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  วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน (เอกสารแยกออกจากเลม่) 
2. รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัท เอส แอล เอ็ม 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท 

ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 
5. สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
6. แผนที่สถานท่ีรับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบผ่านบริษัท  

 ตามที่บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี ้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 70,657,172.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
70,657,172.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 141,314,345 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 
141,314,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

2. อนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนไม่เกิน 
141,314,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่ (Rights Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนในอัตรา 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ           
1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 141,314,345 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 
บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ (พาร์) 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติ
กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record 
Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และบริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที ่ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ในวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2564        
(รวม 5 วันทำการ) นับตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. 
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บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
  

 

 (นาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกลุ) 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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รายละเอียดการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ชื่อและที่อยูข่อง 
ผู้เสนอขาย 

: บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

เลขท่ี 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ช้ัน 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

หลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 141,314,345 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น    
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี ้

อัตราส่วนการจัดสรร : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท 1 หุ้น  ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 หุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายช่ือ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record 
Date) ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

มูลค่าที่ตราไว ้ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

ราคาเสนอขายหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

ระยะเวลาจองซ้ือ : ตั้งแตเ่วลา 10.00 - 16.00 น. ของวันท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)  

การจองซ้ือ : 1. จองซ้ือผ่านบริษัท  

ผู้ถือหุ้นทีไ่ด้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสาร
ประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน โดยการจัดส่งดังนี้ 

1.1   การนำส่งโดยตรง 

ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน 
ได้ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -    
16.00 น. ได้ที ่

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 063-114-4445 

1.2   การนำส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น) 

ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน
ได้ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ดังนี้ 

คุณสรัลยา น้อยใจบุญ (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร.063-114-4445  
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เอกสารดังกล่าวต้องมาถึงบริษัท ไม่เกินวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. และเพื่อ
ความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บท่ีมุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หากบริษัท
ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่
จะถือว่า ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับผู้จองซื้อที่นำส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ จะต้องชำระเงิน
ค่าจองซื้อ โดยการโอนเงิน เท่านั้น 

หากผู้จองซื้อได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อคุณสรัลยา  
น้อยใจบุญ ได้ที่เบอร์ 063-114-4445 เพื่อแจ้งข้อมูลยืนยันการจัดส่งเอกสาร 

2. จองซ้ือผ่านระบบ Digital Subscription (DSS)  
โดยบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดยีน (Broker/Custodian) ของผู้ถือหุ้นจะเป็นผูด้ำเนินการ  

รายละเอียดอื่นๆ : วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ 

2. กรณีผู ้ถือหุ้นจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที ่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription)       
ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสทิธิในใบจองซื้อหุ้น
สามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ  และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญ   
เพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิท้ังจำนวน 

3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ การจองซื้อของ       
ผู้ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มี
ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธ ิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความ
จำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
(ก)  ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญ   
เพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและ
ชำระค่าจองซื้อแล้ว 
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(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น     
(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 
โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้ถือหุ้นเดิม
แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว  
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วิธีปฏิบัติในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

1. กำหนดระยะเวลาจองซ้ือและการชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ของวันท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)  

2. สถานที่ติดต่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

2.1 กรณีจองซ้ือผ่านบริษัท  

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และ
หลักฐานการชำระเงิน โดยการจัดส่งดังนี้ 

2.1.1   การนำส่งโดยตรง 

ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน ได้ในระหว่างวนัท่ี   
8 - 11 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ได้ที่ 

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ     
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 063-114-4445 

2.1.2   การนำส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น) 

ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน ได้ทางไปรษณีย์ 
แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ดังนี้ 

คุณ สรัลยา น้อยใจบุญ (เลขานุการบริษัท) 
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ    
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 063-114-4445 

เอกสารดังกล่าวต้องมาถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. และเพื่อความสะดวกใน
การจองซื้อ กรุณาวงเล็บที่มุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป 

ทั ้งนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับผู ้จองซื ้อที่นำส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ          
โดยการโอนเงิน เท่านั้น 

หากผู้จองซื้อได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อคุณสรัลยา น้อยใจบุญ ได้ที่เบอร์ 
063-114-4445 เพื่อแจ้งข้อมูลยืนยันการจัดส่งเอกสาร 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 
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2.2   กรณีจองซ้ือผ่านระบบ Digital Subscription (DSS)  

ด้วยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) ได้นำระบบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) มาใช้เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) เพิ ่มเติมอีก 1 ช่องทางผ่านสมาชิกผู ้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน) ทั้งนี ้ บริษัทได้
มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการ
จัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากท่าน
ประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียนที่ท่านฝากหลักทรัพย์ข้างต้นไว้ 
เป็นผู้บันทึกการจองสิทธิผ่านระบบได้ โดยไม่ต้องแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนแต่อย่างใด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.set.or.th\tsd)  

