทรพัย์
ฝากเขา้บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้  

ในกรณีของผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะน าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัจัดสรรจากการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี  ้ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) 
กรุณากรอกขอ้มูล ในเอกสารดงัต่อไปนี ้คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บง่ชีก้ารเป็น
บุคคลสหรฐัฯ” ส  าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ”แบบสอบถาม
ส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรบัผูจ้องซือ้ 
นิติบคุคลเทา่นัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู และแนบมาพรอ้มกับเอกสาร
ที่ใชใ้นการจองซือ้อื่นๆ 

2) ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ผา่น E-RO 

2.1 กรอกขอ้มูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต ์www.fnsyrus.com ใหค้รบถว้น 

2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

4.2.4. วิธีการช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้เดยีวเตม็จ านวนที่จองซือ้โดยฝาก/โอนเงินครัง้
เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือต ่ากว่าสิทธิและกรณีจองซือ้เกินจากสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรร ทัง้นี ้ช่ือของผูช้  าระเงินในช่องทางตา่งๆ จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ โดยในกรณี
ที่ผูจ้องซือ้มีเลขทะเบียนผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการช าระเงินคา่
จองซือ้แต่ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยวิธีการช าระค่าจองซือ้ในแต่ละช่องทางมี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบ Bill Payment  
- ช าระเงินคา่จองซือ้ดว้ยเงินสด ผา่นระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เขา้บญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” Comp Code. 35717 ระหว่างวนัที่ 17-21 มกราคม 
2565 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
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- ช าระเงินค่าจองซือ้โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill 
Payment ที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)) ทกุสาขาทั่วประเทศ โดยขีดครอ่ม
สั่งจ่าย บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” Comp 
Code. 35717 ระหวา่งวนัท่ี 17-19 มกราคม 2565 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
 เช็คที่ใช้ในการโอนเงินจะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 19 มกราคม 2565 และ

สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวันท า
การถดัไป  

 การสั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์1 ฉบบัต่อใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ 1 ใบเทา่นัน้ 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์การช าระเงินคา่จองซือ้หุน้  
(Bill Payment Form) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 5) และน าสง่ใหแ้ก่เคานเ์ตอรข์องธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกบัการช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้  โดยระบขุอ้มลู ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึงช่ือผู้จองซือ้ ข้อมูล Ref. 1 ซึ่งได้แก่ เลขที่บัตร
ประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านัน้ และขอ้มูลRef. 2 ซึ่งไดแ้ก่ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั โดยสามารถ
ตรวจสอบจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่  Call Center ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบ ุช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท ์ที่ติดตอ่ไดข้อง
ผูน้  าฝากไวท้ี่แบบฟอรม์ Bill Payment   

ผูจ้องซือ้หุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้ตอ้งแนบหลกัฐานแบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ 
(Bill Payment Form) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพรอ้มกับใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
เอกสารที่ใช ้ประกอบในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมายงัตวัแทนรบัจองซือ้ ตามที่ระบใุน
ขอ้ 4.2.1 

บริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Bill Payment ที่ธนาคารเรียกเก็บ ส าหรับ
ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น 
(จ านวนเงินที่ตัวแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องได้รับเท่ากับยอดจอง
ซือ้เต็มจ านวน) 

2) การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะ 
การจองผา่น E-RO) 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่   
17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 21 มกราคม 2565 โดยสามารถสแกน QR 
Code ที่ปรากฎบนหนา้จอการท ารายการจองซือ้ผา่นเว็บไซต ์www.fnsyrus.com เพื่อช าระ
เงินผ่านระบบ Mobile Banking และด าเนินการช าระเงิน จากนัน้พิมพห์ลกัฐานการช าระ
เงินคา่จองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ตอ่ไป  
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4.3. การคืนเงินคา่จองซือ้หุน้และการคืนเช็คคา่จองซือ้หุน้ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุหรอืการคืนเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทโดย
ตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เนื่องจากมีหุน้เหลือไมเ่พียงพอเมื่อ
เทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ 

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิและไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เนื่องจากมีหุน้เหลอืไมเ่พียงพอเมื่อเทยีบ
กับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้จองเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ โดยด าเนินการ
ช าระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน โดย
บัญชีดังกล่าว ตอ้งเป็นบัญชีออมทรพัยห์รือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไวก้ับธนาคาร ซึ่งมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3. ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั )มหาชน(  
5. ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั )มหาชน(  
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
7. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
8. ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
9. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดย แนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพยห์น้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือส าเนา 
Statement บัญชีกระแสรายวัน อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

ทัง้นี ้บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วภายใน 
7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หุน้  

ในกรณีที่ระบช่ืุอบญัชีที่มิใช่ช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้หุน้หรอืมิไดร้ะบรุายละเอียดอยา่งครบถว้น บรษัิท
โดยตวัแทนรบัจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วัน
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ของผูจ้องซือ้ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้  ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 ภายใน 10 วนัท าการ
นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากไดม้ีการช าระคืนคา่จองซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรร เป็นเงินโอนเขา้บญัชีผู้
จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้



 

หนา้ 14 จาก 43 

ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้
หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

4.3.2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ 

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน  ดว้ยเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูข่องผูจ้องซือ้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้  ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ใน
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขตส านกัหกับญัชีตา่งธนาคาร (ถา้มี) ผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการในการจดัสง่เช็ค หรอื ความผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอื่นตามที่
บรษัิท โดยตวัแทนรบัจองซือ้เห็นวา่เหมาะสม ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของบรษัิทหรอืตวัแทนรบัจองซือ้ เชน่ 
ขอ้มลูช่ือที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถว้นตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
บรษัิทและตวัแทนรบัจองซือ้จะไมร่บัผิดชอบตอ่ความผิดพลาดหรอืความเสยีหายดงักลา่ว 

บรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนเงินค่า
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้ ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้อองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุอย่างเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

4.4. วิธีการสง่มอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1. ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุน้สามญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ ในขณะเดียวกนั บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้
ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผู้จองซือ้ฝากไว ้ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถ
ขายหุน้ที่ไดร้บั การจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีที่ไดร้บัอนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
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ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการตามขอ้นี ้ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้ 
บรษัิทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้ มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรร เขา้บญัชีดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง หากระบรุหสั
บริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชี
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์ด้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ หรือความล่าช้าในการ
ติดตามหุน้คืน 

4.4.2. ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600   

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาขอ้
บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ” ส  าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และ”แบบสอบถาม
ส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรบัผูจ้องซือ้นิติบคุคล
เทา่นัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

ในกรณีนี ้บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัตามจ านวนที่ผูจ้อง
ซือ้ไดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการ
จัดสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ( “ตลาด
หลกัทรพัย”์) ได ้และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดตอ่ไดท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอน
หุน้สามญัตามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

ทัง้นี ้การถอนหลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใช้
เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น  าหุน้สามญัฝากไวใ้นบญัชีดงักลา่ว อาจไม่สามารถถอน
หลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิท เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

4.4.3. ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนด 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้
ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัจดัสรรจะไมส่ามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์
ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัของบริษัทไดเ้ริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บั
จดัสรรไดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิท เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้กรอกรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถว้น หรือไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ซึง่อาจท าใหผู้ถื้อหุน้ ไมส่ามารถขาย
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หุน้ท่ีจองซือ้ไดท้นัทีที่ไดร้บัอนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ 

4.5. ขอ้มลูส าคญัอื่นๆ 

4.5.1. ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้ท่ีลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัจองซือ้หุน้ 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ โดยผลแหง่การจองซือ้จะสมบรูณเ์มื่อบรษัิทสามารถเรยีกเก็บ
เงินไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.2.4 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  และผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไดส้ง่ใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ก าหนดในหนงัสอืฉบบันีค้รบถว้น และถกูตอ้งแลว้ 

4.5.2. ผูถื้อหุน้ท่ียื่นความจ านงในการจองซือ้หุน้และไดช้ าระเงินคา่จองซือ้แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้หุน้
และขอรบัเงินคืนไมไ่ด ้ทัง้นี ้บรษัิทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผูถื้อหุน้ท่ีด  าเนินการไมค่รบถว้นตาม
วิธีการท่ีระบใุนขอ้ 4.2 

4.5.3. หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวภายในระยะเวลาที่
บริษัทไดก้ าหนดไว ้หรือมิไดป้ฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้ หรอื บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซือ้ ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ได ้(ไมว่า่ในกรณี
ใดๆ ก็ตาม ดว้ยเหตุท่ีมิใช่ความผิดของบริษัท และ /หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้) ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ จองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฉบบันี ้หรือ น าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้น 
ภายในเวลาที่ก าหนด บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

4.5.4. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน   ไม่ชัดเจน  หรือไม่
สมัพนัธก์นั บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสทิธิในการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามที่เห็นสมควร  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  อย่างไรก็ตาม ในกรณี ดงักลา่ว บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ มีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และ
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ราย
ดงักลา่ว 

4.5.5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ มากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บั
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ด าเนินการจองซือ้โดยใชห้มายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เพียง
หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผูถื้อ
หุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียว หรือระบขุอ้มลูดงักลา่วในเอกสารการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผูถื้อหุน้ 
อาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุ
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หมายเลขรวมกนั และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ตามที่
เห็นสมควร โดยอาจไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักลา่ว 

4.5.6. หากจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บรษัิท
ไดร้บัช าระ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั แตท่ัง้นี ้
จ านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

4.5.7. ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ สามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรไดภ้ายในวนัที่ วนัที่ 31 มกราคม 
2565  โดยตรวจสอบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.unitedpowerofasia.co.th หรอืติดตอ่ 
คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
อาคารมิน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 7 
เลขที่ 719 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 02-680-0841 ถึง 4 

4.5.8. บรษัิทขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน และเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

5. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในครัง้นี ้มีผูถ้ือหุน้จองซือ้หุน้เต็มจ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทนุไดจ้ านวน 900.00 
ลา้นบาท โดยบริษัทจะน าเงินทนุไปใชเ้พื่อรองรบัการลงทนุในเรื่องดงัต่อไปนี  ้ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรา้ง
รายไดแ้ละความสามารถในการขยายกิจการของบริษัท 
ล าดบั วตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ จ านวนเงินที่จะใชจ้ากจ านวนเงิน

ที่คาดวา่จะไดร้บัจากเงินเพิ่มทนุ 
900.00 ลา้นบาท 

ระยะเวลาที่คาดวา่จะใชเ้งิน
เพิ่มทนุ 

1. แหล่งเงินทนุส  าหรบัการลงทนุในโครงการหรือ
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพลงังาน 

รวมทัง้หมดไม่เกิน 
900.00 ลา้นบาท 

ภายในเดือน 
กันยายน 2566 

2. แหล่งเงินทนุส  าหรบัการลงทนุในโครงการหรือ
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับระบบสาธารณูปโภค 

3. แหล ่ง เ ง ินท นุส  าหร บัการลงท นุ เพิ ่ม เต ิม ใน
โครงการหรือธุรกิจเดิมที่บริษัทด าเนินการอยู่ หรือ
ธุรกิจในหมวดอตุสาหกรรมที่บริษัทไดล้งทนุอยู่ 

