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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
United Power of Asia Public Company Limited
เสนอขาย

หุน้ สามัญเพิ่มทุน 4,000,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอัตราส่วน 1.66750004375 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.15 บาท
โดยกาหนดให้วนั ที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Record Date)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.

2.

วัน เดือน ปี และครัง้ ทีข่ องการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่มีมติ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1.66750004375 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้
สามัญเพิ่มทุน ในราคาหุน้ ละ 0.15 บาท (โดยเศษของหุน้ ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปให้ปัดขึน้ และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิง้ )

-

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ ทัง้ สิน้
2,000,000,000 บาท และให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในอัตรา 1.66750004375 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยเศษของหุน้ ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปให้ปัดขึน้
และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขาย หุน้ ละ 0.15 บาท รวมมูลค่า 600,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดงั นี ้
ประเภทของหุน้
จานวนหุ้นที่จดั สรร
อัตราส่วน

หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
4,000,000,000 หุน้ (สีพ่ นั ล้านหุน้ )
1.66750004375 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(โดยเศษของหุน้ ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปให้ปัดขึน้ และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิง้ )
1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ของตนตามอัตราส่วน
การถื อ หุ้น โดยแสดงความจานงจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน เกิ น กว่าสิทธิ
(Oversubscription)
2) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิท ธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้
เกิ น กว่า สิ ท ธิ (Oversubscription) ก็ ต่ อ เมื่ อ มี หุ้น ที่ เ หลื อ จากการจัด สรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้

ราคาเสนอขาย
ทุนจดทะเบียนก่อนการ
เพิ่มทุน

0.15 บาท ต่อหุน้
3,335,000,087.50 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ จานวน 6,670,000,175 หุน้
- หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน
หุน้
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ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ก่อนการเพิ่มทุน

3,335,000,087.50 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ จานวน 6,670,000,175 หุน้
- หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน
หุน้
ทุนที่จะชาระเพิ่มจากการ 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท แบ่งเป็ น
เพิ่มทุนในครั้งนี้
- หุน้ สามัญ จานวน 4,000,000,000 หุน้
(กรณีที่มีการจองซือ้ หุ้น - หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน
หุน้
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จานวน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 5,335,000,087.50 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท แบ่งเป็ น
ภายหลังการเพิ่มทุน
- หุน้ สามัญ จานวน 10,670,000,175 หุน้
(กรณีที่มีการจองซือ้ หุ้น - หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน
หุน้
สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จานวน)
วิธีการจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยกาหนดให้วนั ที่
28 สิงหาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ื อหุน้ เดิมมีสิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ได้ โดยแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ
จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้
ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิ ครบถ้วนทัง้ หมด
แล้วเท่านัน้ การจัดสรรหุน้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตน (Oversubscription) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.

ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจานวนทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม ที่ชาระค่าจองซือ้ หุน้
ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิ

2.

ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือ จากการจัดสรรให้แก่ ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจานวนที่นอ้ ยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าว ให้ผถู้ ือหุน้ เดิมที่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามขัน้ ตอนดังนี ้
(ก)
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย โดยนาสัด ส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกิ น
กว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะรายคูณ ด้ว ยจ านวนหุ้น ที่ เ หลื อ จะได้เ ป็ น
จ านวนหุ้น ที่ ผู้ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่า สิท ธิ แ ต่ ละรายมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
2

(ข)

ได้รบั จัดสรร (โดยเศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณ ตัง้ แต่
0.5 ขึน้ ไปให้ปัดขึน้ และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวน
หุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่
ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่
อีก ให้จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายและยัง
ได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้
ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละ
รายมีสิทธิ ที่จะได้รบั จัดสรร (โดยเศษของหุน้ ที่เกิดจากการ
คานวณ ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปให้ปัดขึน้ และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิง้ )
โดยจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้
ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการ
ในข้อ (ข) นี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร หรือไม่
สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้ หรือจนกว่าจะไม่มีผู้
ถือหุน้ รายใดประสงค์จะจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่า
กรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ ใดของบริษัทฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือ
หุน้ อยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใด
หากการจัด สรรดัง กล่า วท าให้ห รือ อาจเป็ น ผลให้เ ป็ น การกระท าการขัด ต่ อ
กฎหมายใด ๆ หรือ ระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
อนึง่ ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกินสัดส่วน
อาจมีหน้าที่ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หากการจองซือ้ เกิน
สัดส่วนส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งจองซือ้ เกินสัดส่วนรายดังกล่าวถือหุน้ ของบริษัท ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้ นเดิมตาม
สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น ( Right Offering) แ ล ะ ก า ร จ อ ง ซื ้ อ เ กิ น ก ว่ า สิ ท ธิ
(Oversubscription) ตามหลัก เกณฑ์ต ามข้อ 1 และข้อ 2 ข้า งต้น แล้ว ให้
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่ว นที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
3.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติกาหนดให้วนั ที่ 28 สิงหาคม 2563
เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date)

4.

การจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1. กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทตี่ วั แทนรับจองซือ้ ตามข้อ 4.2.1 ภายในวันและเวลาทาการ
ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 (รวมทัง้ สิน้ 5 วันทาการ) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น
4.2. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
4.2.1. สถานที่ติดต่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8)
คุณจุฬากูล ภูมิออ่ น
ฝ่ ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-680-0843
*ไม่รับจองซือ้ ทางไปรษณีย*์
ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซือ้ หากตัวแทนรับจองซือ้ ไม่ได้รบั เอกสารการจอง
ซือ้ หุน้ สามัญ และ/หรือ ค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาที่กาหนด
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4.2.2. เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย
1)

ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อย
แล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน)
ผู้ถื อ หุ้น จะต้อ งกรอกรายละเอี ย ดการจองซื อ้ ในใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายต้องการจองซือ้ ตามสิทธิ
ตามจานวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
และจานวนหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ พร้อมลงลายมือชื่ อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิติ
บุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ผจู้ องซือ้ ยื่นใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจานงใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิ จองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

2)

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ ที่ออกโดยบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
เอกสารดังกล่าว ได้แก่ ใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายพร้อมหนังสือฉบับนี ้ ซึง่ จะระบุจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายมี
สิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุน (Record Date) ดังที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แนบ
เอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการ
หย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3)

เอกสารประกอบการแสดงตน
ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสาร
ทางการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้
ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน
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กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูป้ กครอง
โดยลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ -นามสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 28 สิงหาคม
2563 หรือในใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย ศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ ให้แ นบส าเนาเอกสารที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานราชการ ยื น ยั น การ
เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล
เป็ นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
-

ผู้ถื อ หุ้น ประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ต่า งด้า ว: สาเนาใบต่า งด้า วหรือ สาเนา
หนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ ต้อง
ตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้อง
แนบหลัก ฐานที่ แ สดงว่ า สามารถจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ได้โ ดยถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย)

-

ผูถ้ ื อหุน้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว ที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นีล้ ายมือชื่อที่ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการ
จัด ตั้ง บริษั ท (Certificate of Incorporation) หนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข้อ บัง คับ และ
หนัง สือ รับ รอง (Affidavit) ที่ อ อกโดยเจ้าหน้า ที่ข องนิ ติบุ คคลหรือ หน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลาเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผูม้ ีอานาจลงนาม ที่ตงั้
สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออก
ให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นีล้ ายมือชื่อที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

