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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ 
 
 
 

บริษัท ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
United Power of Asia Public Company Limited  

เสนอขาย 

 

หุน้สามญัเพิ่มทนุ 4,000,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
ในอตัราสว่น 1.66750004375 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.15 บาท 

โดยก าหนดใหว้นัท่ี 28 สงิหาคม 2563 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 5/2563 เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติใหบ้รษัิทเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1.66750004375   หุน้เดิมต่อ  1 หุน้
สามญัเพิ่มทนุ ในราคาหุน้ละ 0.15 บาท (โดยเศษของหุน้ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ และต ่ากวา่ 0.5 ใหปั้ดทิง้) 

- การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2563 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนของบริษัท
จากทนุจดทะเบียนเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 
2,000,000,000 บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในอตัรา 1.66750004375 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน (โดยเศษของหุน้ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ 
และต ่ากว่า 0.5 ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย หุน้ละ 0.15 บาท รวมมูลค่า 600,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
สรุปไดด้งันี ้

ประเภทของหุน้ หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนหุ้นที่จัดสรร 4,000,000,000 หุน้ (สีพ่นัลา้นหุน้) 
อัตราส่วน 1.66750004375 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

(โดยเศษของหุน้ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ และต ่ากวา่ 0.5 ใหปั้ดทิง้) 
1) ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอตัราสว่น

การถือหุ้น โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription)  

2) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ราคาเสนอขาย 0.15 บาท ตอ่หุน้ 
ทุนจดทะเบียนก่อนการ
เพิ่มทุน 

3,335,000,087.50 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน 6,670,000,175 หุน้ 
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 
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ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ก่อนการเพิ่มทุน 

3,335,000,087.50 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน 6,670,000,175 หุน้ 
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

ทุนที่จะช าระเพิ่มจากการ
เพิ่มทุนในคร้ังนี ้
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จ านวน) 

2,000,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน  4,000,000,000 หุน้  
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ภายหลังการเพิ่มทุน  
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จ านวน) 

5,335,000,087.50 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท แบง่เป็น 
- หุน้สามญั จ านวน  10,670,000,175 หุน้  
- หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน - หุน้ 

วิธีการจดัสรร จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยก าหนดใหว้นัที่ 
28 สิงหาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุน (Record Date) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ของตนตามอตัราสว่นท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิ
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ก็ตอ่เมื่อมีหุน้
ที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมด
แลว้เทา่นัน้ การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ
ของตน (Oversubscription) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนทีม่ากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม ที่ช  าระค่าจองซือ้หุน้
ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่
สทิธิ 

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

แต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
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ไดร้บัจัดสรร (โดยเศษของหุน้ที่เกิดจากการค านวณ ตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ และต ่ากว่า 0.5 ใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จ านวน
หุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่
ละรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่
อีก ใหจ้ัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงั
ไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้
ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร (โดยเศษของหุน้ที่เกิดจากการ
ค านวณ ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปใหปั้ดขึน้ และต ่ากวา่ 0.5 ใหปั้ดทิง้) 
โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ที่
ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ให้
ด  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการ
ในขอ้ (ข) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจัดสรร หรือไม่
สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้
ถือหุน้รายใดประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกตอ่ไป  

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่า
กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ใดของบริษัทฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคน
ตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตใหค้นตา่งดา้วถือ
หุน้อยู่ในบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้รายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

อนึง่ ผูถื้อหุน้ซึง่แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เกินสดัสว่น 
อาจมีหนา้ที่ท  าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท หากการจองซือ้เกิน
สดัสว่นสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งจองซือ้เกินสดัสว่นรายดงักลา่วถือหุน้ของบริษัท ใน
ลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ (Tender 
Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
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) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ให้
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้สามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 ไดม้ีมติก าหนดใหว้นัท่ี 28 สงิหาคม 2563 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date)  

4. การจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1. ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ีต่วัแทนรบัจองซือ้ตามขอ้ 4.2.1 ภายในวนัและเวลาท าการ 
ในระหวา่งวนัที่ 8 - 15 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น 

4.2. วิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

4.2.1. สถานท่ีติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 8) 

คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร 02-680-0843 
 
*ไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย*์ 
 
ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากตวัแทนรบัจองซือ้ ไมไ่ดร้บัเอกสารการจอง
ซือ้หุน้สามญั และ/หรอื คา่จองซือ้หุน้ ตามขอ้ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2.2. เอกสารที่ใชใ้นการจองซือ้ ประกอบดว้ย 

1) ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) (ที่กรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือเรียบรอ้ย
แลว้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น) 

ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง
ครบถว้นและชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งการจองซือ้ตามสทิธิ
ตามจ านวนที่ไดแ้สดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 
และจ านวนหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ พรอ้มลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติ
บคุคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี  

ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จะตอ้งแสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 

2) ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (เอกสารแจง้สทิธิการจองซือ้หุน้ท่ีออกโดยบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

เอกสารดงักล่าว ไดแ้ก่ ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิท 
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายพรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้ซึง่จะระบจุ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายมี
สทิธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุลของผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ ไม่ตรงกบัขอ้มลูรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น
การถือหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุน (Record Date) ดังที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ใหแ้นบ
เอกสารแสดงการเปลี่ยน ช่ือ/ช่ือสกุล เช่น หนงัสือรบัรอง ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการ
หยา่ (แลว้แตก่รณี) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 
- ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่

หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้
แนบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสาร
ทางการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้
ลายมือช่ือที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 
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กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง 
และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง  
โดยลายมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ-นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุน้ที่
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 28 สิงหาคม 
2563 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย ศูนยร์บัฝาก
หลักทรัพย์ ให้แนบส า เนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล
เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือช่ือนัน้ตอ้ง
ตรงกับลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้ง
แนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย) 

- ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนังสือรบัรองนิติ
บคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว ที่
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นีล้ายมือช่ือที่ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

- ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนงัสือส าคญัการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหนา้ที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล  าเนาซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงนาม ที่ตัง้
ส  านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออก
ใหไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และแนบส าเนาใบตา่ง
ดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นีล้ายมือช่ือที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
นัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมด ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บั
การรบัรองลายมือช่ือ โดยผูจ้ดัท า หรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร โดย
เจา้หนา้ที่โนตาร ีพบัลคิ (Notary Public) และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ของสถานทตูไทย 
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หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท า หรือรบัรองความถกูตอ้ง 
และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

- นิติบุคคลที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
จองซือ้แทน   

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ จากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซือ้แทนพรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสาร
ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดย
เอกสารดงักลา่วตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้ 
หรือผูด้แูลผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถา้มี) และ
แนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทน หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 
(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

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

4) หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ เป็นยอดรวมทัง้ในสว่นที่
จองซือ้ตามสิทธิ และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 4.2.3 

5)  เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ:  
กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกที่ระบช่ืุอบญัชี หรอืส าเนา Statement บญัชี
กระแสรายวนั อย่างใดอยา่งหนึ่ง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยบญัชีดงักลา่วตอ้ง
เป็นบญัชีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัจดัสรร 
(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) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
10) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

6) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้ร ับมอบอ านาจมากระท าการแทนที่บริ ษัท  
กรุณาแนบหนงัสอืมอบอ านาจ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) ใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ านาจ ซึง่ลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

7) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะน าหลกัทรพัย์
ฝากเขา้บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้  

ในกรณีของผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะน าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัจัดสรรจากการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี  ้ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) 
กรุณากรอกขอ้มูล ในเอกสารดงัต่อไปนี ้คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บง่ชีก้ารเป็น
บุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ส  าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล และ ”แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” (สิ่งที่สง่มาดว้ย 7) ส าหรบัผูจ้องซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พรอ้มลง
นามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู และแนบมาพรอ้มกับเอกสารที่ใชใ้นการจองซือ้อื่นๆ 

4.2.3. วิธีการช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้โดยฝาก/โอนเงิน
ครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือต ่ากว่าสิทธิและกรณีจองซือ้เกินจากสิทธิที่
ไดร้บัจดัสรร และช าระคา่จองซือ้ผา่น Bill payment  ดงันี ้
1) ช าระเงินคา่จองซือ้ดว้ยเงินสด ผา่นระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทกุสาขาทั่วประเทศ เขา้บญัชี “บริษัท หลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หุน้” Comp Code. 5299 ระหวา่งวนัท่ี 8 - 15 ตลุาคม 2563 ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร  

2) ช าระเงินค่าจองซือ้โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ผ่านระบบ Bill Payment ที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” Comp Code. 5299 ระหวา่ง
วนัท่ี 8 - 12 ตลุาคม 2563 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
- เช็คที่ใชใ้นการโอนเงินจะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 12 ตลุาคม 2563 และสามารถเรียก

เก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถัดไป  
- การน าฝากเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์1 ฉบบัต่อใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

1 ใบเทา่นัน้ 
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3) ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์การช าระเงินคา่จองซือ้หุน้  
(Bill Payment Form) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) และน าส่งใหแ้ก่เคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) พรอ้มกับการช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้ตามขอ้ 1) และ 2)  
โดยระบุขอ้มูล ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน ซึ่งรวมถึงช่ือผูจ้องซือ้ เลขที่อา้งอิง 1 (ซึ่ง
ไดแ้ก่ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่ใบต่างดา้ว หรือหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลข
ทะเบียนนิติบคุคล อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้) เลขที่อา้งอิง 2 (ซึ่งไดแ้ก่ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
10 หลกั โดยสามารถตรวจสอบจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือติดต่อ
สอบถามไดท้ี่ Call Center ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หมายเลข 02-009-9999) และโปรด
ระบุ ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้น  าฝากไวท้ี่แบบฟอรม์ Bill 
Payment   

4) 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 านวนเงินค่าจองซื้อหุ้น 
(จ านวนเงินที่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องได้รับเท่ากับยอดจอง
ซือ้เต็มจ านวน) 

4.3. การคืนเงินคา่จองซือ้หุน้และการคืนเช็คคา่จองซือ้หุน้ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุหรอืการคืนเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทโดย
ตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1. กรณีผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เนื่องจากมีหุน้เหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เนื่องจากมีหุน้เหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้จองเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ โดย
ช าระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน โดย
บญัชีดงักล่าว ตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้ับธนาคาร 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(  
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6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
10) 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 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วนัท าการ
นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากไดม้ีการช าระคืนคา่จองซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรร เป็นเงินโอนเขา้บญัชีผู้
จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้
ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้
หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

4.3.2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือการไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ 

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
และ/หรอืธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน  ดว้ยเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผูจ้องซือ้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้  ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คา่ธรรมเนียมจากการเรยีกเก็บเช็คตา่งเขตส านกัหกับญัชีตา่งธนาคาร (ถา้มี) ผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการในการจัดส่งเช็ค หรือ ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่น
ตามที่บรษัิท โดยตวัแทนรบัจองซือ้เห็นวา่เหมาะสม ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของบรษัิทหรอืตวัแทนรบัจอง
ซือ้ เช่น ขอ้มูลช่ือ ที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถว้นตามที่ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ บริษัทและตวัแทนรบัจองซือ้จะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหาย
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งยื่นเช็คเพื่อรบัเงินจากธนาคารภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ออกเช็ค หากผู้
จองซือ้หุน้ไมด่  าเนินการภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัจองซือ้จะถือวา่ผูจ้อง
ซือ้หุน้ไม่ประสงคจ์ะรบัเงินคืน และสละสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรบัจองซือ้ 

บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนเงิน
ค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ  
ทัง้นี ้ ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุอยา่งเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

4.4. วิธีการสง่มอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี  ้

4.4.1. ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุน้สามญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ ในขณะเดียวกนั บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้
ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ฝากไว้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถ
ขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรพัย ์mai”) ไดท้นัทีที่ตลาด
หลกัทรพัย ์mai อนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์mai    

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการตามขอ้นี ้ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้ 
บรษัิทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่และเลขที่บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรร เขา้บญัชีดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง หากระบรุหสั
บริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชี
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์ด้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ หรือความล่าช้าในการ
ติดตามหุน้คืน 
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4.4.2. ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600   

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาขอ้
บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” ส  าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บคุคล และ ”แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” 
ส าหรบัผูจ้องซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์ 

ในกรณีนี ้บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัตามจ านวนที่ผูจ้อง
ซือ้ไดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการ
จัดสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัย ์mai ได ้และหากผูจ้องซือ้
ต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้
สามารถติดตอ่ไดท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราที่ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

ทัง้นี ้การถอนหลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใช้
เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น  าหุน้สามญัฝากไวใ้นบญัชีดงักลา่ว อาจไม่สามารถถอน
หลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิทเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai  

4.4.3. ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนด 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้
ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัจดัสรรจะไมส่ามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์
mai ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัของบริษัทไดเ้ริ่มซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์mai แลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บั
จดัสรรไดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิท เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้กรอกรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถว้น หรือไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ซึง่อาจท าใหผู้ถื้อหุน้ ไมส่ามารถขาย
หุน้ท่ีจองซือ้ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย ์mai อนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลกัทรพัย ์mai  

4.5. ขอ้มลูส าคญัอื่นๆ 

4.5.1. ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้ท่ีลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัจองซือ้หุน้ 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ โดยผลแหง่การจองซือ้จะสมบรูณเ์มื่อบรษัิทสามารถเรยีกเก็บ
เงินไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.2.3 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  และผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไดส้ง่ใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ก าหนดในหนงัสอืฉบบันีค้รบถว้น และถกูตอ้งแลว้ 



 

13 

 

4.5.2. ผูถื้อหุน้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุน้และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้แลว้  จะขอยกเลิกการจองซือ้
หุน้และขอรบัเงินคืนไมไ่ด ้ทัง้นี ้บรษัิทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผูถื้อหุน้ท่ีด  าเนินการไมค่รบถว้น
ตามวิธีการท่ีระบใุนขอ้ 4.2 

4.5.3. หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวภายในระยะเวลาที่
บริษัทไดก้ าหนดไว ้หรือมิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้ หรือ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได ้(ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ก็ตาม ดว้ยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้) ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ จองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืแจง้
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฉบบันี ้หรือ น าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถว้น 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

4.5.4. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถว้น ไม่ชัดเจน  หรือไม่
สัมพันธ์กัน บริษัท และ /หรือ ตัวแทนรับจองซื ้อ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน  อย่างไรก็ตาม ในกรณี 
ดงักล่าว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ มีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ และบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