3. วิธีการจองซ้ือและการชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

- กรณีจองซื้อผ่านบริษัท โดยการนำส่งโดยตรง  

ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซื้อ
จะสามารถชำระเงินเป็น  

(1) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันที ่13 มถิุนายน 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป หรือ  

(2) การโอนเงิน 

(3) กรณีจองซื้อในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ภายหลังเวลา 14.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวน
ที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน เท่านั้น 

- กรณีจองซื้อผ่านบริษัท โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ 

ในระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเงินเป็นการ  
โอนเงิน เท่านั้น โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) 

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชี  
“บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุช่ือ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน)” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระค่าจองซื้อ 
ช่ือบัญช ี "บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
สาขา เอ็มควอเทียร์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  
เลขท่ีบัญชี  468-1-04429-3 

- ผู้จองซ้ือห้ามโอนเงินก่อนวันจองซ้ือโดยเด็ดขาด 
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- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินโดยการโอนเงินที่ธนาคารแล้วต้องนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ -นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบโอนเงิน (Pay-in Slip) และเอกสารการจองซ้ือยื่น ณ บริษัท 
ตามที่ระบุในข้อที่ 2.1 

4. เอกสารประกอบการจองซื้อสำหรับกรณีจองซื้อผ่านบริษัท 

4.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.chuosenko.co.th) 

4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

4.3  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ หรือ หลักฐานการโอนเงิน  หรือ สำเนาการโอนเงิน (pay-in slip) เข้าบัญชีธนาคาร 
(กรณีการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนเงิน) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
บนสำเนาการโอนเงิน และต้องแนบมาพร้อมกับใบจองซื้อ 

4.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อข้อ 4.2 และ/
หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นตามที่ได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการจองซื ้อสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ ้นที ่ผ ู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ (Record Date) ในวันที่           
17 พฤษภาคม 2564 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า      
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ 
หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) กรณีบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อม
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

(ข) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง        
ในเอกสารตามข้อ (3) (ก) 

(4) กรณีนิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

(ก)  สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล  
ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ 
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พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของ 
นิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

(ข)  สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารตามข้อ (4) (ก) ที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหนา้ที่ 
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง 
ทำการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือช่ือ
และตราประทับของเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 
12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ 

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian 
ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดย 
Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื ่อผู ้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนท่ียังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

4.5 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมา
กระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5. เง่ือนไขในการจองซ้ือ 

5.1 ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร คือ ผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้ง
จำนวนที่จองซื้อ 

5.2 ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 

5.3    ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่าน้ัน 

5.4 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการ
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ชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  โดยบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป 

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอ
สงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป   

5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการ
กระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไป
จากท่ีต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ บริษัทจะดำเนินการ
คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใดๆ ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้ จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว 
บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นท่ีไมไ่ด้
รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี หากส่งเช็ค
ธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท
แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และ
ผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดใน
การดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว 

6. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ 

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดการ    
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
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7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

7.1 ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้ ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ 

7.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อหลักทรัพย์ของ
ตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไ ปที่อื่น ซึ่ง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

7.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่า
วิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะ
เงินค่าจองซื้อหุ้นท่ีจะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่านั้น 
ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” 

7.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินท่ีได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก  

7.5  สำหรับผู้จองซื้อท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ในนาม
ผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรพัย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็น  
ใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ 

7.6 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  

คุณสรัลยา น้อยใจบุญ (เลขานุการบริษัท) 
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์063-114-4445 
 

 

 



 

 
 
  

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 141,314,345 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

วันที่จองซื้อ  8 มิถุนายน 2564  9 มิถุนายน 2564  10 มิถุนายน 2564  11 มิถุนายน 2564  14 มิถุนายน 2564  

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………...............................…...........................................……….. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ……………………………………………………………………… 
บัตรประจำตัวประชาชน /ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................................................................................... ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัท ได้รบัจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”) โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้..................................................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี................................................. 
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี ้

ประเภทการจองซื้อ จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ  0.50   

 จองซื้อตามสิทธิท้ังจำนวน   0.50   

 จองซื้อเกินสิทธ ิ  0.50   

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยสั่งจ่าย “บรษิัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” 
 เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเอ็มควอเทียร์   ประเภทบัญชกีระแสรายวัน เลขที่บัญช ี468-1-04429-3 
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ลงวันท่ีไม่เกิน 13 มิถุนายน 2564) เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ………………...........................…………วันท่ี …………….………ธนาคาร ......................................................สาขา….............…………….……………… 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนนิการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์: ใหฝ้ากไวก้ับบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ 