-

สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมด ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อ โดยผูจ้ ดั ทา หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดย
เจ้าหน้าที่โนตารี พับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย
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หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรือรับรองความถูกต้อง
และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้
-

นิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการ
จองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจ จากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซือ้ แทนพร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี ้ เอกสาร
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ที่ ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) โดย
เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
แนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้ว แต่ ก รณี ) ของผู้ล งนามแทน หรื อ ผู้ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์
(Custodian) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

บริษั ท และ/หรือ ตัวแทนรับ จองซือ้ ขอสงวนสิท ธิ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ ยวกับ
เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุน ในกรณี ที่เกิดปั ญหาอุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินการ ทัง้ นี ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
อย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จสูงสุด
4)

หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้
หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ เป็ นยอดรวมทัง้ ในส่วนที่
จองซือ้ ตามสิทธิ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามวิธีการชาระค่าจองซือ้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ ที่จองซือ้ เลือกชาระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ดาเนินการตามที่ระบุในข้อ 4.2.3

5)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ:
กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสาเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยบัญชีดงั กล่าวต้อง
เป็ นบัญชีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะให้บริษัท ชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั จัดสรร
(ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดงั กล่าว ตามที่ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ ชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่
เปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
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6)
7)
8)
9)
10)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน)

6)

เอกสารเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ ม อบหมายให้ผู้ร ับ มอบอ านาจมากระท าการแทนที่ บ ริ ษั ท
กรุณาแนบหนังสือมอบอานาจ (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5) ให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์
30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูจ้ องซือ้ และผูร้ บั มอบอานาจ ซึง่ ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง

7)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์จะนาหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
ในกรณีของผูถ้ ือหุน้ ที่ป ระสงค์จะนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้ร บั จัดสรรจากการจองซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่ม ทุน ในครัง้ นี ้ ฝากไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผูอ้ อกหลัก ทรัพ ย์ ( Issuer Account)
กรุ ณากรอกข้อมูล ในเอกสารดังต่อไปนี ้ คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ น
บุค คลสหรัฐ ฯ (บุค คลและนิ ติ บุค คล)” (สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 6) สาหรับ ผู้จ องซื อ้ ที่ เ ป็ น บุค คล
ธรรมดาและนิ ติ บุค คล และ ”แบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7) สาหรับผูจ้ องซือ้ นิติบคุ คลเท่านัน้ พร้อมลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และแนบมาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ อื่นๆ

4.2.3. วิธีการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ โดยฝาก/โอนเงิน
ครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ และกรณี จองซือ้ เกินจากสิทธิที่
ได้รบั จัดสรร และชาระค่าจองซือ้ ผ่าน Bill payment ดังนี ้
1) ชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้ หุน้ ” Comp Code. 5299 ระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทาการของ
ธนาคาร
2) ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่
ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ทุก สาขาทั่ว ประเทศ โดยขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ย “บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” Comp Code. 5299 ระหว่าง
วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
- เช็คที่ใช้ในการโอนเงินจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และสามารถเรียก
เก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไป
- การนาฝากเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
1 ใบเท่านัน้
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3)

4)

ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
(Bill Payment Form) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และนาส่งให้แก่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) พร้อมกับการชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามข้อ 1) และ 2)
โดยระบุขอ้ มูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อผูจ้ องซือ้ เลขที่อา้ งอิง 1 (ซึ่ง
ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือ หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลข
ทะเบียนนิติบคุ คล อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ ) เลขที่อา้ งอิง 2 (ซึ่งได้แก่ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
10 หลัก โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หมายเลข 02-009-9999) และโปรด
ระบุ ชื่ อ -นามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่อ ได้ข องผู้น าฝากไว้ที่ แ บบฟอร์ม Bill
Payment
ผูจ้ องซือ้ หุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ ต้องแนบหลักฐานแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
(Bill Payment Form) ดัง กล่าว (ฉบับ จริง) มาพร้อ มกับ ใบจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุนและ
เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมายังตัวแทนรับจองซือ้ ตามที่ระบุใน
ข้อ 4.2.1
บริ ษั ท จะเป็ นผู้ รั บภาระค่า ธรรมเนี ย ม Bill Payment ที่ ธ นาคารเรี ย กเก็บ ส าหรับ
ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยและค่า ธรรมเนี ย มธนาคารอื่น (ถ้า มี ) ผู้ ถือ หุ้ น ที่ จองซื้อจะเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
(จานวนเงินที่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องได้รับเท่ากับยอดจอง
ซือ้ เต็มจานวน)

4.3. การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ และการคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้
ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
4.3.1. กรณีผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกิน กว่าสิทธิและไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เนื่องจากมีหนุ้ เหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกิน กว่าสิทธิและไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เนื่องจากมีหนุ้ เหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่ มีผถู้ ือหุน้ จองเกิ นกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ โดย
ชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชี ผจู้ องซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดย
บัญชีดงั กล่าว ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
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6)
7)
8)
9)
10)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน)

โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดย แนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสาเนา
Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน
7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ หุน้
ในกรณีที่ระบุชื่อบัญชีที่มิใช่ชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ หุน้ หรือมิได้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามชื่ อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่ อยู่ของผูจ้ องซือ้ ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มีการชาระคืนค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรร เป็ นเงินโอนเข้าบัญชีผู้
จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้
ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้
หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
4.3.2. กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจอง
ซือ้ และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้
และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามชื่ อ ที่ป รากฏในสมุดทะเบีย นผู้ถื อหุ้น ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ้น และส่ง ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผูจ้ องซือ้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี ้ บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขตสานักหักบัญชีตา่ งธนาคาร (ถ้ามี) ผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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ทัง้ นี ้ หากเกิ ดความผิดพลาดในการในการจัดส่งเช็ค หรือ ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่น
ตามที่บริษัท โดยตัวแทนรับจองซือ้ เห็นว่าเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของบริษัทหรือตัวแทนรับจอง
ซือ้ เช่น ข้อมูลชื่ อ ที่อยู่ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน บริษัทและตัวแทนรับจองซือ้ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหาย
ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องยื่นเช็คเพื่อรับเงินจากธนาคารภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ออกเช็ค หากผู้
จองซือ้ หุน้ ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ จะถือว่าผูจ้ อง
ซือ้ หุน้ ไม่ประสงค์จะรับเงิ นคืน และสละสิทธิ ที่จะเรียกร้องค่าเสีย หายใดๆ จากบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับจองซือ้
บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงิน
ค่ า จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หา อุป สรรค หรื อ ข้อ จ ากัด ในการด าเนิ น การ
ทัง้ นี ้้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้การเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จสูงสุด
4.4. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
4.4.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ ผจู้ องซือ้ ได้รบั จัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นนั้
ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ฝากไว้ ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้ จะสามารถ
ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ mai”) ได้ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ mai อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ เลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อนี ้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผูจ้ องซือ้ แทน
ผูจ้ องซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซือ้
ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร เข้าบัญชีดงั กล่าวให้ถกู ต้อง หากระบุรหัส
บริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง จะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชี
ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ได้ ซึ่ง บริษั ท จะไม่ร ับผิ ดชอบต่อ การสูญหายของหุน้ หรือ ความล่าช้าในการ
ติดตามหุน้ คืน
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4.4.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี ก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และ ”แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล”
สาหรับผูจ้ องซือ้ นิติบคุ คลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์
รับฝากหลักทรัพย์
ในกรณีนี ้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนที่ผจู้ อง
ซือ้ ได้รบั จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ี่ได้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ และหากผูจ้ องซือ้
ต้อ งการถอนหุ้น สามัญออกจากบัญชี ข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู้จ องซือ้
สามารถติดต่อได้ที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราที่ศนู ย์
รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
ทัง้ นี ้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้
เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ที่นาหุน้ สามัญฝากไว้ในบัญชีดงั กล่าว อาจไม่สามารถถอน
หลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
4.4.3. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรร
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
ในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ ที่ได้รบั จัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
mai ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญของบริษัทได้เริ่มซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั
จัดสรรได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัท เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน ซึง่ อาจทาให้ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขาย
หุน้ ที่จองซือ้ ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ mai อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ mai
4.5. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
4.5.1. ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ จะได้รบั หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั จองซือ้ หุน้
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ โดยผลแห่งการจองซือ้ จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บ
เงินได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.3 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ได้สง่ ใบจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซือ้ ที่กาหนดในหนังสือฉบับนีค้ รบถ้วน และถูกต้องแล้ว
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4.5.2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ หุน้ และได้ชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
หุน้ และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ดาเนินการไม่ครบถ้วน
ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 4.2
4.5.3. หากผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่
บริษัทได้กาหนดไว้ หรือมิได้ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ และดาเนินการให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจอง
ซือ้ หรือ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ (ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ก็ ตาม ด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ) ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ตามกาหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ จองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้ หรือ นาส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วน
ภายในเวลาที่กาหนด
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ จะถื อว่าผูถ้ ื อหุน้ สละสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
4.5.4. ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หุน้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่
สัม พัน ธ์ กั น บริ ษั ท และ/หรื อ ตัว แทนรับ จองซื ้อ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ข ้อ มู ล ในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ ตาม ในกรณี
ดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ มีสิทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิ ทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
4.5.5. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ดาเนินการจองซือ้ โดยใช้หมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพียง
หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียว หรือระบุขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารการจองซือ้ ชุดเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
อาจได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทงั้ หมดที่มีตามหมายเลขทะเบีย นผูถ้ ือหุน้ ทุก
หมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ตามที่
เห็นสมควร โดยอาจไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ รายดังกล่าว
4.5.6. หากจานวนหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับจานวนเงิ นที่บริษัท
ได้รบั ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระจากการจองซือ้ เป็ นหลัก แต่
ทัง้ นี ้ จานวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ ได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
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4.5.7. ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ สามารถตรวจสอบจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.unitedpowerofasia.co.th หรือติดต่อ
คุณจุฬากูล ภูมิออ่ น
ฝ่ ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-680-0843
4.5.8. บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค
หรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท
5.

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
5.1.

แหล่ง เงิน ทุน สาหรับ บริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อ ยในการลงทุน ในหุน้ สามัญ ของบริษัท AIDC Solar
Power Number 1 Pte. Ltd. ซึ ่ง เป็ น บริษ ัท จ ากัด จดทะเบีย นจัด ตั ง้ ตามกฎหมายสิง คโปร์โ ดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment
Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1
Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”)

5.2.

เงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่ อดาเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ/
หรือ บริษัท ย่อ ย ไม่ว ่า จะเป็ น โครงการที ่เ กี ่ย วกับ ธุร กิจ พลัง งาน ธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ และธุร กิจ
สาธารณูปโภค

ทัง้ นี ้ เนื่องจากความเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า Song Luy ยังต้องขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขบังคับ
ก่อน (โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้
เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว) ดังนัน้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนไม่เสร็จสมบูรณ์ทาให้บริษัท ไม่
สามารถเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ได้ บริษัทจะนาเงินเพิ่มทุนตามวงเงินในข้อ 5.1. มาใช้เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อดาเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ หรือ/บริษัท
ย่อย ไม่ว่าจะเป็ นโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภค ตามข้อ 5.2.
แทน
6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนสาหรับนาไปใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy และโครงการอื่น ๆ ของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย
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7.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
7.1.

นโยบายเงินปั นผล
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้และสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ อยู่กับความจาเป็ นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ

7.2.

สิทธิในการรับเงินปั นผลของหุน้ ส่วนที่เพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่ผจู้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
: บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: United Power of Asia Public Company Limited
ชื่อย่อ
: UPA
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107552000120
กลุม่ อุตสาหกรรม
: ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ
: ทรัพยากร
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: เลขที่ 1 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 11 ห้อง 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0-2677-7151
โทรสาร
: 0-2677-7155
Home Page
: https://www.unitedpowerofasia.co.th

2.

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปั จจุบัน
บริษัทมีชื่อเดิม คือ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาซอฟต์แวร์เ กมเพื่ อ จาหน่า ยและการรับ จ้างพัฒ นาซอฟต์แวร์เกมให้แ ก่ลูก ค้า ทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive” ต่อมา บริษัทได้ดาเนินการแปรสภาพบริษัท
เป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และได้จดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 หลังจากนัน้ บริษัทได้ขยายสูธ่ ุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม โดย ในปี 2556 กลุม่
บริษัทได้ขยายธุรกิจสูภ่ าคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจสูภ่ าคธุรกิจพลังงาน
ซึง่ เป็ นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะทาให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริษัท
นอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทกาลังดาเนินการอยู่
ทัง้ นี ้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ยูไนเต็ด
เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงาน
ของบริษัท อีกทัง้ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจที่
สาคัญหลายด้าน โดยได้ยกเลิกการดาเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจาหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์
เกม และเริ่มดาเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยดาเนินการผ่านบริษัท และบริษัทย่อย โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
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2.1

ธุรกิจพลังงาน

1)

ลักษณะการบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด (“APU”) ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas
Engine) ซึ่งมีกาลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อาเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมี ย นมาร์ ภายใต้สัญ ญาให้เ ช่ า เครื่ อ งจัก รผลิ ต ไฟฟ้ า จากก๊ า ซธรรมชาติ แ ละการซื อ้ ไฟฟ้า
(Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU และหน่วยงานราชการ
รัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2557
ทะนินทายี เป็ นเขตภูมิภาค (Administrative Region) ซึ่งรู จ้ ักกันในภาษาไทยภายใต้ชื่อ “เขต
ตะนาวศรี” มีที่ตงั้ อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ
(Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็ นเส้นแบ่งเขต
แดนกับ ประเทศไทย เมื อ งหลวงของรัฐ ทะนิ น ทายี ได้แ ก่ ทวาย (Dawei) เป็ น พื น้ ที่ ค าดว่า จะมี ก าร
ดาเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือนา้ ลึกและจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้ ในอนาคต โดยพืน้ ที่ดงั กล่าว
จัดเป็ นพืน้ ที่ ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาขึน้ เป็ นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึน้ มากในอนาคต
ทัง้ นีต้ ามสัญญาที่เกี่ยวข้องนัน้ APU ได้รบั สิทธิ ในการติดตัง้ โรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์
ให้กับ TRG โดย TRG จะรับ ผิ ด ชอบต้น ทุน ของก๊ า ซธรรมชาติ ไ ม่ เ กิ น 0.0141 ล้า นลูก บาศก์ฟุ ต ต่ อ
กิโลวัตต์ - ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซธรรมชาติเกินกว่าจานวนดังกล่าว APU จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบภาระ
ต้นทุนส่วนเกิน สาหรับอัตราค่าไฟฟ้านัน้ คิดที่ 0.057 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ โดย APU ได้เริ่มผลิต
และดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตัง้ แต่วนั ที่
17 มิถนุ ายน 2558
นอกจากนีบ้ ริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด (“MUPA”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้มีการลงนามในสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ากาลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ในวันที่ 28
มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กาลัง การผลิต 200
เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอกันบก อาเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัย
เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า มีขนาดพืน้ ที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร์ (ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก
EPGE ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปี นบั จาก
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าจะมี
กาลังผลิตติดตัง้ ประมาณ 210 เมกะวัตต์ และจะสามารถผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE
ด้วยกาลังการผลิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจานวน 200 เมกะวัตต์ ซึง่ บริษัทย่อยจะรับรูร้ ายได้
จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าซึง่ เท่ากับ 0.0333 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ – ชั่วโมง
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นอกจากนีบ้ ริษัทและ APU ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.
2560 จานวน 3 โครงการ กาลังการผลิตติดตัง้ รวม 7.95 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดทั่วไป

กาลังการผลิตติดตัง้
ค่าไฟต่อหน่วย
ระยะเวลาขายไฟ (ปี )

2)

รวม 3 โครงการ

สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ป๋ ุย
อินทรีย ์ อ.กระแสสินธุ ์
(จังหวัดสงขลา)

สหกรณ์การเกษตร
วิเชียรบุรี
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

สหกรณ์การเกษตร
กะทูน
(จังหวัดนครศรีธรรมราช)

7.95 MW

5.00 MW

1.75 MW

1.20 MW

4.12 บาท/kWh

4.12 บาท/kWh

4.12 บาท/kWh

4.12 บาท/kWh

25

25

25

25

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายด้านการตลาด
บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมองหาโอกาสในการ
ลงทุนโครงการใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงาน รวมทัง้
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและนาพาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยปั จจุบนั การดาเนิน
ธุรกิ จพลังงานของบริษัทมีสญ
ั ญาณที่ดีขึน้ จากการปรับโครงสร้างการดาเนินงานใหม่และทยอยรับรู ้
รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ จานวน 3 แห่ง กาลังการผลิต ติดตัง้ รวม 7.95 เมกกะวัตต์ ที่ ได้
ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผา่ นมา
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
แนวโน้ม อุตสาหกรรมพลังงานภายในประเทศ ปี 2562 ยัง คงมีแ นวโน้มที่ดี เนื่ อ งด้วยกระแส
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมทาให้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดกาลังเข้ามามี บทบาทในชี วิต มากขึน้
โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสรักษ์โลก ประหยัดพลังงาน (Go Green) หรือกระแสอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ได้รบั
ความสนใจค่อนข้างมาก เนื่องจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นเอกชนและรัฐบาลเริ่ม เล็งเห็นถึง
ปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของขยะ หรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รฐั บาลมี
นโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึง่ ส่งผลให้เอกชนเริม่ มีการเคลือ่ นไหว และให้ความสนใจในเรือ่ งดังกล่าวมากขึน้
การประหยัดพลังงานของภาคเอกชน ถือว่าเป็ นเรือ่ งที่ทกุ บริษัท หรือทุกโรงงานตระหนัก และเห็น
ถึงความสาคัญ เพราะนอกจากจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรแล้ว ยัง สามารถช่วยประหยัด
พลังงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องนีม้ ีมากมายหลาย
โครงการ เพราะทุกหน่วยงานของภาครัฐเองก็เห็นความสาคัญในเรื่องนีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ กระทรวงพลังงาน โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ก็ เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันตระหนักถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP 2015) การดาเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ที่ม่งุ เน้นการพัฒนาประเทศตรง
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ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ ในส่วนของกระทรวงพลังงานนัน้ ได้ม่งุ เน้นการพัฒนา
เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ให้ชุมชนรูค้ ุ ณค่าของพลังงานที่มีอยู่
ในพืน้ ที่ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สารวจศักยภาพด้านพลังงานทดแทนในแต่ละพืน้ ที่ที่แตกต่างกัน
จากนัน้ จะเข้าไปแนะนาให้ประชาชนใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทัง้ ขยะ ชี วมวล หรือแม้แต่แสงอาทิตย์ เพื่อ
พัฒนาเป็ นพลังงานทดแทน ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเชื่ อมั่นเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน จนพร้อมให้
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น ระบบสูบนา้ บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยที่ผ่านมาประชาชนขานรับนโยบายเป็ นอย่างดี ชุมชนไหนมีความพร้อม รัฐบาลพร้อมจะเข้า ไป
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เป็ นรู ปธรรม เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ของประชาชน กระทรวงพลังงาน
พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึน้ เป็ นสัดส่วน 30% ในอนาคตจากระดับ 10% ในปั จจุบนั
โดยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชี วมวล ควบคู่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงานเตรียม
กาหนดกรอบระยะยาวไม่ใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลใน 10-20 ปี ขา้ งหน้า
จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงให้ความสนใจโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือก
โดยทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่
มีศกั ยภาพและสามารถสร้างผลกาไรให้กบั บริษัทได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่ องในระยะยาว ตลอดจนสรรหา
บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ มีที่ปรึกษาที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึง่ จะทาให้การ
ดาเนินการด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกเป็ นไปตามที่บริษัทกาหนดไว้และรองรับการแข่งขันที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ กาลังการผลิตติดตัง้ รวม 7.95 เมกะวัตต์

ชื่อโครงการ

โครงการผลิต ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพืน้ ดิ นส าหรับหน่ วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้
ปุ๋ ยอินทรีย ์ อาเภอกระแสสินธุ์ จากัด จังหวัดสงขลา

ชื่อสัญญา

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

คู่สัญญา
วันทีล่ งนาม
ข้อสัญญาทีส่ าคัญ
การสิน้ สุดของสัญญา

27 กุมภาพันธ์ 2561


คูส่ ญ
ั ญาจะรับซือ้ ไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็ นเวลา 25 ปี
- 26 ธันวาคม 2586
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ชื่อสัญญา

สัญ ญาให้ผูส้ นับสนุนโครงการดาเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้
สิทธิเจ้าของโครงการ

บริษัท/บริษัทย่อย

- บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

คู่สัญญา

- สหกรณ์ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ อาเภอกระแสสินธุ์ จากัด จังหวัดสงขลา

วันทีล่ งนาม

- 21 กันยายน 2560

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ

- สหกรณ์ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ อาเภอกระแสสินธุ์ จากัด จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้บริษัทใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ เป็ นเวลา 25 ปี

การสิน้ สุดของสัญญา

- 26 ธันวาคม 2586

ชื่อโครงการ

โครงการผลิต ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพืน้ ดิ นส าหรับหน่ วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตร
วิเชียรบุรี จากัด จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อสัญญา