4.5.5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ มากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บั
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้เทา่นัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ด าเนินการจองซือ้โดยใชห้มายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เพียง
หมายเลขเดียว โดยรวมสทิธิที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผูถื้อ
หุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียว หรือระบขุอ้มลูดงักลา่วในเอกสารการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผูถื้อหุน้ 
อาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุ
หมายเลขรวมกนั และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ตามที่
เห็นสมควร โดยอาจไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักลา่ว 

4.5.6. หากจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบรษัิท
ไดร้บัช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ไดร้บัช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั แต่
ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 
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4.5.7. ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ สามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรไดภ้ายในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 
โดยตรวจสอบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.unitedpowerofasia.co.th หรอืติดตอ่ 

คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรกัษาหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร 02-680-0843 

4.5.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ และเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค 
หรือขอ้จ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิท 

5. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

5.1. แหลง่เงินทนุส าหรบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในการลงทนุในหุน้สามญัของบริษัท AIDC Solar 
Power Number 1 Pte. Ltd. ซึ ่ง เป็นบร ิษ ัทจ ากดัจดทะเบ ียนจดัตัง้ตามกฎหมายส ิง คโปรโ์ดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัท Binh Thuan Solar Power Investment 
Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ด  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song Luy 1 
Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) 

5.2. เงินหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน และเงินทนุเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย ไม่ว ่าจะเป็นโครงการที ่เกี่ยวกบัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจ
สาธารณปูโภค 

ทัง้นี ้เนื่องจากความเสรจ็สมบรูณข์องการเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ยงัตอ้งขึน้อยูก่บัเง่ือนไขบงัคบั
ก่อน (โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ตามสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ที่ได้
เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้) ดงันัน้ หากเง่ือนไขบงัคับก่อนไม่เสร็จสมบูรณท์ าใหบ้ริษัทไม่
สามารถเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ได ้บริษัทจะน าเงินเพิ่มทนุตามวงเงินในขอ้ 5.1. มาใชเ้พื่อเป็น
เงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน และเงินทนุเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบรษัิท และ /หรอื บรษัิท
ย่อย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจสาธารณูปโภค ตามขอ้ 5.2. 
แทน  

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะมีแหลง่เงินทนุส าหรบัน าไปใชใ้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy และโครงการอื่น ๆ ของบรษัิท 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ย 
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7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

7.2. สทิธิในการรบัเงินปันผลของหุน้สว่นท่ีเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แตผู่จ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว 
ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

- ไมม่ี - 
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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 1 อาคารคิว เฮา้ส ์ลมุพินี ชัน้ 11 หอ้ง 1103 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ : 0-2677-7151 
โทรสาร : 0-2677-7155 
Home Page : https://www.unitedpowerofasia.co.th 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจุบัน 

บริษัทมีช่ือเดิม คือ บริษัท ไซเบอรแ์พลนเน็ต อินเตอรแ์อคทีฟ จ ากัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวรเ์กมเพื่อจ าหน่ายและการรบัจ้างพัฒนาซอฟต์แว รเ์กมให้แก่ลูกคา้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Cyberplanet Interactive” ต่อมา บริษัทไดด้  าเนินการแปรสภาพบริษัท
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) และแกไ้ขช่ือย่อหลักทรพัยเ์ป็น “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 

บริษัทประกอบธุรกิจพลงังานผ่านบริษัท อนัดามันเพาเวอร ์แอนด ์ยทูิลิตี ้จ ากดั (“APU”) ซึ่งเป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ตามโครงการโรงไฟฟา้พลงังานก๊าซธรรมชาติ (Gas 
Engine) ซึ่งมีก าลงัการผลิต 6-20 เมกะวตัต ์ณ เมืองกนับก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรฐัแหง่
สหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซือ้ไฟฟ้า 
(Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU และหน่วยงานราชการ
รฐัทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) ลงวนัท่ี 26 มิถนุายน 2557  

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region)  ซึ่งรูจ้ักกันในภาษาไทยภายใตช่ื้อ “เขต
ตะนาวศรี” มีที่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์มีเขตแดนดา้นเหนือติดรฐัมอญ 
(Mon) ดา้นตะวนัตกติดกบัทะเลอนัดามนัและดา้นตะวนัออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อนัเป็นเสน้แบ่งเขต
แดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะนินทายี ได้แก่ ทวาย (Dawei) เป็นพืน้ที่คาดว่าจะมีการ
ด าเนินการพฒันาโครงการท่าเรือน า้ลึกและจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้ในอนาคต โดยพืน้ที่ดงักล่าว
จดัเป็นพืน้ที่ ที่มีความไดเ้ปรยีบทางดา้นภมูิศาสตรแ์ละมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาขึน้เป็นเมืองศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจที่ส  าคญัของภมูิภาคและคาดวา่จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟา้เพิ่มสงูขึน้มากในอนาคต 

ทัง้นีต้ามสญัญาที่เก่ียวขอ้งนัน้ APU ไดร้บัสิทธิในการติดตัง้โรงไฟฟ้าขนาดสงูสดุ 20 เมกะวตัต ์
ให้กับ TRG โดย TRG จะรับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ 
กิโลวตัต ์- ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซธรรมชาติเกินกวา่จ านวนดงักลา่ว APU จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบภาระ
ตน้ทนุสว่นเกิน ส าหรบัอตัราค่าไฟฟ้านัน้ คิดที่ 0.057 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อกิโลวตัต ์โดย APU ไดเ้ริ่มผลิต
และด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ที่เมืองทวายและเมืองใกลเ้คียงมาตัง้แตว่นัท่ี 
17 มิถนุายน 2558 

นอกจากนีบ้ริษัท เมียนมาร ์ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2559  ไดม้ีการลงนามในสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าก าลงัการผลิต 200 เมกะวตัต ์กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ในวนัที่ 28 
มีนาคม 2559 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 200  
เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอกนับก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์โดยอาศยั
เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า มีขนาดพืน้ที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร ์(ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก 
EPGE ภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาวจนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนบัจาก
วนัจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้) เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โรงไฟฟา้จะมี
ก าลงัผลิตติดตัง้ประมาณ 210 เมกะวตัต ์และจะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ EPGE 
ดว้ยก าลงัการผลติตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้จ านวน 200 เมกะวตัต ์ซึง่บรษัิทยอ่ยจะรบัรูร้ายได้
จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลงังานไฟฟ้าที่จ  าหน่ายจริง ในอตัราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ซึง่เทา่กบั 0.0333 ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่กิโลวตัต ์– ชั่วโมง 
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นอกจากนีบ้ริษัทและ APU ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ. 
2560 จ านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลติติดตัง้รวม 7.95 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดทั่วไป รวม 3 โครงการ สหกรณผ์ู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์อ.กระแสสินธุ ์      

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณก์ารเกษตร 
วิเชียรบุรี             

(จังหวัดเพชรบูรณ)์ 

สหกรณก์ารเกษตร 
กะทนู 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ก าลังการผลิตติดตัง้ 7.95 MW 5.00 MW 1.75 MW 1.20 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 

บริษัทลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมองหาโอกาสในการ
ลงทุนโครงการใหม่ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การ เป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังาน รวมทัง้
เสริมสรา้งความแข็งแกร่งและน าพาองคก์รใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยปัจจุบนัการด าเนิน
ธุรกิจพลงังานของบริษัทมีสญัญาณที่ดีขึน้ จากการปรบัโครงสรา้งการด าเนินงานใหม่และทยอยรบัรู ้
รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 7.95 เมกกะวตัต ์ท่ีได้
ด  าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ปเรยีบรอ้ยแลว้ในช่วงที่ผา่นมา 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานภายในประเทศ ปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องด้วยกระแส
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มท าใหพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดก าลงัเขา้มามีบทบาทในชีวิตมากขึน้  
โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสรกัษ์โลก ประหยดัพลงังาน (Go Green) หรือกระแสอนุรกัษ์ธรรมชาติไดร้บั
ความสนใจค่อนขา้งมาก เนื่องจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนและรฐับาลเริ่ม เล็งเห็นถึง
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ หรือพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รฐับาลมี
นโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึง่สง่ผลใหเ้อกชนเริม่มีการเคลือ่นไหว และใหค้วามสนใจในเรือ่งดงักลา่วมากขึน้ 

การประหยดัพลงังานของภาคเอกชน ถือว่าเป็นเรือ่งที่ทกุบริษัท หรือทกุโรงงานตระหนกั และเห็น
ถึงความส าคญั เพราะนอกจากจะเป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัองคก์รแลว้ ยงัสามารถช่วยประหยดั
พลงังาน และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องนีม้ีมากมายหลาย
โครงการ เพราะทกุหน่วยงานของภาครฐัเองก็เห็นความส าคญัในเรื่องนีด้ว้ย ทัง้นี ้ กระทรวงพลงังาน โดย 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ภาครฐัและเอกชนร่วมกันตระหนกัถึงการอนุรกัษ์พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทนในไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตรก์ระทรวงพลงังาน ภายใตแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
(AEDP 2015)  การด าเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรฐับาล ที่มุ่งเนน้การพฒันาประเทศตรง
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ตามความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพืน้ที่ ในส่วนของกระทรวงพลงังานนัน้ ไดมุ้่งเนน้การพฒันา
เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อช่วยลดคา่ใชจ้่ายของประชาชน ใหชุ้มชนรูคุ้ณค่าของพลงังานท่ีมีอยู่
ในพืน้ท่ี โดยรว่มกบักระทรวงมหาดไทย ส ารวจศกัยภาพดา้นพลงังานทดแทนในแต่ละพืน้ที่ท่ีแตกต่างกนั 
จากนัน้จะเขา้ไปแนะน าใหป้ระชาชนใชส้ิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทัง้ขยะ ชีวมวล หรือแมแ้ต่แสงอาทิตย ์เพื่อ
พฒันาเป็นพลงังานทดแทน ตอ้งสง่เสริมใหป้ระชาชนเช่ือมั่นเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานทดแทน จนพรอ้มให้
ความร่วมมือในการพฒันาชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น ระบบสบูน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยที่ผ่านมาประชาชนขานรบันโยบายเป็นอย่างดี ชุมชนไหนมีความพรอ้ม รฐับาลพรอ้มจะเข้าไป
สง่เสริมการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน กระทรวงพลงังาน
พรอ้มส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้พิ่มขึน้เป็นสดัส่วน 30% ในอนาคตจากระดบั 10% ในปัจจุบนั 
โดยการส่งเสริมการพฒันาพลงังานชีวมวล ควบคู่พลงังานแสงอาทิตย ์โดยกระทรวงพลงังานเตรียม
ก าหนดกรอบระยะยาวไมใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซิลใน 10-20 ปีขา้งหนา้ 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ บริษัทจึงใหค้วามสนใจโครงการดา้นธุรกิจพลงังานและพลงังานทางเลือก 
โดยท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อสรรหาโครงการท่ี
มีศกัยภาพและสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับรษัิทไดอ้ยา่งมั่นคงและตอ่เนื่องในระยะยาว ตลอดจนสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ รวมทัง้มีที่ปรกึษาที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซึง่จะท าใหก้าร
ด าเนินการดา้นพลงังานและพลงังานทางเลือกเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไวแ้ละรองรบัการแข่งขันที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต 

3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยนัน้ ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลติติดตัง้รวม 7.95 เมกะวตัต ์

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดก าลงัการผลิตตดิตัง้ 5 เมกะวตัต ์ของสหกรณผ์ูผ้ลิตและผูใ้ช้
ปุ๋ ยอินทรยี ์อ าเภอกระแสสินธุ ์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 
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ช่ือสัญญา สัญญาใหผู้ส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินส  าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธิเจา้ของโครงการ 

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
ประโยชนใ์นที่ดินและใชส้ทิธิเจา้ของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 

 

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 1.75 เมกะวตัต ์ของสหกรณก์ารเกษตร
วิเชียรบรุ ีจ  ากดั 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 

 -  

ช่ือสัญญา สัญญาใหผู้ส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดินส  าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและใช้
สิทธิเจา้ของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย - บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั 

คู่สัญญา - สหกรณก์ารเกษตรวิเชียรบรุ ีจ  ากดั จงัหวดัเพชรบรูณ ์

วันทีล่งนาม - 12 กนัยายน 2560 

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

การสิน้สุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 

 
 

-  
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ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส  าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 1.20 เมกะวตัต ์สหกรณก์ารเกษตรกะ
ทนู จ  ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

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
สิทธิเจา้ของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากดั 

คู่สัญญา สหกรณก์ารเกษตรกะทนู จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

วันทีล่งนาม 28 กนัยายน 2560 

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ สหกรณก์ารเกษตรกะทนู จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช สนบัสนนุใหบ้รษัิทใชป้ระโยชนใ์นที่ดินและ
ใชส้ิทธิเจา้ของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 

การสิน้สุดของสัญญา 24 ธันวาคม 2586 

โดยทัง้ 3 โครงการนี ้บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ดัหาอุปกรณค์ณุภาพสงู  สามารถเดินเครื่องผลิต
และขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคไดต้ามเป้าหมาย ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินโครงการ
โดยมีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในที่ดินที่สหกรณ์เป็นเจ้าของ หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง โดยมีสญัญาเช่าท่ีดินซึ่งเป็นที่ตัง้โครงการมากกว่าอายสุญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 1 ปี อีกทัง้ บริษัทและบริษัทยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัตอ่กระบวนการบ ารุงรกัษาวสัดอุปุกรณส์ าหรบั
การผลติไฟฟา้เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ 

2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

1) ลักษณะการบริการ 

บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์ผ่านบริษัทและบริษัท โดมแลนด ์
เอสเตท จ ากดั  (“DML”) โดยเนน้การพฒันาและจดัสรรที่ดินเพื่อขาย ส าหรบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของ
บรษัิท และ DML ในปัจจบุนั สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ที่ดนิที่พัฒนาเพื่อขาย 

- ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล ์เป็นที่ดินที่พฒันาแลว้ ตัง้อยู่ที่ ต  าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสมีา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีเนือ้ทีร่วม 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) 

โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบนั DML เป็นผูด้  าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พกัอาศยัสงู  5 
ชัน้ จ านวนหอ้งชุดที่พกัอาศยัทัง้หมด 40 ยูนิต ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือหอ้งชุดที่พกัอาศัย
จ านวน 21 ยนูิต 