4. แหล่งเงินทนุส  าหรบัการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่
สามารถสรา้งผลตอบแทนที ่เหมาะสมใหก้ ับ
บริษัท เช่น การลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวกับการผลิต
และจ าหน่ายกัญชาเพื่อประโยชนท์างการแพทย์ 
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เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ ที่จะเขา้ลงทนุหลาย
โครงการ ดงันัน้จึงไม่สามารถก าหนดวงเงินของการลงทนุประเภทต่างๆ ได ้

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ
ด าเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ จ านวนเงินที่ไดร้บัหลงัจากการเพิ่มทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษัิทสามารถระดมทนุไดจ้ านวนประมาณ 900.00 ลา้นบาท ซึง่จะท าให้
บรษัิทมีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินการตา่งๆ ตามที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัรา
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

7.2 สทิธิในการรบัเงินปันผลของหุน้สว่นท่ีเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แตผู่จ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว 
ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

การเสนอขายหุน้ของบรษัิท จะมผีลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ดงันี ้ 

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ก) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) ไดค้รบทัง้จ านวน ก่อนมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 

Price Dilution =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

  
  
  =  0.34 − 0.33 

0.34   

 =  รอ้ยละ 2.95  

โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัท ยอ้นหลงั 7 วันท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษัท วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ราคา 
0.34 บาทตอ่หุน้ 



 

หนา้ 19 จาก 43 

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 
 

 
= 
 
= 

 
 
 
 
 
 
ซึง่อยูท่ี่ราคา 0.33 บาทตอ่หุน้ 

 

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
ไดค้รบทัง้จ านวนและมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 ครบทัง้จ านวน 

Price Dilution =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

  
  
  =  0.34 − 0.36 

0.34  
  
  =  ไมม่ี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลงัเสนอ

ขายสงูกวา่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัท ยอ้นหลงั 7 วันท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษัท วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ราคา 
0.34 บาทตอ่หุน้  

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 
= 
 
 
 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
ซึง่อยูท่ี่ราคา 0.36 บาทตอ่หุน้ 

 

  

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ  x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) +  
(จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO x ราคาเสนอขาย RO) 

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO) 

= (10,130,342,925 x 0.34) + (3,000,000,000 x 0.30) 
(10,130,342,925 + 3,000,000,000) 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)  
+ (จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO x ราคาเสนอขาย RO) 

+ (จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ UPA-W2 x ราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพ) 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO + 

จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(10,130,342,925 x 0.34) +  
(3,000,000,000 x 0.30) + (2,026,068,585 x 0.50) 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 
2,026,068,585) 
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8.2  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่
ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษัิท (Control Dilution) และในกรณีที่
ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายไมใ่ชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุเลย บริษัท จะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดั
หุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายทิง้ท าใหจ้ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ไมเ่ปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผล
กระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้บรษัิท (Control Dilution) 

แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้อื่นใช้
สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่  และ/หรือ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ กินกว่าสิทธิ  
(Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบตอ่สิทธิการออกเสียง
ของผูถื้อหุน้บรษัิท (Control Dilution) ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ )Right 
Offering)ไดค้รบทัง้จ านวน ก่อนมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ผูถื้อ
หุน้ซึ่งเลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ (Right Offering) ที่ตน
มีอยูเ่ลย จะเกิดผลกระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้บรษัิท (Control Dilution) ดงันี ้

 

 Control Dilution  = 

 

=   

=  รอ้ยละ 22.85 

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering)ไดค้รบทัง้จ านวน และมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 ครบ
ทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้ซึ่งเลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย (ทัง้สิทธิ
จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนตาม Right Offering และสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control 
Dilution) ดงันี ้

 

Control Dilution = 

  

จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO  

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO) 

3,000,000,000 
(10,130,342,925 + 3,000,000,000) 

(จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO + จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO + 
จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ UPA-W2) 
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  =   

   

  =  รอ้ยละ 33.16 

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)  

(ก) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) ไดค้รบทัง้จ านวน ก่อนมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 

EPS Dilution =  ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย− ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย

 

 =  

 = รอ้ยละ 22.85 

 ทัง้นี ้หากปกติบริษัท มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตาม
สดัสว่นการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2564 บริษัท บนัทึกผลขาดทนุในระยะบญัชี 12 เดือนยอ้นหลงั นบั
จากวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ดงันัน้ การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึง
ค านวณจากผลขาดทนุสทุธิของบรษัิท  

 โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

 = (0.0058) 

 โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

  = (0.0045) 

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
ไดค้รบทัง้จ านวน และมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ W2 ครบทัง้จ านวน 

  

3,000,000,000 + 2,026,068,585 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 

(0.0058) – (0.0045) 
(0.0058) 

ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ 
(58,885,146) =

10,130,342,925 

ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ  +จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO) 

(58,885,146)  
10,130,342,925 + 3,000,000,000  
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EPS Dilution =  ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย− ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย

 

 =  

 = รอ้ยละ 33.16 

ทัง้นี ้หากปกติบริษัท มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตาม
สดัสว่นการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 บริษัท บนัทึกผลขาดทุนในระยะบญัชี 12 เดือนยอ้นหลงั นบั
จากวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ดงันัน้ การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึง
ค านวณจากผลขาดทนุสทุธิของบรษัิท  

 โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

 = (0.0058) 

 โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

  

 = 

  = (0.0039)  

 

(0.0058) – (0.0039) 
(0.0058) 

(58,885,146)  
10,130,342,925 

ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุ RO  

+ จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(58,885,146)  
10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585 

ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 
 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : United Power of Asia Public Company Limited 
ช่ือยอ่ : UPA 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107552000120 
กลุม่อตุสาหกรรม :  ทรพัยากร 
หมวดธุรกิจ : ทรพัยากร 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 28 หอ้งเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชด ารหิ ์แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ : 02-677-7151 
โทรสาร : 02-677-7152 
Home Page : https://www.unitedpowerofasia.co.th 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจุบัน 

บริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท ไซเบอรแ์พลนเน็ต อินเตอรแ์อคทีฟ จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวรเ์กมเพื่อจ าหน่ายและการรบัจ้างพัฒนาซอฟต์แวรเ์กมให้แก่ลูกคา้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Cyberplanet Interactive”   ต่อมา บริษัทไดด้  าเนินการแปรสภาพบรษัิท
เป็นบรษัิทมหาชน เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552  และไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2553 หลงัจากนัน้ บริษัทไดข้ยายสูธุ่รกิจอื่นๆ เพิ่มเติม โดย ในปี 2556 กลุม่
บริษัทไดข้ยายธุรกิจสูภ่าคธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และในระหว่างปี 2558 บริษัทไดข้ยายธุรกิจสูภ่าคธุรกิจพลงังาน 
ซึง่เป็นทางเลอืกใหมข่องการลงทนุท่ีจะท าใหบ้รษัิทมีโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละสามารถสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษัิท
นอกเหนือไปจากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษัิทก าลงัด าเนินการอยู ่ 

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ผูถื้อหุน้ไดม้ีมติใหเ้ปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด 
เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และแกไ้ขช่ือย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “UPA” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจพลงังาน
ของบริษัท อีกทัง้ บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจและลกัษณะการประกอบธุรกิจที่
ส  าคญัหลายดา้น โดยไดย้กเลกิการด าเนินธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วรเ์กมเพื่อจ าหนา่ยและการรบัจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์
เกม และเริ่มด าเนินธุรกิจตา่งๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยด าเนินการผา่นบรษัิท และบรษัิทยอ่ย โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้
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2.1 ธุรกิจพลังงาน 

1) ลักษณะการบริการ 

บรษัิทประกอบธุรกิจพลงังานผา่นบรษัิท อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทูิลติี ้จ ากดั (“APU”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิท ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ตามโครงการโรงไฟฟา้พลงังานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ซึง่มีก าลงั
การผลิต 6-20 เมกะวตัต ์ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ภายใต้
สญัญาใหเ้ช่าเครื่องจกัรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซือ้ไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines 
and Power Purchase) ระหว่าง APU และหน่วยงานราชการรฐัทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: 
“TRG”) ลงวนัท่ี 26 มิถนุายน 2557  

ทะนินทายี เป็นเขตภมูิภาค (Administrative Region)  ซึง่รูจ้กักนัในภาษาไทยภายใตช่ื้อ “เขตตะนาวศร”ี มี
ที่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์มีเขตแดนดา้นเหนือติดรฐัมอญ (Mon) ดา้นตะวนัตกติด
กบัทะเลอนัดามนัและดา้นตะวนัออกติดเทือกเขาตะนาวศร ีอนัเป็นเสน้แบง่เขตแดนกบัประเทศไทย เมืองหลวงของ
รฐัทะนินทายี ไดแ้ก่ ทวาย (Dawei) เป็นพืน้ท่ีคาดวา่จะมีการด าเนินการพฒันาโครงการทา่เรอืน า้ลกึและจดัตัง้เขต
เศรษฐกิจพิเศษขึน้ในอนาคต โดยพืน้ท่ีดงักลา่วจดัเป็นพืน้ท่ี ที่มีความไดเ้ปรยีบทางดา้นภมูิศาสตรแ์ละมีศกัยภาพที่
จะพฒันาขึน้เป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิม
สงูขึน้มากในอนาคต 

ทัง้นีต้ามสญัญาที่เก่ียวขอ้งนัน้ APU ไดร้บัสทิธิในการติดตัง้โรงไฟฟา้ขนาดสงูสดุ 20 เมกะวตัต ์ใหก้บั TRG 
โดย TRG จะรบัผิดชอบตน้ทนุของก๊าซธรรมชาติไมเ่กิน 0.0141 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่กิโลวตัต ์- ชั่วโมง หากปรมิาณ
ก๊าซธรรมชาติเกินกวา่จ านวนดงักลา่ว APU จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบภาระตน้ทนุสว่นเกิน ส าหรบัอตัราคา่ไฟฟา้นัน้ 
คิดที่ 0.057 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อกิโลวตัต ์โดย APU ไดเ้ริ่มผลิตและด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์
(COD) ที่เมืองทวายและเมืองใกลเ้คียงมาตัง้แตว่นัท่ี 17 มิถนุายน 2558 