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

คู่สัญญา
วันทีล่ งนาม
ข้อสัญญาทีส่ าคัญ
การสิน้ สุดของสัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2561


คูส่ ญ
ั ญาจะรับซือ้ ไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็ นเวลา 25 ปี
- 20 ธันวาคม 2586
-

ชื่อสัญญา

สัญ ญาให้ผูส้ นับสนุนโครงการดาเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้
สิทธิเจ้าของโครงการ

บริษัท/บริษัทย่อย

- บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด

คู่สัญญา

- สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จากัด จังหวัดเพชรบูรณ์

วันทีล่ งนาม

- 12 กันยายน 2560

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ

- สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้
สิทธิเจ้าของโครงการ เป็ นเวลา 25 ปี

การสิน้ สุดของสัญญา

- 20 ธันวาคม 2586
-
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ชื่อโครงการ

โครงการผลิต ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพืน้ ดิ นส าหรับหน่ วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 1.20 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรกะ
ทูน จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อสัญญา

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

คู่สัญญา
วันทีล่ งนาม

26 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ
การสิน้ สุดของสัญญา



คูส่ ญ
ั ญาจะรับซือ้ ไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็ นเวลา 25 ปี
- 24 ธันวาคม 2586
-

ชื่อสัญญา

สัญญาให้ผสู้ นับสนุนโครงการดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้
สิทธิเจ้าของโครงการ

บริษัท/บริษัทย่อย

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด

คู่สัญญา

สหกรณ์การเกษตรกะทูน จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันทีล่ งนาม

28 กันยายน 2560

ข้อสัญญาทีส่ าคัญ

สหกรณ์การเกษตรกะทูน จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
ใช้สิทธิเจ้าของโครงการ เป็ นเวลา 25 ปี

การสิน้ สุดของสัญญา

24 ธันวาคม 2586

โดยทัง้ 3 โครงการนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จดั หาอุปกรณ์คณ
ุ ภาพสูง สามารถเดินเครื่องผลิต
และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินโครงการ
โดยมี สถานที่ ตั้ง โครงการอยู่ใ นที่ ดิ น ที่ สหกรณ์เ ป็ น เจ้า ของ หรือ ที่ ดิ น ที่ สมาชิ ก สหกรณ์เ ป็ น เจ้า ของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั้ โครงการมากกว่าอายุสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้า 1 ปี อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญต่อกระบวนการบารุ งรักษาวัสดุอปุ กรณ์สาหรับ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ
2.2

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1)

ลักษณะการบริการ
บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทและบริษัท โดมแลนด์
เอสเตท จากัด (“DML”) โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อขาย สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัท และ DML ในปั จจุบนั สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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ที่ดนิ ที่พัฒนาเพื่อขาย
-

ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็ นที่ดินที่พฒ
ั นาแล้ว ตัง้ อยู่ที่ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเนือ้ ทีร่ วม 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 ตารางวา

-

โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่ง ขาย จังหวัดพังงา ที่ดิน จานวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็ น ผื น
เดียวกัน) ที่ตงั้ ติดถนนสายบ้านต้นแซะ - บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุง่
จังหวัดพังงา เนื่อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา)

โครงการคอนโดมิเนียม
ปั จจุบนั DML เป็ นผูด้ าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พกั อาศัยสูง 5
ชัน้ จานวนห้องชุดที่พกั อาศัยทัง้ หมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้องชุดที่พกั อาศัย
จานวน 21 ยูนิต
2)

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายด้านการตลาด
กลุม่ เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าระดับบน (Premium)
ที่มีกาลังซือ้ สูงและมีความต้องการบ้านหลังที่สองในทาเลที่โครงการของบริษัทตัง้ อยู่ โดยบริษัทและ
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จากัด (“DML”) มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในความต้องการ
ของลูกค้าเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ DML ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สนิ เจแอนด์พี จากัด (“J&P”)
เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนบริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วย
บริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดย J&P เป็ นบริษัทที่มี
ความรู ค้ วามชานาญในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพืน้ ที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการ
ดาเนินงานของทีมขายของบริษัท ได้เป็ นอย่างดี
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
จากข้อมูลศูนย์วิจยั กสิกรไทย ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล ยังมีความท้าทาย
รอบด้านรออยู่ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการน่าจะมีความระมัดระวังในการเปิ ดโครงการใหม่รวมถึงปรับแผน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดมากยิ่งขึน้ โดยหันมาเปิ ดโครงการในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับกาลัง
ซือ้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคทั่วไป (Mass Customer) โดยทาเลที่ผปู้ ระกอบการน่าจะยังให้ความสาคัญ ได้แก่ บริเวณ
จุด เชื่ อ มต่อ รถไฟฟ้า ที่ ก าลัง สร้า งเสร็จ ในเขตกรุ ง เทพฯ รอบนอก อย่า งไรก็ ดี จ ากการที่ โครงการใน
ระดับกลางนีม้ ีความหนาแน่นของการลงทุนของผูป้ ระกอบการทัง้ รายเล็ก -รายใหญ่ รวมถึงมีสดั ส่วน
จานวนค้างขายที่สงู ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเองก็อาจพบกับความท้าทายในเวลาเดียวกัน
ขณะที่ ใ นด้า นการซื อ้ ของผู้บ ริโภคนั้น สะท้อ นภาพที่ ช ะลอตัว ลงทั้ง กลุ่ม ผู้ซื อ้ ในประเทศและ
ชาวต่างชาติ ทัง้ นีก้ ารชะลอตัวของผูบ้ ริโภคในประเทศน่าจะเป็ นผลมาจากกลุ่มผูซ้ ือ้ เพื่อ การลงทุนทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาวที่ลดลง เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน
อาทิ นโยบายการกากับดูแลสินเชื่อ จานวนห้องเช่าที่มีอยูม่ ากในปั จจุบนั ที่สง่ ผลให้เกิดการแข่งขันในกลุม่
ผูใ้ ห้เช่าเอง รวมถึงกาลังซือ้ ที่ยงั ไม่ฟื้นตัวดี ขณะเดียวกันผูซ้ ือ้ ชาวต่างชาติก็นา่ จะมีการชะลอการลงทุนลง
22

เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนจากค่าเช่า (Gross Rental Yield) จากอาคารชุดบางแห่งอาจมีการหดตัว
ลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูซ้ ือ้
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาทีด่ ินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคัดเลือกทาเลที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการ ฝ่ ายบริหารของบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการควบคูก่ บั ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อกาหนดลักษณะ ประเภทของแต่ละ
โครงการและทาการสารวจศึกษาทาเลที่ตงั้ ที่เหมาะสม อาทิเช่น ทาเลแนวรถไฟฟ้า เขตผังเมือง เส้นทาง
คมนาคมหลักที่เดินทางสะดวกสบายและข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ นอกจากนีเ้ พื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะเป็ นผูว้ ิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา
โครงการผ่านการทางานร่วมกันกับฝ่ ายอื่นๆ เช่น สานักกฎหมาย ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ าย
พัฒนาโครงการและฝ่ ายการตลาด เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ปั ญหาที่อาจจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนินโครงการ ทาการศึกษาวิจยั ในด้านความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย รายละเอียดของ
คูแ่ ข่งในทาเลที่ตงั้ ที่ฝ่ายบริหารกาหนดมา เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและศักยภาพ
ในการขาย ความต้องการและกาลังซือ้ ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ส่วนฝ่ ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการ
ต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่กาหนด นอกจากนีฝ้ ่ ายพัฒนาธุรกิจจาเป็ นต้องประมาณการยอดขาย
โดยใช้ขอ้ มูลการตลาดจากฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดหรือการสารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยา
ในการคาดการณ์และกาหนดราคาขายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั เมื่อทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ
พิจารณาอนุมัติในการจัดซื อ้ ที่ ดิน โดยบริษัทจะซือ้ ที่ดินเอง หรือซือ้ ผ่านนายหน้า ซึ่งไม่เป็ นบุค คลที่
เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อหุน้ หลักของบริษัท โดยคานึง ถึงต้น ทุนค่า ที่ดิน ซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของต้น ทุน
โครงการและจะเปรีย บเที ย บราคาซื อ้ ขายที่ ดิ น กับ ราคาประเมิ น และราคาตลาด เพื่ อ ให้ได้ร าคาที่
เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศกึ ษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ทาเลที่ตงั้ และการจัดซือ้ ที่ดิน
อย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตัง้ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดีและสร้างประโยชน์สงู สุดให้กบั บริษัท
การจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
บริษัทมีขนั้ ตอนในการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและรัดกุม เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สดุ
ภายใต้วสั ดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพสูงตามที่กาหนดไว้ นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีแผนรองรับความ
ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยกาหนดราคาส่งมอบล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่สาคัญอย่าง
ใกล้ชิด
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การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
ลูกค้าที่ซือ้ ที่ดินที่พฒ
ั นาเพื่อขายของกลุม่ บริษัท จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเอง
สาหรับในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษัท
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มี
คุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผูร้ บั เหมาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติดังกล่าวเป็ นสาคัญ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ
บริษัท จะได้รบั การพัฒนาขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
บริษัทนาเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน มีจุดเด่นหลายด้านที่ได้รบั การ
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระทาจาก
ลมพายุหรือแผ่นดินไหว การควบคุมคุณภาพที่สม่าเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการ
ก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม เป็ นต้น เพื่อใช้ในกรณีของการพัฒนา
โครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต
2.3

ธุรกิจสาธารณูปโภค

1)

ลักษณะการบริการ
บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิง้ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลที
ดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง
จากัด (Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) ผูเ้ ดียว เพื่อเข้าร่วม
ลงทุนในโครงการนา้ ประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยการเข้าซือ้ หุน้ ของ AWH จานวน 2,160,300 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ AWH จาก AIDC ในราคา 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ
หรือประมาณ 80.85 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ 30.977 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 6
สิงหาคม 2562) ซึง่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รบั โอนหุน้ ของ AWH จานวน 2,160,300 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ AWH จาก AIDC เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จากัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมชื่อ
บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จากัด ผูเ้ ดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินโครงการผลิตนา้ ประปาแสนดินใน สปป.
ลาว

2)

การตลาดและการแข่งขัน
หัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนัน้ ประเทศจาเป็ นต้องลงทุน
พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ไม่วา่ จะเป็ น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นา้ ประปา โครงข่ายด้าน
การสื่อสาร ระบบคมนาคมขนส่งทัง้ ทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางนา้ รวมถึงการเกิดของนิคม
อุตสาหกรรมในพืน้ ที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการลงทุนทัง้ จากในและต่างประเทศ ในรายงาน
ของสานักวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ ADB พบว่า ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาค
Asia Pacific นัน้ จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานปี ละกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์
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สหรัฐฯ หรือรวมกว่า 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะต้องเน้น
พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการ
ประปา
สาหรับประเทศไทยนัน้ การพัฒนาของภาครัฐได้เห็นชัดเจนเพิ่มขึน้ ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน Logistics และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งปั จจุบนั รัฐบาล
ได้ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย การ
พัฒนาระบบขนส่งทางราง (รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) การเปิ ดประมูลและให้บริการรถไฟฟ้าสาย
สีตา่ งๆ การพัฒนาโครงข่ายถนน เช่น การสร้าง Motorway การพัฒนาท่าเรือ รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศ
ยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผูโ้ ดยสารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขับเคลือ่ น
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZ โดยออก พ.ร.บ.เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2561 เพื่อรองรับการดาเนินการที่สาคัญในอนาคต เช่น เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เมืองใหม่อจั ฉริยะน่าอยู่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก เป็ นต้น
ในปี 2562 ภาคอุตสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรม มีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ ้ และจะเป็ นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวให้ขยายตัวร้อยละ 6.7 ในขณะที่ปี 2561
ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5
รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ใน
ปี 2562 GDP ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึน้ ไป รายรับ
เฉลี่ย ต่อ คนอยู่ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ รายรับ มวลรวมประชาชาติ (GNI) ต่อ คนประมาณ 2,317
ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ โดยภาคเกษตรกรรมจะขยายตัว ร้อ ยละ 2.8 เพิ่ ม ขึ น้ จากร้อ ยละ 2.5 ในปี 2561
ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 8.3 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 7.7 ในปี 2561 และภาคการบริการจะ
ขยายตัวร้อยละ 6.6 ลดลงจากร้อยละ 7.6 ในปี 2561
ปั จจัยที่ทาให้เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขยายตัวคือ
-

ภาคเกษตรกรรม คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็ นการขยายตัวในระดับปกติ ทัง้ นี ้ ในปี
2561 ฐานการผลิตของภาคเกษตรกรรมได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิทาให้มูลค่าการผลิตไม่สงู
มาก และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนับสนุนเงิน 600,000 ล้านกีบ (70.3
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อแก้ไขและฟื ้ นฟูโครงสร้า งพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ
ระบบชลประทาน พันธุข์ า้ ว ปุ๋ ย และปั จจัยอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะทาให้การผลิตของภาคเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพดีขนึ ้ โดยเฉพาะ แขวงสะหวันนะเขต และคาม่วน ที่มีศกั ยภาพในการผลิตข้าว และ
คาดว่าในปี 2562 ภาคเกษตรกรรมจะยังคงขยายตัวในระดับปกติคือ ร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ 3.0

-

ภาคการก่อสร้างและพลังงานไฟฟ้ า คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 20 และ ร้อยละ 9 ตามลาดับ
เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน คาดว่าจะมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 ในปี 2562
ซึง่ ในปี 2561 มีความคืบหน้าร้อยละ 42 โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียง คาดว่าจะ
เริ่มดาเนินการได้ภายในปี 2562 โครงการก่อสร้างเส้นทางคู่ขนาน R3 แขวงบ่อแก้ว (ชายแดนจีน
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– สปป. ลาว – ไทย) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สที นั ดอน การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่จะเสร็จ อี ก 12 เขื่อน อาทิ เขื่อนไฟฟ้าดอนสะ
โฮง โรงไฟฟ้าไซยะบูลี เขื่อนไฟฟ้านา้ เงีย้ บ 1 เขื่อนไฟฟ้านา้ หินบูน และอื่นๆ รวมกาลังการผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 11.91 พันล้านกิ โลวัตต์ต่อชั่วโมง และการผลิตในอุตสากหรรมเหมืองแร่ เช่น
ทองคา ทองแดง ตะกั่ว ในแขวงเซกอง จะมีการขุดค้น แปรรูปและส่งออกเพิ่มเติม
-