2) การตลาดและการแข่งขนั 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุม่เปา้หมายหลกัของผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้ระดบับน (Premium) 
ที่มีก าลงัซือ้สงูและมีความตอ้งการบา้นหลงัที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทตัง้อยู่ โดยบริษัทและ
บริษัท โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั (“DML”) มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและมีความเขา้ใจในความตอ้งการ
ของลกูคา้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้DML ยงัไดม้ีการวา่จา้งบรษัิทบรหิารทรพัยส์นิ เจแอนดพ์ี จ ากดั (“J&P”) 
เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนบรหิารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วย
บริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยงัไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดย J&P เป็นบริษัทที่มี
ความรูค้วามช านาญในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพืน้ที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของทีมขายของบรษัิท ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

จากขอ้มลูศนูยว์ิจยักสิกรไทย ตลาดที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัมีความทา้ทาย
รอบดา้นรออยู่ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการน่าจะมีความระมดัระวงัในการเปิดโครงการใหม่รวมถึงปรบัแผน
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดมากยิ่งขึน้ โดยหนัมาเปิดโครงการในระดบัราคาที่ใกลเ้คียงกบัก าลงั
ซือ้กลุม่ผูบ้รโิภคทั่วไป (Mass Customer) โดยท าเลที่ผูป้ระกอบการนา่จะยงัใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ บรเิวณ
จุดเช่ือมต่อรถไฟฟ้าที่ก าลังสรา้งเสร็จในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก อย่างไรก็ดีจากการที่ โครงการใน
ระดับกลางนีม้ีความหนาแน่นของการลงทุนของผูป้ระกอบการทัง้รายเล็ก -รายใหญ่ รวมถึงมีสดัส่วน
จ านวนคา้งขายที่สงู สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการเองก็อาจพบกบัความทา้ทายในเวลาเดียวกนั 

ขณะที่ในด้านการซือ้ของผู้บริโภคนั้นสะท้อนภาพที่ชะลอตัวลงทั้งกลุ่มผู้ซือ้ในประเทศและ
ชาวต่างชาติ ทัง้นีก้ารชะลอตวัของผูบ้ริโภคในประเทศน่าจะเป็นผลมาจากกลุ่มผูซ้ือ้เพื่อการลงทุนทัง้
ระยะสัน้และระยะยาวที่ลดลง เนื่องจากเป็นกลุม่ที่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายๆ ดา้นในเวลาเดยีวกนั  
อาทิ นโยบายการก ากบัดแูลสนิเช่ือ จ านวนหอ้งเช่าที่มีอยูม่ากในปัจจบุนัท่ีสง่ผลใหเ้กิดการแขง่ขนัในกลุม่
ผูใ้หเ้ช่าเอง รวมถึงก าลงัซือ้ที่ยงัไมฟ้ื่นตวัดี ขณะเดียวกนัผูซ้ือ้ชาวตา่งชาติก็นา่จะมีการชะลอการลงทนุลง 
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เนื่องจากผลตอบแทนการลงทนุจากคา่เช่า (Gross Rental Yield) จากอาคารชดุบางแหง่อาจมีการหดตวั
ลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา และการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูซ้ือ้ 

3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การจัดหาทีด่ินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

ในการคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรบัพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบใน
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการควบคูก่บัฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื่อก าหนดลกัษณะ ประเภทของแต่ละ
โครงการและท าการส ารวจศกึษาท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม อาทิเช่น ท าเลแนวรถไฟฟ้า เขตผงัเมือง เสน้ทาง
คมนาคมหลกัที่เดินทางสะดวกสบายและขอ้บงัคับทางดา้นกฎหมายต่างๆ  นอกจากนีเ้พื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเรว็มากยิ่งขึน้ ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผูว้ิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
โครงการผา่นการท างานรว่มกนักบัฝ่ายอื่นๆ เช่น ส านกักฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ฝ่าย
พฒันาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศกึษาถึงแนวโนม้ตน้ทนุการก่อสรา้ง ปัญหาที่อาจจะเป็นอปุสรรค
ต่อการด าเนินโครงการ ท าการศึกษาวิจยัในดา้นความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย รายละเอียดของ
คูแ่ขง่ในท าเลที่ตัง้ ที่ฝ่ายบรหิารก าหนดมา เพื่อน าขอ้มลูมาวิเคราะหจ์ดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและศกัยภาพ
ในการขาย ความตอ้งการและก าลงัซือ้ของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  

ส่วนฝ่ายพฒันาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งโครงการ การประมาณการ
ตน้ทนุการก่อสรา้งจากผงัโครงการท่ีก าหนด นอกจากนีฝ่้ายพฒันาธุรกิจจ าเป็นตอ้งประมาณการยอดขาย 
โดยใชข้อ้มลูการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการส ารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแมน่ย า
ในการคาดการณแ์ละก าหนดราคาขายใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณใ์นปัจจุบนั เมื่อท าการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการแลว้ ฝ่ายบริหารจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการ
พิจารณาอนุมัติในการจัดซือ้ที่ดิน โดยบริษัทจะซือ้ที่ดินเอง หรือซือ้ผ่านนายหนา้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้หลกัของบริษัทโดยค านึงถึงตน้ทุนค่าที่ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลกัของต้นทุน
โครงการและจะเปรียบเทียบราคาซือ้ขายที่ดินกับราคาประเมิน  และราคาตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่
เหมาะสมและจากการท่ีบรษัิทมีทีมงานท่ีศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ท าเลที่ตัง้และการจดัซือ้ที่ดิน
อยา่งเขม้งวด จึงมั่นใจไดถ้ึงศกัยภาพของโครงการที่จะจดัตัง้วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่
ลกูคา้เปา้หมายไดเ้ป็นอยา่งดีและสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บับรษัิท  

การจัดซือ้วัสดุกอ่สร้าง 

บริษัทมีขัน้ตอนในการจัดซือ้วัสดุก่อสรา้งที่โปร่งใสและรดักุม เพื่อใหไ้ดร้าคาที่เหมาะสมที่สดุ 
ภายใตว้สัดกุ่อสรา้งที่ไดม้าตรฐานมีคณุภาพสงูตามที่ก าหนดไว ้นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนรองรบัความ
ผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสรา้งอยา่งรดักมุ โดยก าหนดราคาสง่มอบลว่งหนา้ เพื่อปอ้งกนัความผนัผวนของ
ราคา และก าหนดผูร้บัผิดชอบในการดแูลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ในแต่ละหมวดที่ส  าคญัอย่าง
ใกลชิ้ด 
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การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ลกูคา้ที่ซือ้ที่ดินที่พฒันาเพื่อขายของกลุม่บริษัท จะเป็นผูด้  าเนินการจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งเอง 
ส าหรบัในกรณีของการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมนัน้ ฝ่ายบริหารของบรษัิท 
จะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสรรหาและคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีประสบการณ ์สามารถสง่มอบงานที่มี
คุณภาพ ซึ่งถือไดว้่าเป็นปัจจัยส าคญัในการประกอบธุรกิจที่บริษัทคดัเลือกผูร้บั เหมาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นส าคัญ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าโครงการอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตก้ารบริหารงานของ
บรษัิท จะไดร้บัการพฒันาขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง 

บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสรา้งดว้ยระบบที่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน มีจุดเด่นหลายดา้นที่ไดร้บัการ
ยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง อาทิ ความสามารถในการตา้นทานตอ่แรงกระท าจาก
ลมพายุหรือแผ่นดินไหว การควบคุมคุณภาพที่สม ่าเสมอไดต้ามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการ
ก่อสรา้ง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคมุตน้ทุนที่เหมาะสม เป็นตน้ เพื่อใชใ้นกรณีของการพฒันา
โครงการบา้นจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 

2.3 ธุรกิจสาธารณูปโภค 

1) ลักษณะการบริการ 

บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ของบรษัิท เอไอดีซี วอเตอร ์โฮลดิง้ (สงิคโปร)์ พีทีอี แอลที
ดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กบั บริษัท เอเชีย ลงทุน พฒันาและก่อสรา้ง 
จ ากดั (Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) ผูเ้ดียว เพื่อเขา้รว่ม
ลงทุนในโครงการน า้ประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยการเขา้ซือ้หุน้ของ AWH จ านวน 2,160,300 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ AWH จาก AIDC ในราคา 2.61 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  
หรอืประมาณ 80.85 ลา้นบาท (อา้งอิงจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 30.977 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ ณ วนัท่ี 6 
สงิหาคม 2562) ซึง่เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 บรษัิทไดร้บัโอนหุน้ของ AWH จ านวน 2,160,300 หุน้ หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษัิท
เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มใน บริษัท เอเชีย วอเตอร ์จ ากดั (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมช่ือ 
บริษัท เอเชีย วอเตอร ์จ ากดั ผูเ้ดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตน า้ประปาแสนดินใน สปป. 
ลาว 

2) การตลาดและการแข่งขนั 

หวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนนัน้ ประเทศจ าเป็นตอ้งลงทนุ
พฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไมว่า่จะเป็น ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น ไฟฟา้ น า้ประปา โครงขา่ยดา้น
การสื่อสาร ระบบคมนาคมขนส่งทัง้ทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน า้ รวมถึงการเกิดของนิคม
อตุสาหกรรมในพืน้ท่ีต่างๆ เพื่อเสริมสรา้งความพรอ้มในการลงทนุทัง้จากในและต่างประเทศ ในรายงาน
ของส านกัวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ ADB พบว่า ประเทศก าลงัพฒันาในภูมิภาค 
Asia Pacific นัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานปีละกว่า 1.7 ลา้นลา้นดอลลาร์
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สหรฐัฯ หรือรวมกว่า 26 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะตอ้งเนน้
พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 4 ดา้นดว้ยกัน ไดแ้ก่ พลงังาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการ
ประปา 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ การพฒันาของภาครฐัไดเ้ห็นชดัเจนเพิ่มขึน้ในรฐับาลของพลเอก ประยทุธ ์
จนัทรโ์อชา ที่เนน้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น Logistics และการคมนาคมขนสง่ ซึ่งปัจจบุนัรฐับาล
ไดล้งทุนในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.4 ลา้นลา้นบาท ซึ่งประกอบไปดว้ย การ
พฒันาระบบขนสง่ทางราง (รถไฟทางคู ่และรถไฟความเรว็สงู) การเปิดประมลูและใหบ้รกิารรถไฟฟา้สาย
สตีา่งๆ การพฒันาโครงขา่ยถนน เช่น การสรา้ง Motorway การพฒันาทา่เรอื รวมถึงการพฒันาทา่อากาศ
ยาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรองรบัผูโ้ดยสารและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั รวมถึงการขบัเคลือ่น
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรอื EEC และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ หรอื SEZ โดยออก พ.ร.บ.เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2561 เพื่อรองรบัการด าเนินการที่ส  าคัญในอนาคต เช่น เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เมืองใหม่อจัฉริยะน่าอยู่ โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวนัออก เป็นตน้ 

ในปี 2562 ภาคอตุสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรม มีแนวโนม้ขยายตวัดีขึน้ และจะเป็นตวั
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวใหข้ยายตวัรอ้ยละ 6.7 ในขณะที่ปี 2561 
ขยายตวัเพียงรอ้ยละ 6.5  

รฐัมนตรกีระทรวงแผนการและการลงทนุแหง่สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว กลา่ววา่ ใน
ปี 2562 GDP ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 6.7 ขึน้ไป รายรบั
เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,726 ดอลลารส์หรัฐฯ รายรับมวลรวมประชาชาติ (GNI) ต่อคนประมาณ 2,317 
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.5 ในปี 2561 
ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวรอ้ยละ 8.3 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 7.7 ในปี 2561 และภาคการบริการจะ
ขยายตวัรอ้ยละ 6.6 ลดลงจากรอ้ยละ 7.6 ในปี 2561  

ปัจจยัที่ท  าใหเ้ศรษฐกิจสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวขยายตวัคือ 

- ภาคเกษตรกรรม คาดว่า จะขยายตวัรอ้ยละ 2.8 ซึ่งเป็นการขยายตวัในระดบัปกติ ทัง้นี ้ในปี 
2561 ฐานการผลิตของภาคเกษตรกรรมไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิท าใหมู้ลค่าการผลิตไม่สงู
มาก และรฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวไดส้นบัสนนุเงิน 600,000 ลา้นกีบ (70.3 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) เพื่อแกไ้ขและฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ 
ระบบชลประทาน พนัธุข์า้ว ปุ๋ ย และปัจจยัอื่นๆ ซึ่งคาดวา่จะท าใหก้ารผลิตของภาคเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพดีขึน้ โดยเฉพาะ แขวงสะหวนันะเขต และค าม่วน ที่มีศกัยภาพในการผลิตขา้ว และ
คาดวา่ในปี 2562 ภาคเกษตรกรรมจะยงัคงขยายตวัในระดบัปกติคือ รอ้ยละ 2.8 ถึงรอ้ยละ 3.0 

- ภาคการก่อสร้างและพลังงานไฟฟ้า คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 20 และ รอ้ยละ 9 ตามล าดบั 
เนื่องจากโครงการก่อสรา้งทางรถไฟลาว – จีน คาดวา่จะมีความคบืหนา้กวา่รอ้ยละ 60 ในปี 2562 
ซึง่ในปี 2561 มีความคืบหนา้รอ้ยละ 42 โครงการก่อสรา้งทางดว่นเวยีงจนัทน ์– วงัเวียง คาดวา่จะ
เริ่มด าเนินการไดภ้ายในปี 2562 โครงการก่อสรา้งเสน้ทางคู่ขนาน R3 แขวงบ่อแกว้ (ชายแดนจีน 
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– สปป. ลาว – ไทย) โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจใหมส่ทีนัดอน การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตา่งๆ การก่อสรา้งเขื่อนไฟฟ้าที่จะเสร็จ อีก 12 เขื่อน อาทิ เขื่อนไฟฟ้าดอนสะ
โฮง โรงไฟฟ้าไซยะบูลี เขื่อนไฟฟ้าน า้เงีย้บ 1 เขื่อนไฟฟ้าน า้หินบูน และอื่นๆ รวมก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 11.91 พันลา้นกิโลวัตตต์่อชั่วโมง และการผลิตในอุตสากหรรมเหมืองแร่ เช่น 
ทองค า ทองแดง ตะกั่ว ในแขวงเซกอง จะมีการขดุคน้ แปรรูปและสง่ออกเพิ่มเติม 