นอกจากนีบ้ริษัท เมียนมาร ์ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2559  ไดม้ีการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก าลงัการ
ผลติ 200 เมกะวตัต ์กบั Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 โดยโครงการ
ดงักลา่วเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 200 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่อ  าเภอกนับก อ าเภอ
ทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์โดยอาศยัเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 
(Combined Cycle System) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพืน้ที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร ์
(ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก EPGE ภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาวจนถึงวนัสิน้สดุอายุสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า) เมื่อ
ก่อสรา้งแลว้เสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีก าลงัผลิตติดตัง้ประมาณ 210 เมกะวัตต ์และจะสามารถผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟา้ใหแ้ก่ EPGE ดว้ยก าลงัการผลติตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้จ านวน 200 เมกะวตัต ์ซึง่บรษัิท
ย่อยจะรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายจริง ในอตัราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ซึง่เทา่กบั 0.0333 ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่กิโลวตัต ์– ชั่วโมง 
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ในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากัด “)PSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และ Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (“AIDC (”เขา้ลงนามในสญัญาซือ้
ขายหุน้ ของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ส าหรบัการซือ้หุ้นสามัญจ านวน 11,670,833 
หุน้ของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.  (“AIDCSP 1) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตัง้
ตามกฎหมายสิงคโปร ์โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุน้ในบริษัท Binh Thuan Solar 
Power Investment Joint Stock (“B-Solar”) บริษัทที่ด  าเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song Luy 1 
Solar Power Plant (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) ในประเทศเวียดนามซึ่งไดเ้ริ่ม ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชย ์)Commercial Operation Date: COD) แลว้ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 PSP ไดด้  าเนินการช าระราคาซือ้ขายหุน้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในสญัญาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ การเขา้ท า
รายการนีจ้ึงท าให ้PSP มีสถานะเป็นผูถื้อหุน้จ านวน 11,670,833 หุน้ของบรษัิท AIDCSP 1 คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
83.33 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท AIDCSP 1 และท าใหบ้รษัิทAIDCSP 1 มีสถานะเป็นบรษัิทย่อย
ของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษัท  AIDCSP 1 และโรงไฟฟ้า Song Luy 
ในงบการเงินรวมของบริษัท  การเขา้ลงทุนในบริษัท AIDCSP 1 ในครัง้นี ้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มก าลงัการผลิตของบริษัท รวมถึงเพิ่มศกัยภาพในการสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัท อีก
ทัง้ยงัช่วยสรา้งความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบรษัิทในระยะยาว เนื่องจากโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตยข์อง B-Solar ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
อีกทัง้ยงัเป็นกา้วส าคญัในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการ ลงทนุของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุม่
ประเทศ CLMV ตอ่ไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยทุธใ์นการด าเนิน ธุรกิจของบรษัิท ที่มุง่เนน้การขยายธุรกิจ
อยา่งตอ่เนื่องและกวา้งขวางยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2564 มีอนมุตัิให้
บริษัท PSP ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เขา้ลงทนุในหุน้สามญัจ านวน 5,672,800 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80 
ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทั้งหมดของ ASIA ENERGY AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. 
LIMITED (“AEUH”) ซึง่เป็นบรษัิทจ ากดัจดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายสงิคโปร ์โดยการซือ้หุน้จาก AIDC ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นเดิมของ  AEUH ในราคาซื ้อขายรวมทั้งสิน้ 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 236.05 ล้านบาท 
โดยประมาณ (อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 28 ตุลาคม 2564) โดย AEUH มี
วตัถปุระสงคห์ลกัในการถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ Central Wind Power 
Joint Stock Company (“CWP”) โดยที่ CWP เป็นบริษัทที่ด  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Phuong Mai 3 
Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม โดยมีก าลงัการผลิต 21 MW ตัง้อยู่ที่ Nhon Hoi Economic Zone, Binh 
Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟกบั Vietnam Electricity ลงวนัที่ 7 มกราคม 2562 เป็น
ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) ทัง้นี ้เพื่อใหแ้น่ใจว่าการ
ลงทุนใน AEUH สามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนใหก้ับบริษัทฯ หรือ Equity Internal Rate of Return (“EIRR”) 
ในอตัราไมต่  ่ากวา่อตัราที่คณะกรรมการก าหนดไว ้บรษัิทฯ จึงไดเ้จรจากบั AIDC โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระราคา 
โดยแบ่งการช าระราคาเป็น 2 งวด โดยงวดแรกช าระ จ านวน 3.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา ในวนัซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ ์และ ช าระงวดที่ 2 จ านวน  3.7 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา เมื่อ EIRR ซึ่งค านวนจากผลการด าเนินงาน
ของโครงการโรงไฟฟ้า Phuong Mai 3 ในปี 2564 หรือ 2565 และประมาณการผลการด าเนินงานจนครบอายุ
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สัญญาซือ้ขายไฟ มากกว่าหรือเท่ากับอัตราที่คณะกรรมการก าหนดไว้ โดยในกรณีที่  EIRR ต ่ากว่าอัตราที่
คณะกรรมการก าหนดไว ้AIDC มีหนา้ที่ตอ้งลดราคาขายเหลอื 3.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา หรอืตอ้งด าเนินการ
คืนเงินจ านวน 3.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ที่ไดร้บัไป บวกกบัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4 ตอ่ปี และขอรบัโอนหุน้
ของ AEUH คืน  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ และ APU ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.  2560 จ านวน 3 
โครงการ ก าลงัการผลติรวม 7.95 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดทั่วไป รวม 3 โครงการ สหกรณผ์ู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์อ.กระแสสินธุ ์      

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณก์ารเกษตร 
วิเชียรบุรี             

(จังหวัดเพชรบูรณ)์ 

สหกรณก์ารเกษตร 

ขนาดติดตัง้ 7.95 MW 5 MW 1.75 MW 1.2 MW 

ค่าไฟต่อหน่วย 4.12 บาท/kWh 4.12 บาท/kWh 4.12 บาท/kWh 4.12 บาท/kWh 

ระยะเวลาขายไฟ )ปี(  25 25 25 25 

2) การตลาดและการแข่งขนั 

นโยบายด้านการตลาด 

บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลงังานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมองหาโอกาสในการลงทุน
โครงการใหม่ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังาน รวมทัง้เสริมสรา้งความ
แข็งแกร่งและน าพาองคก์รใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจพลงังานของบริษัทมี
สญัญาณที่ดีขึน้ จากการปรบัโครงสรา้งการด าเนินงานใหม่และทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณฯ์ 
จ านวน 3 แหง่ ก าลงัการผลติรวม 7.95 เมกกะวตัต ์ที่ไดด้  าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ปเรยีบรอ้ย
แลว้ในช่วงที่ผา่นมา รวมถึงการซือ้กิจการ AIDC Solar Power Number 1 ในสดัสว่น 83.33% เป็นท่ีเรยีบรอ้ย โดย
ด าเนินโครงการ โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์Song Luy (Song Luy 1 Solar Power Plant) ในประเทศเวียดนาม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโนม้การใชพ้ลงังานปี 2564 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (“สนพ.”) กระทรวงพลงังาน ไดม้ีการ
พยากรณโ์ดยอา้งอิงสมมตุิฐานดา้นเศรษฐกิจ และนโยบายที่เก่ียวขอ้งมาเป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่การใชพ้ลงังาน โดย
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) คาดว่า อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2564 
จะขยายตวัรอ้ยละ 3.5  – 4.5 ดา้นราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก สศช . คาดการณว์่า ราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยในปี 
2564  จะอยู่ในช่วง 41.0  – 51.0 ดอลลารส์หรฐัต่อบารเ์รล ส าหรบัอตัราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในช่วง 30.3  – 
31.3 บาทต่อดอลลารส์หรฐั และคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะขยายตัวลดลงรอ้ยละ 4.9 ทัง้นี ้สนพ. ได้
ค  านึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ระลอกใหมท่ี่เกิดขึน้ โดย สนพ. 
ไดป้ระมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในปี 2564 ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เกิดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-
19 ระลอกใหม ่1 ครัง้ และกรณีที่เกิดการระบาดมากกวา่ 1 ครัง้ ในรอบปี 2564 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้
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การใชพ้ลงังานขัน้ตน้ปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.2 ถึง 1.9 จากการเพิ่มขึน้ของพลงังาน
เกือบทกุประเภท ยกเวน้การใชน้ า้มนัท่ีลดลงรอ้ยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดการณว์า่การใชก๊้าซธรรมชาตจิะมีการใช้
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 ถึง 4.1 การใชถ้่านหินลกิไนต ์คาดวา่จะมีการใชค้อ่นขา้งทรงตวั เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย รอ้ยละ 0.1 ถึง 
0.4 สว่นการใชพ้ลงังานทดแทน คาดว่าจะมีการใชเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 50 จากนโยบายสง่เสริมการใชพ้ลงังานทดแทน
ของภาครฐั และไฟฟา้น าเขา้ คาดวา่จะมีการใชเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 

  การใช้น า้มันส าเร็จรูป ปี 2564 คาดว่ามีการใช้ลดลงรอ้ยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดว่าการใช้น า้มนั
เครื่องบิน จะลดลงรอ้ยละ -45.8 ถึง -51.5 ตามการหดตวัของการทอ่งเที่ยว และ การใช ้LPG ในสว่นที่ไม่รวมการ
ใชเ้ป็น Feed stocks ของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ -0.7 ถึง -2.7 สว่นการใชน้ า้มนัดีเซล คาด
วา่จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8 ถึง 1.3 สว่นการใชเ้บนซินและแก๊สโซฮอล คาดวา่จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 ถึง 0.8 

การใช ้LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใชล้ดลงรอ้ยละ -1.0 ถึง -5.5 โดยการใชใ้นภาค
ครวัเรือน คาดวา่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.1 ถึง 2.5 และภาคอตุสาหกรรม คาดว่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 ถึง 3.6 ในขณะที่การ
ใชใ้นรถยนตค์าดวา่จะลดลงรอ้ยละ -12.2 ถึง -15.8 

ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดว่าการใชจ้ะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพิ่มขึน้เกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตามการใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่ผูใ้ช ้NGV เปลี่ยนกลบัมาใช้น า้มัน
เชือ้เพลงิ เนื่องจากคาดวา่ราคาน า้มนัยงัคงไมส่งูมากนกั 

การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใชไ้ฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ลา้นหน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 ตามภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศและตามการด าเนินมาตรการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของภาครฐั 

อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งจบัตาสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 และปัจจยัอื่นๆ อาทิ อตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน า้มนัดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกนัโควิด-19 ทัง้ในและต่างประเทศ ที่จะ
สง่ผลตอ่การใชพ้ลงังานของประเทศตอ่ไป 

ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษัทจึงใหค้วามสนใจโครงการดา้นธุรกิจพลงังานและพลงังานทางเลือก โดย
ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศกัยภาพ
และสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทไดอ้ย่างมั่นคงและตอ่เนื่องในระยะยาว ตลอดจนสรรหาบคุลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ รวมทัง้มีที่ปรกึษาที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินการดา้นพลงังานและ
พลงังานทางเลอืกเป็นไปตามที่บรษัิทก าหนดไวแ้ละรองรบัการแขง่ขนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้ของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการ
ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหนว่ยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ. 
2560 จ านวน 3 โครงการรวม 7.95 เมกะวตัต ์
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ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 5 เมกะวตัต ์ของสหกรณผ์ูผ้ลิตและผูใ้ชปุ้๋ ยอินทรีย ์อ  าเภอ
กระแสสินธุ ์จ  ากดั จงัหวดัสงขลา 

ช่ือสัญญา สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ สญัญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561 

บริษัท/บริษัทย่อย บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

คู่สัญญา - การไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ.) 