3)

ภาคการบริการ อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก คาดว่า จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
ระดับดี การค้าปลีกคาดว่าจะเติบโตอยูใ่ นระดับร้อยละ 10 เนื่องจากการบริโภคในครัวเรือนมีการ
ขยายตัว นอกจากนี ้ ภาคการบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วจะขยายตัว ดี ขึ น้ เนื่ อ งจาก รัฐ บาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิ ดตัวการท่องเที่ยวลาว – จีน ในปี 2562

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษั ท ได้เ ข้า ลงนามในสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น ของ AWH กับ AIDC เพื่ อ เข้า ร่ว มลงทุน ในโครงการ
นา้ ประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทได้ถือหุน้ ของ AWH ร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ
AWH ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมใน AW ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินโครงการผลิตนา้ ประปาแสนดิน
ในสัดส่วนร้อยละ 18 ตามแผนภาพดังนี ้

โดยโครงการดังกล่าวตัง้ อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และได้เริ่มผลิตนา้ ประปาในเชิงพาณิชย์แล้ว
เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562 เพื่อจาหน่ายให้กบั นา้ ประปานครหลวงของลาว โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี
กาลังการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน โดยในส่วนกระบวนการผลิต AW ซึ่งเป็ นผูด้ าเนิน
โครงการผลิตนา้ ประปาแสนดิน มีแนวทางในการประเมินคุณภาพการผลิตไม่ให้นา้ ประปามีสารปนเปื ้อน
และใช้เทคโนโลยีในระบบติดตามคุณภาพการผลิตที่ทนั สมัย ดังนี ้
-

-

เทคโนโลยีใ นการผลิ ต น้ า ประปา เป็ นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ได้รบั การ
ฝึ กอบรมและมีค่มู ือปฏิบตั ิงาน ทาให้พนักงานมีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในการผลิตนา้ ประปาได้
เทียบเท่าระดับสากล มีการจัดการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการผลิต มี
ระบบติดตามและทบสอบคุณภาพที่ทนั สมัย ซึ่งสามารถทาการทดสอบนา้ ประปาที่ผลิตได้อย่าง
แม่นยาและทาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนีย้ ังมีการออกแบบการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประหยัดต้นทุนการผลิต
กระบวนการผลิต แหล่งนา้ ดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งปนเปื ้อนที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตนา้ ประปา
ปนอยู่ ดังนัน้ จึงต้องมีกระบวนการที่ทาให้นา้ ดิบเป็ นนา้ ประปาที่สะอาด ทีส่ ามารถนามาดื่มได้ โดย
การผลิตต้องไม่มีเชือ้ จุลชีพ สารอินทรีย ์ ทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูใ่ นนา้ หลงเหลือ รวมถึง ต้อง
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กาจัดสิ่งเจือปนและสารพิษต่างๆ ออกจากนา้ ประปาทัง้ หมด เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการผลิต
เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิตนา้ ประปาสาหรับอุปโภคและบริโภค
2.4

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยทีส่ าคัญ

1)

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ธุรกิจพลังงาน
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้า ขนาดกาลังการ รั บ รู ้ ภ า ยใ ต้ บ ริ ษั ท เป็ น
ผลิตติดตัง้ 5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูอ่ าเภอกระแสสินธุ์ สินทรัพย์ที่สร้างอยูบ่ นที่ดิน
จัง หวัด สงขลา เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้า ตามสัญ ญาซือ้ ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี
นั บ จากวัน ที่ เ ริ่ ม จ าหน่ า ยไฟฟ้ า เข้า ระบบเชิ ง
พาณิชย์ (12 กุมภาพันธ์ 2562)

165.19

-

ไม่มี

อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้า ขนาดกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 1.75 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่อาเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ระยะเวลา
25 ปี นับจากวันที่เริ่มจาหน่า ยไฟฟ้าเข้า ระบบ
เชิงพาณิชย์ (21 ธันวาคม 2561)

รับรู ภ้ ายใต้บริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท) เป็ น
สินทรัพย์ที่สร้างอยู่บนที่ดิน
ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ย่อย

54.29

-

ไม่มี

อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้า ขนาดกาลังการ
ผลิต ติ ด ตั้ง 1.20 เมกะวัต ต์ ตั้งอยู่อาเภอพิ ปูน
จัง หวัด นครศรีธ รรมราช เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้า ตาม
สั ญ ญาซื ้อ ขายไฟฟ้ า ขนาด 1.20 เมกะวัต ต์
ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (25 ธันวาคม 2561)

รับรู ภ้ ายใต้บริษัท พาราโบ
ลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท) เป็ น
สินทรัพย์ที่สร้างอยู่บนที่ดิน
ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ย่อย

37.26

-

ไม่มี
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)

ต้นทุนการ
พัฒนา
(ล้านบาท)

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

บริษัทเป็ น
เจ้าของ

132.92

25.60

152.50
(ประเมินเดือน ต.ค. 2561
เฉพาะเนือ้ ที่ 112-0-73 ไร่)

ไม่มี

บริษัท โดมแลนด์
เอสเตท จากัด
(บริษัทย่อยของ
บริษัท) เป็ น
เจ้าของ

66.62

61.81

78.66
(ประเมินเดือน ม.ค. 2563)

ไม่มี

328.56(1)

-

363.47
(ประเมินเดือน พ.ย. 2561)

ไม่มี

1. โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์
ที่ ดิ น จ านวน 4 โฉนด ที่ ตั้ ง ติ ด ซอย
สาธารณประโยชน์ แยกจากซอยเทศบาล
3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ตาบลปาก
ช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(ที่ ดิ น เนื ้อ ที่ 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813
ตารางวา)
2. โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่
ที่ ดิ น และอาคารชุด พัก อาศัย สูง 5 ชั้น
จานวน 1 อาคาร และส่ว นพัฒนาอื่ น ๆ
ที่ตงั้ ติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจาก
ถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090)
บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ตาบลหมูสี อาเภอ
ปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า (ที่ ดิ น
จานวน 1 โฉนด เนือ้ ที่ 1-3-57.0 ไร่ หรือ
757.0 ตารางวา)

3. โครงการพัฒนาทีด่ ิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา
ที่ ดิ น จ านวน 5 โฉนด (ติ ด ต่ อ เป็ นผื น
เดียวกัน) ที่ตงั้ ติดถนนสายบ้านต้นแซะบ้านไร่ด่าน (พง.3006) ตาบล โคกกลอย
อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื ้อที่รวม
18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา)

บริษัทเป็ น
เจ้าของ

หมายเหตุ: (1) เป็ นมูลค่าสุทธิจาการเผื่อการปรับปรุ งมูลค่าที่ดนิ จานวน 4.01 ล้านบาท

2)

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ธุรกิจพลังงาน
-

สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซือ้ บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด มูลค่าตาม
บัญชี - สุทธิ 41.69 ล้านบาท

-

สิทธิในการเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินของ
สหกรณ์ผผู้ ลิตและใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ อาเภอกระแสสินธุ์ จากัด มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 57.47 ล้านบาท

28

จานวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้รบั สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า นัน้ บันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยมูลค่า
ต้นทุน และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
3.

ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1. กรรมการ
ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช
นายวิชญ์ สุวรรณศรี
นายกวิน เฉลิมโรจน์
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย
ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3.2. ผู้บริหาร
ณ ปั จจุบนั ผูบ้ ริหารของบริษัท มีจานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายวิชญ์ สุวรรณศรี
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์

นายสมพรต สาระโกเศศ
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์
นายกวิน เฉลิมโรจน์

3.3. ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีดงั นี ้
ลาดับ

ผู้ถือหุน้

จานวนหุน้
(หุน้ )

ร้อยละของ
ทุนชาระแล้ว
(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.

นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง

427,871,300

6.41

4.

DBS Bank Ltd

260,000,000

3.90

5.

นายเชาวลิต เมธยะประภาส

250,000,000

3.75

6.

นางสาววรัญญา ฉัตรพิรยิ ะพันธ์

215,000,000

3.22
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ลาดับ

ผู้ถือหุน้

ร้อยละของ
ทุนชาระแล้ว
(ร้อยละ)

7.

นายสมศักดิ์ รังสิวฒ
ั นศักดิ์

214,659,600

3.22

8.

นายอภิชยั กิตติวรวิทย์กลุ

180,000,000

2.70

9.

นางสาวแคทรียา บีเวอร์

149,999,700

2.25

10.

นายวิเชียร เอือ้ สงวนกุล

100,000,000

1.50

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

2,447,841,475

36.70

6,670,000,175

100.00

รวม

4.

จานวนหุน้
(หุน้ )

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และประวัติการจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน
(หน่วย: บาท)
ลาดับ

2560

2561

2562

3,475,000,000.0

3,475,000,000.0

-

-

(139,999,912.5)

-

ทุนจดทะเบียนหลังการเปลี่ยนแปลง

3,475,000,000.0

3,335,000,087.5

-

ทุนชาระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลง

3,335,000,000.0

-

-

87.5

-

-

3,335,000,087.5

-

-

ทุนจดทะเบียนก่อนการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้วหลังการเปลี่ยนแปลง

4.2. ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
- บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา –
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5.

ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท ย่ อ ย 7 บริ ษั ท และบริ ษั ท ร่ ว มค้ า 1 บริ ษั ท
ทัง้ นี ้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ประเภทกิจการและ
ลักษณะการดาเนินงาน

ทุนชาระแล้ว

มูลค่าเงิน
ลงทุน

การถือหุน้ ของ
กลุ่มบริษัท

บริษัท โดมแลนด์
เอสเตท จากัด

ประเทศไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50.5 ล้านบาท

49.5 ล้านบาท

98.00%

บริษัท อันดามันเพาเวอร์
แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด

ประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้าในพม่า
(หยุดดาเนินการในปี พ.ศ.
2560)

312 ล้านบาท

304.9
ล้านบาท

99.99%

บริษัท ยูพีเอ กรีน
เอนเนอร์ยี่ จากัด

ประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้า
(ปิ ดกิจการ)

0.25 ล้านบาท

-

99.99%

บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์
กรุป๊ จากัด

ประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้า
(ปิ ดกิจการ)

0.25 ล้านบาท

-

99.99%

บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์
จากัด

ประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้า
(ปิ ดกิจการ)

0.25 ล้านบาท

-

99.99%

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ
เมียนมาร์

การผลิตกระแสไฟฟ้า
(ยังไม่เริม่ ดาเนินงาน)

0.05 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

1.76
ล้านบาท

99.99%(1)

ประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้า

35.4 ล้านบาท

-

99.99%(2)

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

ประกอบธุรกิจการลงทุน

7.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

79.2
ล้านบาท

30.00%

บริษัทย่อย

บริษัท เมียนมาร์
ยูพีเอ จากัด
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์
พาวเวอร์ จากัด
บริษัทร่วมค้า
บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์
โฮลดิง้ (สิงคโปร์) พีทีอ(3)ี

หมายเหตุ: (1) บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.00 และถือหุน้ ผ่าน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด ร้อยละ 1.00
(2) บริษทั ถือหุน้ ผ่าน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด ร้อยละ 99.99
(3) บริษทั เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิง้ (สิงคโปร์) พีทีอี ถือหุน้ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จากัด ซึง่ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคใน สปป. ลาวอยูร่ อ้ ยละ 60.00
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินรวมของบริษัท
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีค้ า่ หุน้
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีส้ ินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

30 มิ.ย. 2563

32,920
1,897,736
50,792
14,015
525,700
45,980
2,567,142

407,458
801,209
422,355
525,700
52,383
2,209,105

327,914
403,449
721,233
525,538
54,302
2,032,436

63,171
156,288
1,131,360
525,538
52,804
1,929,161

11,016
188,755
151,745
10,354
261
362,132
2,929,274

449,203
105,665
1,579
556,447
2,765,551

79,238
454,984
101,427
1,843
637,492
2,669,928

79,914
536,152
14,388
99,330
3,814
733,598
2,662,759

5,813
32,560
83,700
1,401
666
3,904
128,044

5,718
60,052
83,700
5,354
5,928
160,753

5,615
24,159
83,700
7,997
121,471

5,558
18,671
83,700
5,187
8,789
121,905

5,354
14,987
4,068
318
24,727

14,381
5,091
420
19,892

16,691
6,965
420
24,076

9,157
15,789
7,786
420
33,152
32

งบแสดงฐานะการเงิน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

31 ธ.ค. 2560
152,771

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
180,645
145,547

30 มิ.ย. 2563
155,057

3,335,000
336,218

3,335,000
336,218

3,335,000
336,218

3,335,000
336,218

767
(915,624)
19,658
483
2,776,503
2,929,274

767
(1,088,491)
1,058
354
2,584,906
2,765,551

767
(1,149,567)
1,752
211
2,524,381
2,669,928

767
(1,142,743)
(21,675)
135
2,507,702
2,662,759

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก - สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

117,477
(109,601)
7,876
8,573
(8,471)
(172,277)
(12,120)
(5,061)
(652)
(182,132)
(741)

467
(2,676)
(2,209)
43,090
(70)
(103,008)
(254)
(659)
(63,110)
(3,869)

48,253
(24,494)
23,759
28,614
(251)
(102,233)
(9,263)
(476)
8
(59,843)
(3,989)

6 เดือนแรก
ของปี 2563
27,673
(12,455)
15,218
18,671
(38,011)
4,011
(14,809)
(692)
676
(14,936)
902

(182,873)

(66,979)

(63,831)

(14,034)

(182,873)
(162,181)
(0.0272)

(106,699)
(173,678)
(191,597)
(0.0260)

(63,831)
(60,525)
(0.0095)

(14,034)
(16,679)
(0.0021)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบกระเสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
กาไร (ขาดทุน ) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ งวด

ปี 2560
(161,040)
113,016
(35,828)
(83,852)
109,913
364
26,425

ปี 2561
(540,842)
903,167
12,882
375,206
26,425
109
401,739

ปี 2562
(436,973)
362,299
(5,354)
(80,028)
401,739
588
322,299

6 เดือนแรก
ของปี 2563
(9,621)
(252,894)
(2,660)
(265,175)
322,299
489
57,613
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