- ภาคการบริการ อสังหาริมทรัพยแ์ละการค้าปลีก คาดว่า จะยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื่องใน
ระดบัดี การคา้ปลกีคาดวา่จะเติบโตอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 10 เนื่องจากการบริโภคในครวัเรือนมีการ
ขยายตัว นอกจากนี ้ภาคการบริการและการท่องเที่ยวจะขยายตัวดีขึน้ เนื่องจาก รัฐบาล
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดตวัการทอ่งเที่ยวลาว – จีน ในปี 2562 

3) การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้นของ AWH กับ AIDC เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
น า้ประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทไดถื้อหุน้ของ AWH รอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 
AWH  ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มใน AW ซึ่งเป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตน า้ประปาแสนดิน 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 18 ตามแผนภาพดงันี ้

โดยโครงการดงักล่าวตัง้อยู่ที่นครหลวงเวียงจนัทน ์และไดเ้ริ่มผลิตน า้ประปาในเชิงพาณิชยแ์ลว้
เมื่อเดือนมิถนุายน 2562 เพื่อจ าหนา่ยใหก้บัน า้ประปานครหลวงของลาว โดยมีระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี 
ก าลงัการผลิตรวม 48,000 ลกูบาศกเ์มตร (ลบ.ม.)/วนั โดยในสว่นกระบวนการผลิต AW ซึ่งเป็นผูด้  าเนิน
โครงการผลติน า้ประปาแสนดิน มีแนวทางในการประเมินคณุภาพการผลติไมใ่หน้ า้ประปามีสารปนเป้ือน 
และใชเ้ทคโนโลยีในระบบติดตามคณุภาพการผลติที่ทนัสมยั ดงันี ้ 

- เทคโนโลยีในการผลิตน ้าประปา เป็นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ไดร้บัการ
ฝึกอบรมและมีคู่มือปฏิบตัิงาน ท าใหพ้นกังานมีความรูค้วามเช่ียวชาญในการผลิตน า้ประปาได้
เทียบเท่าระดบัสากล มีการจัดการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการควบคุมดูแลการผลิต มี
ระบบติดตามและทบสอบคณุภาพที่ทนัสมยั ซึ่งสามารถท าการทดสอบน า้ประปาที่ผลิตได้อย่าง
แม่นย าและท าใหส้ามารถควบคุมคุณภาพได ้นอกจากนีย้ังมีการออกแบบการผลิตไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ เพื่อใหป้ระหยดัตน้ทนุการผลติ  

- กระบวนการผลิต แหลง่น า้ดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งปนเป้ือนที่ไม่เหมาะสมกบัการผลิตน า้ประปา
ปนอยู ่ดงันัน้จึงตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหน้ า้ดบิเป็นน า้ประปาที่สะอาด ทีส่ามารถน ามาดื่มได ้โดย
การผลิตตอ้งไมม่ีเชือ้จุลชีพ สารอินทรีย ์ทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูใ่นน า้หลงเหลือ รวมถึงตอ้ง
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ก าจัดสิ่งเจือปนและสารพิษต่างๆ ออกจากน า้ประปาทัง้หมด เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการผลิต
เป็นไปตามมาตรฐานการผลติน า้ประปาส าหรบัอปุโภคและบรโิภค  

2.4 สินทรัพยข์องบริษัทและบริษัทยอ่ยทีส่ าคัญ 

1) สินทรัพยถ์าวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงนิสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ ์– โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูอ่  าเภอกระแสสินธุ ์
จังหวัดสงขลา เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต ์ระยะเวลา 25 ปี 
นับจากวันที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย ์(12 กมุภาพนัธ ์2562) 

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

165.19 - ไมมี่ 

อาคารและอุปกรณ ์– โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 1.75 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่อ  าเภอวิเชียร
บรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ ์เพ่ือผลิตไฟฟา้ตามสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 1.75 เมกะวัตต ์ระยะเวลา 
25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชย ์(21 ธันวาคม 2561) 

รบัรูภ้ายใตบ้ริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากัด 
(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท) เป็น
สินทรพัยท์ี่สรา้งอยู่บนที่ดิน
ที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของบรษัิท
ยอ่ย 

54.29 - ไมมี่ 

อาคารและอุปกรณ ์– โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 1.20 เมกะวัตต ์ตั้งอยู่อ  าเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 
ระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟา้
เขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(25 ธันวาคม 2561) 

รบัรูภ้ายใตบ้ริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร ์พาวเวอร ์จ  ากัด 
(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท) เป็น
สินทรพัยท์ี่สรา้งอยู่บนที่ดิน
ที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของบรษัิท
ยอ่ย 

37.26 - ไมมี่ 
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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 

132.92 25.60 152.50 
(ประเมินเดือน ต.ค. 2561 
เฉพาะเนือ้ที่ 112-0-73 ไร)่ 

ไมมี่ 

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 

(บรษัิทยอ่ยของ
บรษัิท) เป็น
เจา้ของ 

 
 

66.62 61.81 78.66 
(ประเมินเดือน ม.ค. 2563) 

ไมมี่ 
 

3. โครงการพัฒนาทีด่ิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 

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

บรษัิทเป็น
เจา้ของ 

328.56(1) - 363.47 
(ประเมินเดือน พ.ย. 2561) 

ไมมี่ 

หมายเหต:ุ (1) เป็นมลูคา่สทุธิจาการเผ่ือการปรบัปรุงมลูคา่ท่ีดนิจ านวน 4.01 ลา้นบาท   

2) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตามงบการเงนิสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ธุรกิจพลังงาน 

- สทิธิในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ที่เกิดจากการซือ้บรษัิท พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั มลูคา่ตาม
บญัชี - สทุธิ 41.69 ลา้นบาท 

- สิทธิในการเป็นผูส้นบัสนนุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินของ
สหกรณผ์ูผ้ลติและใชปุ้๋ ยอินทรยี ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จ ากดั มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 57.47 ลา้นบาท 
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จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้านัน้ บนัทึกเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยมลูค่า
ตน้ทนุ และตดัจ าหนา่ยโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1. กรรมการ 

ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษัิท มีจ านวน 6 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายติรวฒัน ์สจุรติกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายจอหน์ เอ็ดเวอรด์ แม็คคอช กรรมการอิสระ  
3. นายวิชญ ์ สวุรรณศร ี กรรมการ 
4. นายกวิน  เฉลิมโรจน ์ กรรมการ 
5. นายพรอินทร ์แมน้มาลยั กรรมการ  
6. ดร.เทวรกัษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

3.2. ผู้บริหาร 

ณ ปัจจบุนั ผูบ้รหิารของบรษัิท มีจ านวน 5 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวิชญ ์สวุรรณศร ี รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นบญัชีและการเงิน 
2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นปฏิบตัิการ 
3. นายพรอินทร ์แมน้มาลยั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นเทคนิค 
4. นายเทวรกัษ ์โรจนพฤกษ ์ ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นเทคนิค 
5. นายกวิน  เฉลิมโรจน ์   ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

3.3. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ลา่สดุ เมือ่วนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 มีดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้  
(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว  

(ร้อยละ) 