วันทีล่งนาม 27 กมุภาพนัธ ์2561 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ  คูส่ญัญาจะรบัซือ้ไฟฟา้ราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 

 -  

ช่ือสัญญา สัญญาใหผู้ส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินส  าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธ์ิเจา้ของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย - บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

คู่สัญญา - สหกรณผ์ูผ้ลิตและผูใ้ชปุ้๋ ยอินทรยี ์อ าเภอกระแสสินธุ ์จ  ากดั จงัหวดัสงขลา 

วันทีล่งนาม - 21 กนัยายน 2560 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ - สหกรณผ์ูผ้ลิตและผูใ้ชปุ้๋ ยอินทรีย ์อ  าเภอกระแสสินธุ์ จ  ากัด จังหวัดสงขลา สนับสนุนใหบ้ริษัทใช้
ประโยชนใ์นที่ดินและใชส้ิทธ์ิเจา้ของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 
 

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 1.75 เมกะวัตต ์ของสหกรณก์ารเกษตรวิเชียรบุรี จ  ากัด 
จงัหวดัเพชรบรูณ ์

ช่ือสัญญา สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ สญัญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561 

บริษัท/บริษัทย่อย บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั  

คู่สัญญา - การไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ.) 

วันทีล่งนาม 26 กมุภาพนัธ ์2561 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ  คูส่ญัญาจะรบัซือ้ไฟฟา้ราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 

 -  
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ช่ือสัญญา สัญญาใหผู้ส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินส  าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธ์ิเจา้ของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย - บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั 

คู่สัญญา - สหกรณก์ารเกษตรวิเชียรบรุ ีจ  ากดั จงัหวดัเพชรบรูณ ์

วันทีล่งนาม - 12 กนัยายน 2560 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ - สหกรณก์ารเกษตรวิเชียรบุรี จ  ากัด จงัหวดัเพชรบูรณ ์สนับสนนุใหบ้ริษัทใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธ์ิเจา้ของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 

 -  

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 1.20 เมกะวัตต ์สหกรณก์ารเกษตรกะทนู จ  ากัด จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

ช่ือสัญญา สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ สญัญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561 

บริษัท/บริษัทย่อย บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั  

คู่สัญญา - การไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ.) 

วันทีล่งนาม 26 กมุภาพนัธ ์2561 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ  คูส่ญัญาจะรบัซือ้ไฟฟา้ราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 24 ธันวาคม 2586 

 -  

ช่ือสัญญา สญัญาใหผู้ส้นบัสนนุโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินส  าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธ์ิเจา้ของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั 

คู่สัญญา สหกรณก์ารเกษตรกะทนู จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

วันทีล่งนาม 28 กนัยายน 2560 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ สหกรณก์ารเกษตรกะทนู จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช สนบัสนนุใหบ้รษัิทใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและ
ใชส้ิทธ์ิเจา้ของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา 24 ธันวาคม 2586 

โดยทัง้ 3 โครงการนี ้บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ดัหาอุปกรณค์ุณภาพสงู  สามารถเดินเครื่องผลิตและขาย
ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดต้ามเป้าหมาย ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินโครงการโดยสถานที่ตัง้
โครงการอยูใ่นท่ีดินท่ีสหกรณ ์เป็นเจา้ของ หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ ์เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง 
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โดยมีสญัญาเช่าที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้โครงการมากกว่าอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 1 ปี อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยไดใ้ห้
ความส าคญัตอ่กระบวนการบ ารุงรกัษาวสัดอุปุกรณส์ าหรบัการผลติไฟฟา้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลาโครงการ 

2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

1) ลักษณะการบริการ 

บรษัิทและกลุม่บรษัิทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ผา่นบรษัิทและบรษัิท โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั  
(“DML”) โดยเนน้การพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ส าหรบัผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ใน
ปัจจบุนั สามารถสรุปไดด้งันี ้

ที่ดนิที่พัฒนาเพื่อขาย 

- ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล ์เป็นที่ดินที่พัฒนาแลว้ ตัง้อยู่ที่ ต  าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสมีา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีเนือ้ที่รวม 114-2-13 ไร ่หรอื 45,813 ตารางวา 

- โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกนั) ที่ตัง้ติดถนนสายบา้นตน้แซะ - บา้นไรด่่าน (พง.3006) ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุง่ 
จงัหวดัพงังา เนื่อท่ีรวม 18-3-77.6 ไร ่(7,577.6 ตารางวา) 

- โครงการพฒันาที่ดิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ดิน จ านวน 24,179 ตารางเมตร ที่ตัง้ Phum 13, 
Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผูด้  าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง  5 ชั้น 
จ านวนหอ้งชดุที่พกัอาศยัทัง้หมด 40 ยนูิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลอืหอ้งชดุที่พกัอาศยัจ านวน 21 ยนูิต 

2) การตลาดและการแข่งขนั 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑข์องบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ระดบับน  (Premium) ที่มี
ก าลงัซือ้สงูและมีความตอ้งการบา้นหลงัที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทตัง้อยู ่โดยบริษัทและบริษัท โดมแลนด ์
เอสเตท จ ากัด (“DML”) มีทีมขายท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเขา้ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 
นอกจากนี ้DML ยังไดม้ีการว่าจา้งบริษัทบริหารทรพัยส์ิน เจแอนดพ์ี จ ากัด (“J&P”) เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทน
บริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วยบรหิารจดัการอาคาร ในระหวา่งที่
ยงัไม่มีการจดทะเบียนนิติบคุคลอาคารชดุ โดย J&P เป็นบริษัทที่มีความรูค้วามช านาญในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดภายในพืน้ท่ี และสามารถช่วยสง่เสรมิการด าเนินงานของทีมขายของบรษัิท ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

จากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(REIC) รายงานงานวา่ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 ไดเ้กิดการ
ระบาดใหญ่ของไวรสัโควิด-19 เริ่มจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและไดล้กุลามแพร่ระบาดไปยงัประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต สภาพสงัคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ภาค
ธุรกิจต่างๆ ตอ้งประสบปัญหาหยดุกิจการหรือปิดตวัชั่วคราว ท าใหป้ระชาชนตกงานและขาดรายไดเ้ป็นจ านวน
มาก ในขณะท่ีภาคอสงัหารมิทรพัย ์เป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั ถึงแมว้า่จะมีผลกระทบไมรุ่นแรง 
เช่น ธุรกิจทอ่งเที่ยว โรงแรม หรอืสายการบินก็ตามแต ่ก็คาดวา่คงใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ไดร้บัผลกระทบมากเช่นกนั ถึงแมไ้ม่รุนแรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน 
ธุรกิจสง่ออกบางประเภท ที่ตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวัและเงินทนุหมนุเวียน ซึ่งมาในรูปของหนีส้ินที่ตอ้งใช ้ฟ้ืน
ธุรกิจใหก้ลบัมา อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเช่า เช่น หา้งสรรพสนิคา้และพืน้ที่เชิงพาณิชยต์า่งๆ เกิดปัญหาดา้นอตัรา
ค่าเช่าเดิม ถึงแมม้ีการปรบัลดลงบา้ง แต่เทียบแลว้ดสูงูมาก เมื่อเทียบกับจ านวนลกูคา้และรายไดท้ี่ตอ้งใชเ้วลา
ค่อยๆ ฟ้ืนตวัในระยะหนึ่ง อาคารชุดก็ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงตามไปดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ  (1) ยอดขายเดิม
ก่อนการเกิดโรคระบาด ลกูคา้บางสว่นมีการขอเลื่อนการ โอน หรือขอยกเลิกการซือ้ (2) ยอดขายใหมใ่นระหวา่งที่
เกิดการระบาด จ านวนลกูคา้ที่มาเยี่ยมชมโครงการนอ้ยลงกว่ารอ้ยละ 80 และยอดขายนอ้ยลงรอ้ยละ 90 (3) ใน
โครงการที่เคยขายใหต้า่งชาติ เกือบไม่มีการเขา้เยี่ยมชม ยอดขายนอ้ยลงรอ้ยละ 95-98 จากผลที่เกิดขึน้ขา้งตน้ 
คาดว่าหลงัวิกฤตการณ์โควิด-19 คนไทยและชาวต่างชาติรอ้ยละ 80-90 อาจยงัไม่มีความตอ้งการซือ้หอ้งชดุ ซึ่ง
ตอ้ง ใชเ้วลา 3-9 เดือนในการทยอยกลบัมาจากสภาวะดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการแพร่ระบาดของไวรสั โควิด-19 
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัปัจจยัเดียว ที่สง่ผลต่อการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสงัหาริมทรพัย ์ความ
ถดถอยของภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบรกิาร ซึง่เป็นเครือ่งจกัรหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของ
ประเทศ เกิดการถดถอยอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวฉุดให้ผลิตภัณฑร์วมในประเทศ (“GDP”) ของประเทศลดลงใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา เท่ากับว่าหากไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรสันี ้แนวโนม้ GDP ของประเทศ ตลอดจนภาค
อสงัหารมิทรพัย ์คาดวา่จะชะลอตวั ตอ่เนื่องเช่นกนั และเมื่อเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสั เทา่กบัเป็นการเพิ่มความ
รุนแรงของสถานการณท์างเศรษฐกิจและภาคอสงัหารมิทรพัยเ์กิดความถดถอย ชะลอตวัยิ่งขึน้ไปอีก 

3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
การจัดหาทีด่ินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

ในการคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรบัพฒันาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการควบคูก่บัฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื่อก าหนดลกัษณะ ประเภทของแตล่ะโครงการและท าการ
ส ารวจศึกษาท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม อาทิเช่น ท าเลแนวรถไฟฟ้า เขตผังเมือง เสน้ทางคมนาคมหลกัที่เดินทาง
สะดวกสบายและขอ้บงัคบัทางดา้นกฎหมายต่างๆ  นอกจากนีเ้พื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ฝ่าย
พฒันาธุรกิจจะเป็นผูว้ิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการผ่านการท างานรว่มกนักบัฝ่ายอื่นๆ 
เช่น ส านักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ ์ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศึกษาถึง
แนวโนม้ตน้ทุนการก่อสรา้ง ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ ท าการศึกษาวิจยัในดา้นความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รายละเอียดของคู่แข่งในท าเลที่ตัง้ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดมา เพื่อน าขอ้มูลมา
วิเคราะหจ์ดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและศกัยภาพในการขาย ความตอ้งการและก าลงัซือ้ของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  
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สว่นฝ่ายพฒันาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งโครงการ การประมาณการตน้ทนุการ
ก่อสรา้งจากผงัโครงการที่ก าหนด นอกจากนีฝ่้ายพัฒนาธุรกิจจ าเป็นตอ้งประมาณการยอดขาย โดยใช้ขอ้มูล
การตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการส ารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการคาดการณแ์ละ
ก าหนดราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณใ์นปัจจุบนั เมื่อท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้ ฝ่าย
บริหารจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนมุตัิในการจัดซือ้ที่ดิน โดย
บรษัิทจะซือ้ที่ดินเอง หรอืซือ้ผา่นนายหนา้ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัของบรษัิทโดยค านงึถึงตน้ทนุ
คา่ที่ดิน ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของตน้ทนุโครงการและจะเปรยีบเทียบราคาซือ้ขายที่ดินกบัราคาตลาด และราคา
ประเมิน เพื่อใหไ้ดร้าคาที่เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ท าเลที่ตัง้
และการจัดซือ้ที่ดินอย่างเขม้งวด จึงมั่นใจไดถ้ึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตัง้ว่าสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดเ้ป็นอยา่งดีและสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้ับบรษัิท  