1. Uob Kay Hian Private Limited 1,614,628,100 24.21 

2. Credit Suisse Ag, Singapore Branch 810,000,000 12.14 

3. นางสาวสภุารตัน ์สงา่เมือง 427,871,300 6.41 

4. DBS Bank Ltd 260,000,000 3.90 

5. นายเชาวลิต เมธยะประภาส 250,000,000 3.75 

6. นางสาววรญัญา ฉตัรพิรยิะพนัธ ์ 215,000,000 3.22 
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ล าดับ ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้  
(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว  

(ร้อยละ) 

7. นายสมศกัดิ ์รงัสิวฒันศกัดิ ์ 214,659,600 3.22 

8. นายอภิชยั กิตติวรวิทยก์ลุ 180,000,000 2.70 

9. นางสาวแคทรยีา บีเวอร ์ 149,999,700 2.25 

10. นายวิเชียร เอือ้สงวนกลุ 100,000,000 1.50 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน 2,447,841,475 36.70 

 รวม 6,670,000,175 100.00 

 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน 

(หนว่ย: บาท) 

ล าดับ 2560 2561 2562 

ทนุจดทะเบียนก่อนการเปลี่ยนแปลง 3,475,000,000.0 3,475,000,000.0 - 

เปลี่ยนแปลง - (139,999,912.5) - 

ทนุจดทะเบียนหลงัการเปลี่ยนแปลง 3,475,000,000.0 3,335,000,087.5 - 

ทนุช าระแลว้ก่อนการเปลี่ยนแปลง 3,335,000,000.0 - - 

เปลี่ยนแปลง 87.5 - - 

ทนุช าระแลว้หลงัการเปลี่ยนแปลง 3,335,000,087.5 - - 

4.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

- บรษัิทไมม่ีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา – 
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5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทยอ่ย  

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย  7 บริษัท และบริษัทร่วมค้า  1 บริษัท  
ทัง้นี ้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งสามารถสรุปได ้ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ประเภทกิจการและ
ลักษณะการด าเนินงาน 

ทุนช าระแล้ว มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

การถือหุน้ของ
กลุ่มบริษัท 

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) 

312 ลา้นบาท 304.9 
ลา้นบาท 

99.99% 

บรษัิท ยพูีเอ กรนี  
เอนเนอรย์ี่ จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 
(ปิดกิจการ) 

0.25 ลา้นบาท - 99.99% 

บรษัิท ยพูีเอ เพาเวอร ์ 
กรุป๊ จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 
(ปิดกิจการ) 

0.25 ลา้นบาท - 99.99% 

บรษัิท ยพูีเอ โซลา่ร ์
จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 
(ปิดกิจการ) 

0.25 ลา้นบาท - 99.99% 

บรษัิท เมียนมาร ์ 
ยพูีเอ จ ากดั 

สาธารณรฐัแหง่ 
สหภาพ 
เมียนมาร ์

การผลิตกระแสไฟฟา้ 
(ยงัไมเ่ริม่ด  าเนินงาน) 

0.05 ลา้น 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

1.76  
ลา้นบาท 

99.99%(1) 

บรษัิท พาราโบลิก โซลาร ์
พาวเวอร ์จ  ากดั 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟา้ 35.4 ลา้นบาท 
 

- 99.99%(2) 

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 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 ปี ในงบการเงนิรวมของบริษัท 

(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 
สินทรัพย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 32,920  407,458  327,914  63,171  
เงินลงทนุระยะสัน้ 1,897,736  801,209  403,449  -  
สินทรพัยท์างการเงิน -  - -  156,288  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 50,792  422,355  721,233  1,131,360  
สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 14,015  -  -  -  
ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์- สทุธิ 525,700  525,700  525,538  525,538  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 45,980  52,383  54,302  52,804  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,567,142  2,209,105  2,032,436  1,929,161  
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน     
เงินลงทนุในการรว่มคา้ - สทุธิ -  - 79,238  79,914  
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 11,016  -  -  -  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 188,755  449,203  454,984  536,152  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ -  -  -  14,388  
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 151,745  105,665  101,427  99,330  
คา่ความนิยม 10,354  -  -  -  
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 261  1,579  1,843  3,814  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 362,132  556,447  637,492  733,598  
รวมสินทรัพย ์ 2,929,274  2,765,551  2,669,928  2,662,759  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้     
หนีส้ินหมนุเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,813  5,718  5,615  5,558  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 32,560  60,052  24,159  18,671  
เจา้หนีค้า่หุน้ 83,700  83,700  83,700  83,700  
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี -  -  -  5,187  
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนั -  5,354  -  -  
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ 1,401  -  -  - 
หนีส้ินสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 666  -  -  -  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,904  5,928  7,997  8,789  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 128,044  160,753  121,471  121,905  
หนีส้ินไมห่มนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 5,354  -  - - 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ -  -  -  9,157  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 14,987  14,381  16,691  15,789  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,068  5,091  6,965  7,786  
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 318  420  420  420  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24,727  19,892  24,076  33,152  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 
รวมหนี้สิน 152,771  180,645  145,547  155,057  
สว่นของผูถื้อหุน้     
ทนุเรอืนหุน้ 3,335,000  3,335,000  3,335,000  3,335,000  
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 336,218  336,218  336,218  336,218  
ก าไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 767  767  767  767  
ขาดทนุสะสม (915,624) (1,088,491) (1,149,567) (1,142,743) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 19,658  1,058  1,752  (21,675) 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 483  354  211  135  
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,776,503  2,584,906  2,524,381  2,507,702  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2,929,274  2,765,551  2,669,928  2,662,759  

 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้แสดงเป็นบาท) 

งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
6 เดือนแรก
ของปี 2563 

รายไดจ้ากการขาย 117,477  467  48,253  27,673  
ตน้ทนุขาย (109,601) (2,676) (24,494) (12,455) 

ก าไรขัน้ต้น 7,876  (2,209) 23,759  15,218  
รายไดอ่ื้น 8,573  43,090  28,614  18,671  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (8,471) (70) (251) -  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (172,277) (103,008) (102,233) (38,011) 
ก าไร )ขาดทนุ(  จากอตัราแลกเปลี่ยน (12,120) (254) (9,263) 4,011  
ขาดทนุจากมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน -  -  -  (14,809) 
ตน้ทนุทางการเงิน (5,061) (659) (476) (692) 
สว่นแบง่ก าไรจากการรว่มคา้ -  -  8  676  
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (652) -  - -  

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนภาษีเงนิได้ (182,132) (63,110) (59,843) (14,936) 
ภาษีเงินได ้ (741) (3,869) (3,989) 902  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการ 
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

(182,873) (66,979) (63,831) (14,034) 

ขาดทนุส  าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก - สทุธิจากภาษี -  (106,699) -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (182,873) (173,678) (63,831) (14,034) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (162,181) (191,597) (60,525) (16,679) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.0272) (0.0260) (0.0095) (0.0021) 
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(หน่วย: พนับาท) 

งบกระเสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
6 เดือนแรก
ของปี 2563 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (161,040) (540,842) (436,973) (9,621) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 113,016  903,167  362,299  (252,894) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (35,828) 12,882  (5,354) (2,660) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (83,852) 375,206  (80,028) (265,175) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 109,913  26,425  401,739  322,299  
ก าไร (ขาดทนุ ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด 364  109  588  489  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสิน้งวด 26,425  401,739  322,299  57,613  

 
 