การจัดซือ้วัสดุกอ่สร้าง 

บริษัทมีขัน้ตอนในการจดัซือ้วสัดกุ่อสรา้งที่โปรง่ใสและรดักุม เพื่อใหไ้ดร้าคาที่เหมาะสมที่สดุ ภายใตว้สัดุ
ก่อสรา้งที่ไดม้าตรฐานมีคณุภาพสงูตามที่ก าหนดไว ้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีแผนรองรบัความผนัผวนของราคาวสัดุ
ก่อสรา้งอยา่งรดักมุ โดยก าหนดราคาสง่มอบลว่งหนา้ เพื่อปอ้งกนัความผนัผวนของราคา และก าหนดผูร้บัผิดชอบ
ในการดแูลการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ในแตล่ะหมวดที่ส  าคญัอยา่งใกลชิ้ด 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ลกูคา้ที่ซือ้ที่ดินที่พฒันาเพื่อขายของกลุม่บริษัทจะเป็นผูด้  าเนินการจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งเอง ส าหรบัใน
กรณีของการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัท จะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการสรรหาและคดัเลือกผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีประสบการณ ์สามารถสง่มอบงานที่มีคณุภาพดี ซึ่งถือไดว้่าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผูร้บัเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นส าคัญ  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้การบริหารงานของบริษัท จะได้รับการพัฒนาขึน้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง 

บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสรา้งดว้ยระบบที่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน   มีจุดเด่นหลายดา้นท่ีไดร้บัการยอมรบั
กันอย่างกวา้งขวางในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง อาทิ ความสามารถในการตา้นทานต่อแรงกระท าจากลมพายุหรือ
แผ่นดินไหว การควบคุมคุณภาพที่สม ่าเสมอไดต้ามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสรา้ง ลดการพึ่งพา
แรงงานและการควบคมุตน้ทนุที่เหมาะสม เป็นตน้ เพื่อใชใ้นกรณีของการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรและโครงการ
คอนโดมิเนียมในอนาคต 

2.3 ธุรกิจสาธารณูปโภค 

1) ลักษณะการบริการ 

บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ของบรษัิท เอไอดีซี วอเตอร ์โฮลดิง้ (สงิคโปร)์ พีทีอี แอลทีดี (AIDC 
Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กบั บรษัิท เอเชีย ลงทนุ พฒันาและก่อสรา้ง จ ากดั ผูเ้ดียว (Asia 
Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) เพื่อเขา้ร่วมลงทุนในโครงการน า้ประปา



 

หนา้ 33 จาก 43 

แสนดินใน สปป. ลาว โดยการเขา้ซือ้หุน้ของ AWH จ านวน 2,160,300 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดของ AWH จาก AIDC ในราคา 2.61 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  หรอืประมาณ 80.85 ลา้นบาท (อา้งอิงจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่ 30.977 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ ณ วนัท่ี 6 สงิหาคม 2562) ซึง่เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 บรษัิทไดร้บั
โอนหุน้ของ AWH จ านวน 2,160,300 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ ทัง้หมดของ AWH จาก AIDC เป็น
ที่เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม ใน บรษัิท เอเชีย วอเตอร ์จ ากดั (Asia Water Company 
Limited) (“AW”) (เดิมช่ือ บริษัท เอเชีย วอเตอร ์จ ากดั ผูเ้ดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตน า้ประปา
แสนดินใน สปป. ลาว 

2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

หวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนนัน้ ประเทศจ าเป็นตอ้งลงทนุพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา โครงข่ายดา้นการสื่อสาร 
ระบบคมนาคมขนสง่ทัง้ทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน า้ รวมถึงการเกิดของนิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีตา่งๆ 
เพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มในการลงทุนทัง้จากในและต่างประเทศ ในรายงานของส านกัวิจยัเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือในภูมิภาคของ ADB พบว่า ประเทศก าลงัพฒันาในภูมิภาค Asia Pacific นัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนใน
โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานปีละกว่า 1.7 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรือรวมกว่า 26 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ใน
ระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะตอ้งเนน้พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 4 ดา้นดว้ยกัน ไดแ้ก่ พลงังาน 
คมนาคมขนสง่ โทรคมนาคม และการประปา 

ทัง้ปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ในปี 2564 คาดวา่จะ
ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจัยสนบัสนุนส าคญั ประกอบดว้ย (1) แนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการคา้โลก (2) แรงขบัเคลื่อนจากการใชจ้่ายภาครฐั (3) การกลบัมาขยายตวัของอุปสงคภ์าคเอกชนใน
ประเทศ และ (4) การปรบัตัวตามฐานการขยายตัวที่ต  ่าผิดปกติในปี 2563 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 1.0 ในปี 2563 และการแพรร่ะบาด
ของไวรสั โควิด-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคมุสถานการณก์ลบัสูส่ภาวะปกติไดใ้นเร็ววนั เหตกุารณเ์หลา่นี ้
กลายเป็นตวัการที่ท  าใหเ้กิดความโกลาหลและสอ่แววใหเ้ห็นวา่ประเทศเศรษฐกิจหลกัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั 
จนการขยายตวัทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร ์เวียดนาม 
กมัพชูา และ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ที่มีสดัสว่นการพึ่งพาประเทศเศรษฐกิจหลกั
อย่างจีนในระดบัสงู หรือมากกว่ารอ้ยละ 12.4 ต่างไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งรุนแรงทัง้ภาคการส่งออก ภาคการ
ทอ่งเที่ยว และภาคการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 

สปป. ลาว เป็นประเทศเพื่อนบา้นที่ใกลชิ้ดกับไทยทัง้ในเชิงประวตัิศาสตร ์ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร ์เชือ้ชาติ 
ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม มีเขตแดนติดต่อกบัไทยทัง้ทางบกและทางน า้ สปป.ลาว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคม ระยะ 5 ปีฉบบัท่ี 8 (ปี 2559 - 2563) ซึง่ไดร้ะบนุโยบายที่ส  าคญัในการผลกัดนัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 8 ประการ ไดแ้ก่ (1) ควบคมุเศรษฐกิจระดบัมหภาคใหม้ีเสถียรภาพ (2) ควบคมุ
การจัดเก็บงบประมาณรายรบัใหม้ีประสิทธิภาพ (3) เสริมสรา้งศักยภาพดา้นการวิจัยใหแ้ก่หน่วยงานรฐั (4) 
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการลงทนุ (5) สง่เสริมการผลติสินคา้และการบริการใหม้ีความหลากหลาย (6) 
สนบัสนุนโครงการลงทนุที่ไดร้บัการอนมุตัิและเร่งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ (7) ปรบัปรุงวิสาหกิจของรฐัใหม้ีความ
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โปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (8) ปรบัปรุงกลไกการบริหารงานของรฐัใหม้ีความโปร่งใส รวดเร็ว และมี
ประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ดี สปป.ลาว ไดต้ัง้เปา้การพฒันาประเทศใหห้ลดุพน้จากสถานะประเทศดอ้ยพฒันาภายใน
ปี 2563 ภายใตว้ิสยัทศันท์ี่จะการท าใหค้ณุภาพชีวิตของประชาชนดีขึน้ไปพรอ้มกบัการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนื  
โดยที่ศูนยอ์ีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ Economic Intelligence Center (EIC) ไดค้าดการณ์ว่า เศรษฐกิจ 
สปป. ลาวจะขยายตวัประมาณ รอ้ยละ 6.5 ในปี 2563 ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายของ สปป.ลาว ท่ีตอ้งการให ้GDP 
ขยายตวัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีโดยเฉลี่ย ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2559 – 2563) ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 ดงันัน้ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทย และเป็นโอกาสของ สปป. ลาว ที่จะผลกัดนั
เศรษฐกิจใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายได ้ผา่นการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยลงทนุกบั สปป.ลาว มากขึน้ มุง่เนน้การ
ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การก่อสรา้งเขื่อนผลติไฟฟา้พลงังานน า้แหง่ใหมใ่นหลวงพระบาง โดยมีค าสั่งนากย
รฐัมนตรีเป็นกลไกส าคัญที่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนควบคู่กับการกระตุน้เศรษฐกิจ สปป. ลาว ให้
ขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื่องในอนาคต และ สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่เศรษฐกิจของ สปป.ลาว อย่างมากในอีก 
3 ปี (หลงัปี 2564) คือรถไฟความเร็วสูงจีน- สปป.ลาว กล่าวว่า ในปี 2564 เสน้ทางเดินรถไฟความเร็วสงูจาก
สาธารณรฐัประชาชนจีน สู ่สปป.ลาว จะแลว้เสร็จและเปิดใหบ้รกิารไดใ้นช่วงวนัที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะท าใหม้ี
นกัท่องเที่ยวจากจีนหลั่งไหลเขา้มาที่ สปป.ลาว จ านวนมาก จึงเป็นโอกาสส าหรบัผู้ประกอบการไทยที่ขยายตลาด
เขา้มายงั สปป.ลาว ซึง่เมื่อก่อนที่น่ีเป็นตลาดที่หลายคนเมินเพราะเป็นประเทศแลนดล์อ็ค และ ประชากรนอ้ยไมถ่งึ 
10 ลา้นคน ไมม่ีปัจจยัหนนุท่ีนา่สนใจ เมื่อเทียบกบัประเทศอื่นในกลุม่ประเทศ CLMV ดงันัน้ ปี 2564 ถือเป็นโอกาส
ทองของนกัลงทนุไทยที่จะขยายตลาดเขา้ไปยงั Third Market หรือ ตลาดประเทศที่สาม โดยอาศยั สปป.ลาว เป็น
ฐานที่มั่นในการกระจายสินคา้ไปยงัตลาดการคา้ประเทศที่สาม เพราะ สปป.ลาว สามารถเช่ือมโยงไป เวียดนาม 
เมียนมา กมัพชูา และ จีน ซึ่งนั่นหมายถึงรายไดจ้ านวนมหาศาลที่จะตามมา เพราะเสน้ทางรถไฟ จีน-ลาว จะเป็น
สว่นหนึง่ของเครอืขา่ยรถไฟโดยสาร และรถไฟบรรทกุสนิคา้ที่มีระยะทางยาวถึง 3,000 กิโลเมตร วิ่งจากนครคนุหมิ
งแหง่มณฑลยนูานของจีน ตดัผา่น ลาว ไทย และ มาเลเซีย สูป่ระเทศสงิคโปรอ์ีกดว้ย 

การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ของ AWH กบั AIDC เพื่อเขา้รว่มลงทนุในโครงการน า้ประปาแสน
ดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทไดถื้อหุน้ของ AWH เป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ AWH  ซึ่งจะสง่ผลให้
บริษัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มใน AW ซึ่งเป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตน า้ประปาแสนดิน ในสดัส่วนรอ้ยละ 18 ตาม
แผนภาพดงันี ้

โดยโครงการดงักลา่วตัง้อยู่ที่นครหลวงเวียงจนัทน ์และไดเ้ริ่มผลิตน า้ประปาในเชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อเดือน
มิถุนายน 2562 เพื่อจ าหน่ายใหก้บัน า้ประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี ก าลงัการผลิตรวม 
48,000 ลกูบาศกเ์มตร (ลบ.ม.)/วนั โดยในสว่นกระบวนการผลิต AW ซึ่งเป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตน า้ประปาแสน
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ดิน มีแนวทางในการประเมินคณุภาพการผลิตไม่ใหน้ า้ประปามีสารปนเป้ือน และใชเ้ทคโนโลยีในระบบติดตาม
คณุภาพการผลติที่ทนัสมยั ดงันี ้ 

- เทคโนโลยีในการผลิตน ้าประปา เป็นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ได้รับการ
ฝึกอบรมและมีคู่มือปฏิบตัิงาน ท าใหพ้นกังานมีความรูค้วามเช่ียวชาญในการผลิตน า้ประปาได้
เทียบเทา่ระดบัสากล มีการจดัการควบคมุดว้ยคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการควบคมุดแูลการผลติ มีระบบ
ติดตามและทบสอบคณุภาพที่ทนัสมยั ซึ่งสามารถท าการทดสอบน า้ประปาที่ผลิตไดอ้ย่างแม่นย า
และท าใหส้ามารถควบคมุคณุภาพได ้นอกจากนีย้งัมีการออกแบบการผลติไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
เพื่อใหป้ระหยดัตน้ทนุการผลติ  

- กระบวนการผลิต แหลง่น า้ดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งปนเป้ือนท่ีไมเ่หมาะสมกบัการผลิตน า้ประปาปน
อยู ่ดงันัน้จึงตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหน้ า้ดิบเป็นน า้ประปาที่สะอาด ทีส่ามารถน ามาดื่มได ้โดยการ
ผลิตตอ้งไมม่ีเชือ้จลุชีพ สารอินทรยี ์ทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูใ่นน า้หลงเหลอื รวมถึงตอ้งก าจดั
สิง่เจือปนและสารพิษตา่งๆ ออกจากน า้ประปาทัง้หมด เพื่อใหม้ั่นใจวา่กระบวนการผลติเป็นไปตาม
มาตรฐานการผลติน า้ประปาส าหรบัอปุโภคและบรโิภค  

2.4 ธุรกิจอืน่ๆ 

บรษัิท แคนนา แคร ์จ ากดั เขา้ลงทนุในบรษัิท โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุป๊ จ ากดั (“GTG”) คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 14.62 ของทนุจดทะเบียนของ GTG ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย GTG ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติ
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง (cannabis and hemp) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์และการ
พาณิชย ์โดยมีการรว่มมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อท าการคน้ควา้และวิจยัผลติภณัฑ ์โดย GTG มีความรว่มมือกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย ์นอกจากนี ้GTG ยงัประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งผา่นบรษัิทยอ่ยของ GTG เช่น บรษัิท จีทีจี คอมเมิรซ์ 
จ ากัด ที่ประกอบธุรกิจ Food & Café: จ าหน่ายผลิตภณัฑก์ญัชา-กญัชงที่ถกูกฎหมายและไดร้บัการรบัรอง และ
เป็นจุดให้บริการและจัดจ าหน่ายผ่านระบบหน้ารา้น บริษัท จีทีจี แพลนท์ แฟคตอรี่ จ ากัด ที่ประกอบธุรกิจ
เพาะปลูก ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง (cannabis and hemp) โดยใช้ต้นกัญชาสายพันธุ์
คณุภาพท่ีใหป้ระสทิธิผลสงู และกรรมวิธีการเพาะปลกูที่ทนัสมยั บรษัิท โทพิเคิล เทอรปี์นส ์จ ากดั ที่ประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ า้มนัหอมระเหยออรแ์กนิกที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา (Cannabis Terpene) เพื่อ
น าไปใชใ้นอาหารและเครือ่งดื่ม และผลติภณัฑเ์ครือ่งส  าอางในเชิงพาณิชย ์บรษัิท จีทีจี เทค จ ากดั ที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาซอฟทแ์วรก์ารวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ดา้นการเกษตร บรษัิท ชานาบิส กรุป๊ จ ากดั ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิต และจ าหน่ายชาที่มีสว่นผสมของสารสกดัจากกญัชา (Cannabis Terpene) และผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพอื่นๆ 
และบรษัิท เฮมพไ์อซ ์จ ากดั ที่ประกอบธุรกิจผลติ และจ าหนา่ยผลติภณัฑไ์อศกรมีที่มีสว่นผสมของสารสกดัแคนนา
บินอยด ์และ Cannabis Terpene จากกญัชา 
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2.5 สินทรัพยข์องบริษัทและบริษัทยอ่ยทีส่ าคัญ  

1) สินทรัพยถ์าวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้า 5 เมกะวัตต ์
ตัง้อยูอ่  าเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลา เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะ
วตัต ์ระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที่เริ่มจ าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (12 กุมภาพันธ์ 
2562) 

รับ รู ้ภ าย ใต้บ ริ ษั ท  เ ป็ น
สินทรพัยท์ี่สรา้งอยูบ่นที่ดิน
ที่ไมใ่ชก่รรมสิทธ์ิของบรษัิท 

177.00 - ไมมี่ 

อาคารและอปุกรณ ์– โรงไฟฟ้า 1.75 เมกะวตัต ์
ตั้งอยู่อ  าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 1.75 
เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ เริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิ งพาณิชย์ ( 21 
ธันวาคม 2561) 

รบัรูภ้ายใตบ้ริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากัด 
(บรษัิทยอ่ยของบรษัิทย่อย) 
เป็นสินทรพัยท์ี่สรา้งอยู่บน
ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของ
บรษัิทยอ่ย 

58.17 - ไมมี่ 

อาคารและอปุกรณ ์– โรงไฟฟ้า 1.20 เมกะวตัต ์
ตัง้อยู่อ  าเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 1.20 
เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ เริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิ งพาณิชย์ ( 25 
ธันวาคม 2561) 

รบัรูภ้ายใตบ้ริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากัด 
(บรษัิทยอ่ยของบรษัิทย่อย) 
เป็นสินทรพัยท์ี่สรา้งอยู่บน
ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของ
บรษัิทยอ่ย 

39.90 - ไมมี่ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ประเภท /ลักษณะทรัพยสิ์น  ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ต้นทุนการ
พัฒนา 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1. โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล ์

ที่ ดิน  จ  านวน 4 โฉนด ที่ ตั้งติดซอย
สาธารณประโยชน ์แยกจากซอยเทศบาล 
3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ต าบลปาก
ชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 
(ที่ดิน เนื ้อที่ 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 
ตารางวา) 
 

บรษัิทเป็น
เจา้ของ 

84.67 
 
 

20.17 6.5351  
(ประเมินเดือน ธ.ค. 2563 
เฉพาะเนือ้ที่ 111-1-97.4 

ไร)่ 

ไมมี่ 
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ประเภท /ลักษณะทรัพยสิ์น  ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ต้นทุนการ
พัฒนา 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

2. โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 

ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น 
จ  านวน 1 อาคาร และส่วนพัฒนาอ่ืนๆ 
ที่ตัง้ติดทางสาธารณประโยชน ์แยกจาก
ถนนธนะรชัต ์(ทางหลวงหมายเลข 2090) 
บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ต  าบลหมสูี อ  าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดิน 
จ  านวน 1 โฉนด เนือ้ที่ 1-3-57.0 ไร่ หรือ 
757.0 ตารางวา) 

บรษัิท โดมแลนด ์
เอสเตท จ ากดั 
เป็นเจา้ของ 

 
 

61.00(1) - 61.50 
(ประเมินเดือน ธ.ค. 2563) 

ไมมี่ 
 

3. โครงการพัฒนาทีด่ิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 

ที่ดิน จ  านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) ที่ตัง้ติดถนนสายบา้นตน้แซะ-
บา้นไรด่่าน (พง.3006) ต าบล โคกกลอย 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนือ้ที่รวม 
18-3-77.6 ไร ่(7,577.6 ตารางวา) 

บรษัิทเป็น
เจา้ของ 

332.57 (2)  - 61.783  
(ประเมินเดือน พ.ย. 2563) 

ไมมี่ 

หมายเหต:ุ (1) เป็นมลูคา่สทุธิจาการเผ่ือการปรบัปรุงมลูคา่ท่ีดนิจ านวน 5.62 ลา้นบาท  
(2) เป็นมลูคา่สทุธิจาการเผ่ือการปรบัปรุงมลูคา่ท่ีดนิจ านวน 4.01 ลา้นบาท  

2) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตามงบการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  

ธุรกิจพลังงาน 

- สทิธิในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ที่เกิดจากการซือ้บรษัิท พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั มลูคา่ตาม
บญัชี - สทุธิ 813.30 ลา้นบาท 

- สิทธิในการเป็นผูส้นบัสนนุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินของ
สหกรณผ์ูผ้ลติและใชปุ้๋ ยอินทรยี ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จ ากดั มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 54.63 ลา้นบาท 

จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้บนัทกึเป็นสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนดว้ยมลูค่า
ตน้ทนุ และตดัจ าหนา่ยโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1. กรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 7 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. นายติรวฒัน ์สจุรติกลุ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
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รายช่ือ ต าแหนง่ 
2. นายวชิญ ์ สวุรรณศร ี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ) 

กรรมการ 
3. นายกวิน เฉลมิโรจน ์ กรรมการ 
4. นายพรอินทร ์แมน้มาลยั กรรมการ  
5. นายจอหน์ เอด็เวอรด์ แมค็คอช กรรมการ  
6. นายถาวร พรพนสัศร ี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายจิรเิดชา พึง่สนุทร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

3.2. ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 5 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวิชญ ์สวุรรณศรี รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นบญัชีและการเงิน 
2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นปฏิบตัิการ 
3. นายพรอินทร ์แมน้มาลยั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นเทคนิค 
4. นายกวิน  เฉลมิโรจน ์   ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

3.3. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2564 มีดงันี ้  

ล าดับ ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้  
(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว  

(ร้อยละ) 

1. Capital Asia Investments Pte. Ltd. 1,200,000,000 11.85 

2. UOB Kay Hian Private Limited 1,007,683,007 9.95 

3. นายวรศิ ยงสกลุ 530,000,000 5.23 

4. DBS Bank Ltd 260,000,000 2.57 

5. Credit Suisse Ag, Singapore Branch 232,602,700 2.30 

6. นายอภิชยั กิตติวรวิทยก์ลุ 200,000,000 1.97 

7. นางสาวสทุธาสินี สกลุค ู 129,132,500 1.27 

8. นายธ ารง เอ่ียมผ่องใส 120,000,000 1.18 
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ล าดับ ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้  
(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว  

(ร้อยละ) 

9. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากดั 105,574,071 1.04 

10. นายไพลกัษณ ์วงศไ์วศยวรรณ 105,000,103 1.04 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน 6,240,350,544 61.60 

 รวม 10,130,342,925 100.00 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

(หนว่ย: หุน้) 

ล าดับ 2561 2562 2563 2564*/** 

ทนุจดทะเบียนตน้งวด* 6,950,000,000 6,670,000,175 6,670,000,175 10,670,000,175 

เปล่ียนแปลง (เพิ่ม/(ลด)) (279,999,825) - 4,000,000,000 (539,657,250) 

ทนุจดทะเบียนปลายงวด* 6,670,000,175 6,670,000,175 10,670,000,175 10,130,342,925 

ทนุช าระแลว้ตน้งวด* 6,670,000,000 6,670,000,175 6,670,000,175 10,130,342,925 

เปล่ียนแปลง (เพิ่ม/(ลด)) 175 - 3,460,342,750 - 

ทนุช าระแลว้ปลายงวด* 6,670,000,175 6,670,000,175 10,130,342,925 10,130,342,925 
หมายเหต:ุ *ขอ้มลูตามงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. – ของแตล่ะปี เวน้ปี 2564 สิน้สดุ 30 ก.ย. 2564 

**ขอ้มูลตามตารางขา้งตน้เป็นขอ้มลูจนถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนมุตักิารเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ในวนัท่ี 5 พ.ย. 2564 จงึยงัไม่รวมการเปล่ียนแปลงทนุท่ีสืบเน่ืองจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 มีมตอินมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
5,026,068,585 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
3,000,000,000 หุน้ ในราคา 0.30 บาทต่อหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวน 2,026,068,585 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทครัง้ที่ 2 ท่ีจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีราคาใชส้ทิธิท่ี 0.50 บาทตอ่หุน้ 

4.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

- บรษัิทไมม่ีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา - 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทยอ่ย  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บรษัิทประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ย 7 บรษัิท ใน 3 กลุม่ธุรกิจและบรษัิทรว่มคา้ 1 บรษัิท 
โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยตลอดจนบริษัทรว่มคา้ไม่มีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะอื่นนอกจากความสมัพนัธใ์นการ
ถือหุน้ ทัง้นี ้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งสามารถสรุปได ้ดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือบริษัท จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ประเภทกิจการและลักษณะ
การด าเนินงาน 

ทุนช าระแล้ว มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

การถือหุน้
ของบริษัท 

บรษิัทย่อย     

บรษัิท โดมแลนด ์ 
เอสเตท จ ากดั 

ประเทศไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 50.5 ลา้นบาท 49.5 ลา้นบาท 98.00% 

บรษัิท อนัดามนัเพาเวอร ์
แอนด ์ยทูิลิตี ้จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ในพมา่ 
(หยดุด  าเนินการในปี พ.ศ. 

2560) 

316.20 ลา้นบาท 304.9 
ลา้นบาท 

99.99% 

บรษัิท เมียนมาร ์ 
ยพูีเอ จ ากดั 

สาธารณรฐัแหง่ 
สหภาพ 
เมียนมาร ์

การผลิตกระแสไฟฟา้ 
(ยงัไม่เริ่มด  าเนินงาน) 

0.05 ลา้น 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

1.76  
ลา้นบาท 

99.99%(1) 

บรษัิท แคนนา แคร ์
จ  ากดั 

ประเทศไทย ลงทนุในพืชเศรษฐกิจตวัใหม่
ของประเทศไทยซึง่รวมถึงกญั

ชง และกญัชา 

0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 97% 

บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์
พาวเวอร ์จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 35.4 ลา้นบาท 
 

79.51 
ลา้นบาท 

99.99%(2) 

บรษัิท บีเอส โซลาร ์เอ็น
เนอรย์ี่ จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 63.0 ลา้นบาท 
 

146.82  
ลา้นบาท 

49% 

บรษัิท เอไอดีซี โซลาร ์
พาวเวอร ์นมัเบอร ์วนั 
จ  ากดั 

สาธารณรฐั
สิงคโปร ์

การผลิตกระแสไฟฟา้ 14.0 ลา้น 
ดอลลาร ์
สหรฐัฯ 

755.53  
ลา้นบาท 

83.33% 

บรษัิทรว่มคา้     

บรษัิท เอไอดีซี วอเตอร ์ 
โฮลดิง้ (สิงคโปร)์ พีทีอี(3)  

สาธารณรฐั
สิงคโปร ์

ประกอบธุรกิจการลงทนุ 7.2 ลา้น 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

79.2  
ลา้นบาท 

30.00% 

หมายเหต:ุ  (1)  บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.00 และถือหุน้ผ่าน บริษัท อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทิูลิตี ้จ ากดั รอ้ยละ 1.00 
(2)  บริษัทถือหุน้ผ่าน บริษัท อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทิูลิตี ้จ ากดั รอ้ยละ 99.99 
(3)  บริษัท เอไอดีซี วอเตอร ์โฮลดิง้ (สิงคโปร)์ พีทีอี ถือหุน้บริษัท เอเชีย วอเตอร ์จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการสาธารณปูโภคใน สปป. ลาวอยูร่อ้ยละ 60.00 

 



 

หนา้ 41 จาก 43 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 ปี ในงบการเงนิของบริษัทจดทะเบียนและงบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 
สินทรัพย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 407,457.71  327,913.79  35,895.23 143,352.00 
เงินฝากประจ าครบก าหนดเกินกวา่สามเดือน 0.00 0.00 0.00 67,841 
เงินลงทนุระยะสัน้ 801,209.22  403,449.18  0.00 0.00 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 422,355.05  721,232.58  9,045.00 81,321.00 
เงินมดัจ าเพื่อการลงทนุ 0.00 0.00 579,830.00 497,762.00 
ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์- สทุธิ 525,699.72  525,538.21  519,918.84 491,840.00 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 52,382.85  54,302.16  53,879.47 61,934.00 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,209,104.56  2,032,435.91  1,198,568.34 1,344,050.00 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากดัในการเบกิถอน 0.00 0.00 0.00 6,297.00 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 0.00 0.00 0.00 77,143.00 

เงินลงทนุจา่ยลว่งหนา้ 0.00 0.00 1,191,790.31 0.00 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ - สทุธิ 0.00  79,237.98  80,644.65 528,790.00 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 449,202.68  454,983.94  537,343.11 1,642,675.00 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ 0.00  0.00  11,702.56 21,406.00 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 105,664.69  101,427.20  97,223.98 867,937.00 
คา่ความนิยม 0.00  0.00  0.00 132,995.00 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1,579.23  1,842.85  0.00 7,607.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 556,446.59  637,491.97  1,918,704.61 3,284,850.00 
รวมสินทรัพย ์ 2,765,551.15  2,669,927.88  3,117,272.94 4,628,900.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้     
หนีส้ินหมนุเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,718.32  5,614.66  5,557.60 5,558.00 
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 76,769.00 

เงินรบัลว่งหนา้เพื่อการลงทนุ 0.00 0.00 0.00 227,565.00 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 60,051.79  24,158.75  24,796.19 78,687.00 
เจา้หนีค้า่หุน้ 83,700.00  83,700.00  83,700.00 0.00 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 0.00  0.00  4,440.69 891.00 
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 5,354.27  0.00  0.00 0.00 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5,928.35  7,997.34  9,903.81 12,149.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160,752.73  121,470.75  128,398.29 401,619.00 
     



 

หนา้ 42 จาก 43 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 769,997.00 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 0.00  0.00  7,003.81 20,146.00 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 14,380.99  16,691.46  13,126.92 150,385.00 
ประมาณการหนีส้ินขัน้ต  า่ที่ตอ้งจา่ยตามสญัญารบัสิทธิขายไฟฟา้ 0.00 0.00 0.00 34,471.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5,091.23  6,964.75  8,607.29 7,938.00 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 420.00  420.00  420.00 420.00 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 19,892.22  24,076.20  29,158.02 983,357.00 
รวมหนี้สิน 180,644.96  145,546.95  157,556.32 1,384,976.00 
ส่วนของผู้ถือหุน้     
ทนุเรอืนหุน้ 3,335,000.09  3,335,000.09  5,335,000.09 5,065,171.00 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 336,218.16  336,218.16  (874,901.80) (874,902.00) 
ก าไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 767.10  767.10  767.10 767.00 
ขาดทนุสะสม (1,088,491.04) (1,149,567.39) (1,213,543.20) (1,206,876.00) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 1,058.24  1,752.44  (17,742.21) 74,231.00 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 353.65  210.53  (34.73) 185,533.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,584,906.19  2,524,380.93  2,959,716.63 3,243,924.00 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2,765,551.15  2,669,927.88  3,117,272.94 4,628,900.00 

 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท) 

งบก าไรขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดอืน ปี 

2564 
รายไดจ้ากการขาย 467.18 48,252.89 48,887.08 232,305.00 
ตน้ทนุขาย (2,676.39) (24,494.29) (23,832.13) (125,758.00) 

ก าไรขัน้ต้น (2,209.21) 23,758.60  25,054.95 106,547.00 
รายไดอ่ื้น 43,089.52 28,613.54 1,072.26 3,588.00 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (69.68) (250.76) 0.00 (988.00) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (103,007.63) (102,233.07) (116,578.80) (74,710.00) 
ก าไร )ขาดทนุ(  จากอตัราแลกเปลี่ยน (253.99) (9,262.68) (1,308.84) 22,415.00 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน 0.00 0.00 3,093.14 0.00 
ตน้ทนุทางการเงิน (659.17) (476.08) (1,307.08) (47,034.00) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและ 
การรว่มคา้ 

0.00 7.78 1,406.67 (1,855.00) 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนภาษีเงนิได้ (63,110.16) (59,842.66) (88,567.69) 7,963.00 
     



 

หนา้ 43 จาก 43 

งบก าไรขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 9 เดอืน ปี 
2564 

ภาษีเงินได ้ (3,869.01) (3,988.82) 3,564.54 4,975.00 
ก าไร (ขาดทุน) ขาดทุนส าหรับปีจากการ 
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

(66,979.17) (63,831.49) (85,003.15) 12,938.00 

ขาดทนุส  าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก - สทุธิจากภาษี (106,698.78) 0.00  0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (173,677.95) (63,831.49) (85,003.15) 12,938.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (191,597.14) (60,525.26) (83,715.72) 127,839.00 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.0260) (0.0095) (0.0115) 0.0007 

 
(หน่วย: พนับาท) 

งบกระเสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดอืน ปี 

2564 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (540,842.29) (66,972.59) 303,198.21 61,413.00 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน(  กิจกรรมลงทนุ 903,166.59  (7,701.28)  (1,108,647.10) 78,627.00 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน(  กิจกรรมจดัหาเงิน 12,881.58  (5,354.27) 513,040.00 (37,770.00) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ )ลดลง(  สุทธิ 375,205.88  (80,028.15) (292,408.90) 102,270.00 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 26,424.80  401,739.40  322,299.13 30,337.00 
ก าไร )ขาดทนุ (  จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด 
และรายการเทียบเทา่เงินสด 

108.73  587.88  447.41 5,187.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสิน้งวด 401,739.40  322,299.13  30,337.63 137,794.00 
 

 





 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)   
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ 3,000,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

เสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัราสว่น 3.376780975 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
วนัทีจ่องซือ้  17 ม.ค. 2565  18 ม.ค. 2565  19 ม.ค. 2565  20 ม.ค. 2565  21 ม.ค. 2565 
เรียน  คณะกรรมการบริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนรบัจองซ้ือหุ้น 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง  
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นติบิุคคล) …………………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 
เลขประจ าตวัประชาชน/เลขทีใ่บต่างดา้ว/เลขทีห่นังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………..................……เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่………….…………………………………………………………………. 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  บุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย  นิตบิุคคลสญัชาตไิทย  นิตบิุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย  ทัง้น้ี ท่ีอยู่ของผู้จองซ้ือให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวนัก าหนด
รายช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 15 ธ.ค. 2564 ซ่ึงบริษทัได้รบัจาก บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
หมายเลขโทรศพัท ์……………….......….…………………………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..... 
ทา่นเป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง* หรอืไม ่ ไมเ่ป็น  เป็น (โปรดระบุต าแหน่งทางการเมอืง) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งทางการเมอืงระดบัสงู หรอื เคยด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและพน้จากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี หรอื ยงัคงมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งดงักล่าวแมพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้เกนิ 1 ปีกต็าม หรอื บุคคล
ทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงู และมอี านาจหน้าทีส่ าคญัในฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตุลาการ หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงูและมหีน้าทีบ่รหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงู และมี
อ านาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงูหรอืกรรมการในองคก์รตามรฐัธรรมนูญ หรอื บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงของต่างประเทศ และขององคก์ารระหว่างประเทศ หรอื เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่
สมรส  บุตร และผูร้่วมงานใกลช้ดิ 
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ      ไมม่ ี ม ี(โปรดระบุชือ่ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………. 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซ้ือ       บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน  ธุรกจิสว่นตวั  เงนิออม  รายไดจ้ากการลงทนุ  มรดก  อืน่ๆ (ระบุ) …………………………………………………….………………………………. 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)                 นติบิุคคล      :  เงนิจากการด าเนนิธุรกจิ  อืน่ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………... 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้  

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซือ้ตามสทิธทิัง้จ านวน  
 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ 

 

0.30 

  

 จองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ(เฉพาะจ านวนทีจ่องเกนิสทิธ)ิ    
รวมจองซือ้ทัง้สิน้     

ทัง้น้ี หากข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผูจ้องซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์  
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั……………………...………………………

สมาชกิผูฝ้ากเลขที…่……………………………………………… น าหุน้สามญัเขา้ฝากไว้กบั TSD เพือ่เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของขา้พเจ้า เลขทีบ่ญัช…ี………….…………………………...………………………….......
ชือ่……………………………………………….…………………………………………...………ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้  (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกเป็นใบหุน้สามญัในชือ่
ของผูจ้องซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ (บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้)) 

ในกรณีท่ีไมมี่บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 
 เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์: ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพือ่ขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหุน้สามญัในภายหลงั ผูจ้องซื้อหุน้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นสามญัโดยวิธีน้ีกรุณากรอกข้อมูลและลงนามใน
เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดังน้ี 1) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
2) แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล) ทัง้นี้ ในกรณไีมจ่ดัท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนด หรอืมขีอ้บ่งชีว้า่ทา่นอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัขอสงวนสทิธไิมน่ าฝากหุน้เขา้
บญัช ีบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account)  โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏ ณ วนัก าหนด
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่ามสดัสว่นการถอืหุน้ (บรษิทั จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้สามญัไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร) 

 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้สามญัใหข้า้พเจา้ตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุขา้งต้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนนิการ
ใดๆ เพือ่ท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและสง่มอบใบหุน้สามญัใหแ้ก่ขา้พเจ้าไดภ้ายใน 15 วนัท าการนับจากวนัสิ้นสดุระยะเวลาจองซื้อ (บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ด้รบัจดัสรรไดท้นัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหุน้) 

พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยโอนผา่น Bill Payment ในรปูแบบดงัน้ี  
 โอนดว้ยเงนิสด เขา้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยีไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 โอนดว้ย  เชค็บุคคล  เชค็ธนาคาร  ดร๊าฟท ์โดยสัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยีไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้” (การน าฝากเชค็ เชค็ธนาคาร และดร๊าฟทต์อ้งน าฝากภายในวนัและเวลาท าการของธนาคารระหว่าง

วนัที ่17 - 19 ม.ค. 2565 เทา่นัน้) เลขทีเ่ชค็  ………………………………………………………  วนัที ่……………………………………  ธนาคาร ………………………………..........  สาขา …………….................................... 
ในกรณทีีจ่ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการช าระคา่จองซือ้ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ มใิชผู่จ้องซือ้ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………............................. 
“ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนติบิุคคลหรอืผูท้ ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง” 
ทัง้นี้ ในกรณีทีข่า้พเจ้าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิแต่ได้รบัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนทีจ่องซื้อ ขอใหบ้รษิทัด าเนินการโอนเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยไม่มดีอกเบี้ยหรอืการชดเชยใดๆ เขา้บญัช ี(ออมทรพัย์, กระแสรายวนั) 
ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทีม่รีายชือ่ดา้นลา่ง)……………………………………………… สาขา ..………………….....…..............……..........…..... เลขทีบ่ญัช ี.....................………………….................................... ซึง่มชีือ่บญัชเีป็นชือ่ของ
ข้าพเจ้า  (กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชอีอมทรพัย์หรอืส าเนา Statement บัญช ีกระแสรายวนั ดังกล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง)  ทัง้นี้ ธนาคารทีส่ามารถเลอืกให้โอนเงนิเข้าบัญชไีด้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบรอ้ยและเอกสารประกอบการ
จองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระเงนิคา่จองซือ้มาถงึตวัแทนรบัจองซือ้ตามวธิกีารจองซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืหากเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ดร๊าฟท ์คา่จองซือ้หุน้ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว 

ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัใชห้ลกัฐานและขอ้มูลการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (KYC/CDD) จากบรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ และได้ยื่นใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ดงักลา่วพรอ้มทัง้ไดล้งลายมอืชือ่เพือ่ยนืยนัวา่ไดผ้า่นการท า KYC/CDD ยงับรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลา 2 ปี และขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ใหไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์เป็นขอ้มูลทีปั่จจุบนัยัง
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้ามีท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. 
Securities Act”) และมีท่ีอยู่นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผูจ้องซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลท่ีซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไมพ่งึถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับุคคลอ่ืน
ใด (นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพือ่การขายหรอืการออกหลกัทรพัย์ 
หรอืการชี้ชวนเพือ่การเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฏหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ผูท้ ีไ่ม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที่
ก าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต ้ใบจองซือ้นี้ควรถูกศกึษาควบคูไ่ปกบัหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้ และการขอจองซือ้หุน้ของบรษิทันัน้จะเกดิขึน้ไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการจองซือ้ทีร่ะบุ
ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เทา่นัน้ 

 
ลงชือ่ .......................................................................................................... ผูจ้องซือ้  
         ( …………………………………………………………………………)  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน) 

วนัทีจ่องซือ้  17 ม.ค. 2565  18 ม.ค. 2565  19 ม.ค. 2565  20 ม.ค. 2565  21 ม.ค. 2565 
บรษิทัได้รบัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) ……………………….…………………………………………………………………………………..........………………………………………………………..…เพือ่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท จ านวน ........................................................................................................... หุน้ รวมเป็นเงนิ.......………...................................................................................... บาท โดยโอนผา่น Bill Payment 
ในรปูแบบ    เงนิสด    เชค็บุคคล    เชค็ธนาคาร    ดร๊าฟท ์ เลขทีเ่ชค็ ………………………………………  วนัที ่…………………………….…  ธนาคาร ……………………….…………  สาขา …….…………................. 
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก…………………………   บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่……………….………………… 
 เข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจ้า 
 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ออกใบหุน้สามญัในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ 
กรณไีด้รบัจดัสรรน้อยกวา่จ านวนทีจ่องซือ้ ขอใหบ้รษิทัโอนเงนิเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิ เขา้บญัชทีีม่กีบัธนาคาร....................................................สาขา ......................................... เลขทีบ่ญัช ี........................................……………… 

       เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ................................…….........….................................. . 

(น าฝากเชค็ผา่น Bill Payment ไดเ้ฉพาะ วนัที ่17 ม.ค. - 19 ม.ค. 2565 เทา่นัน้) 

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ขา้พเจ้าไดอ่้านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง และยนิยอมผกูพนัตามเอกสารดงักล่าว 
การลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน 
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เลอืกเพยีง 1 รายการ  

เลขท่ีใบจอง...........................................................

เลขทีใ่บจอง ................................................................................................



 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย์ บยีอนด์ จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     
SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จูเลยีส แบร ์จ ากดั      
  SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED     

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ  328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
350 บรษิทัหลกัทรพัย์ สยามเวลธ์ จ ากดั 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 

  SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

อากร
แสตมป์ 
30 บาท 

 
 

วนัที่                  
 

ขา้พเจา้   นาย    นาง    นางสาว    นิติบคุคล     
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                   หรือ  ใบตา่งดา้ว    หนงัสือเดินทาง 
 เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขที่                                                                 ที่อยูใ่หเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2564 
(“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้       สญัชาติ                                 

ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมตามรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2564 จ านวน           หุ้น 
มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน  หุน้ และมีความประสงคข์อมอบอ านาจให ้

  นาย    นาง    นางสาว                                                                              สญัชาติ                           อาย ุ                                  ปี 
 บตัรประจ าตวัประชาชน   ที่อยู่ เลขที่   

หมูบ่า้น/อาคาร  ซอย   ถนน   

ต าบล/แขวง_______  อ าเภอ/เขต   จงัหวดั  

รหสัไปรษณีย ์  (“ผู้รับมอบอ านาจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจที่แทจ้ริงและโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ของขา้พเจา้ โดยใหม้ีอ  านาจในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“การจองซือ้”) เป็นจ านวน 
  หุน้ รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม รบัรอง และแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในใบจองซือ้ ที่
เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการช าระเงินใดๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ การใหข้อ้มลู และการลงนาม รบัรอง แกไ้ขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใดๆ 
เก่ียวกับการจองซือ้ ในการติดต่อกับบริษัท และตวัแทนของบริษัทเก่ียวกับการจองซือ้ การตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ เก่ียวกับ
การจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ซึ่งเก่ียวกับการจองซือ้แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสร็จการ  

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนังสือ
มอบอ านาจฉบบันีแ้ลว้ ใหถื้อเสมือนหนึ่งวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้ 

 
 

ลงชื่อ    ผูม้อบอ านาจ  
( ) 

 
 

ลงชื่อ   ผูร้บัมอบอ านาจ 
( ) 

 
 

ลงช่ือ   พยาน 
( ) 

 
 

ลงชื่อ   พยาน 
( ) 




