บริษัท……………………………………………….................….....………. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  นำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า               
ชื่อบัญชี…………………………………………………………………….....…….…….. เลขท่ี……………………………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์ เท่านั้น ในกรณีท่ีระบุชื่อผู้จองซื้อ  
ไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัท โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีได้รับ
การจัดสรรในนามผู้จองซื้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ตามชื่อ-ท่ีอยู่ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจอง
ซื้อหลักทรัพย์) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย:์ 

 ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีได้รับจัดสรรไว้ในนามข้าพเจ้า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับแต่
วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อจัดทำใบหลักทรัพย์ตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

 เข้าบัญชี 600: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีได้รับจัดสรรไว้ในชื่อของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และนำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้า
บัญชีของ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์         
นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน” เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีจองซื้อ หรือชำระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ท่ีจองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย จ่ายเป็นเช็ค 
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง         
ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อ      
ท่ีถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

และสารสนเทศดังกล่าวและท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

 

 
หลักฐานการรับจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วันท่ีจองซื้อ  8 มิถุนายน 2564      9 มิถุนายน 2564      10 มิถุนายน 2554       11 มิถุนายน 2564      14 มิถุนายน 2564   ใบจองซื้อเลขท่ี....................................................................................................................... 
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………...................................................................................................................................…....................... เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ               
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ( น้อยกวา่สิทธิ    ตามสิทธิท้ังจำนวน    เกนิสทิธิ) 

จำนวนหุ้นที่จองซือ้ทั้งหมด (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

 0.50   
โดยชำระเป็น    เงินโอนเข้าบญัช ี  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  (ลงวันท่ีไม่เกิน 13 มิถุนายน 2564) 
เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ……………………….........................……………. วันท่ี ……………….....…..….………ธนาคาร .............………...........…………….....................................…สาขา………………..…………………………………………....…….……………… 
 ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี.................................................................... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี ............................................................................... 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผู้จองซื้อ 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนามผู้จองซื้อ 
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ท่ีจองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเอกสารการจอง……………………….........…………………………………………………………………………  
 
 

หมายเหตุ  งดฝากเอกสารการจองซื้อไว้กับธนาคารท่ีท่านชำระเงนิโดยเด็ดขาด 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

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

ใบจองซื้อ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้ 

 

ลงชื่อ ………………….....................................…………………… ผู้จองซื้อหุ้น 

              (...................................................................................) 

“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิการจองซื้อ” การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 



 

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
 

 

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชือ่บริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

324 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 

 BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  033 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 
FINANSA SECURITIES LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  034 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  050 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 052 

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

015 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 225 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 229 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

023 
บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจำกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 

 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................................  

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบุคคล เลขท่ี ............................................................................................  

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

1. สถานท่ีเกิด ………...............................................................ประเทศ.......................................................................................... 

2. สัญชาติที่ 2 .............................................................................................................................................................................. 

3. ที่อยู่ถาวร ................................................................................................................................................................................. 

จังหวัด/State/Region ……………………...………………ประเทศ..........................................รหัสไปรษณีย/์Postal…….......……........  

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบรษิัท ………………………………………………………………………………………………….............................. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*) …………………………………………………………………………………............… 

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนำข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ......................... 

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN……............…………..……………………  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ 

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้า

รับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตาม

กฎหมายรวมทัง้หน่วยงานท่ีมีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์ รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้  

 

 

ลงช่ือ ............................................................................... ผู้ถือหลักทรัพย์ 

       (.............................................................................)  โทรศัพท์ …................................................ 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

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

 

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

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

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

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

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

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

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

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

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

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

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

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

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

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

CDCFFI 

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

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

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

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

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

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

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

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

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่       
27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัต ิให้เพิ ่มทุนจดทะเบียนอีก 70,657,172.50 บาท จาก 70,657,172.50 บาท เป็น 
141,314,345 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนจำนวน  141,314,345 หุ ้น ม ูลค ่าที ่ตราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท รวม 
70,657,172.50 บาท  

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนไม่เกิน 141,314,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา    
1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 141,314,345 หุ้น) ในราคาเสนอขาย  
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ (พาร์) ตามรายละเอียดการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังนี้ 

2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม :ใหม)่ 

ราคาขาย 
 (บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชำระเงินค่าหุ้น 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต ่ละรายถ ืออยู่  (Rights 
Offering) 

ไม่เกิน 
141,314,345 

1 : 1 0.50 บาท 8 - 14 มิถุนายน 2564  
(รวม 5 วันทำการ) 
ในเวลา 10.00 น.  

ถึง 16.00 น. 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ
ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย 
การชำระราคาหุ้น และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

 กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบ
แรกแล้ว คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจ
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป 
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2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  

 - ไม่มี - 

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 

 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2564 

4. กำหนดวันจองซ้ือและรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

บริษัทกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 
16.00 น. ของวันท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม   

บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการของบริษัท และลงทุนใน
ธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความพร้อม และสามารถทำให้ธุรกิจของบริษัทให้กลับมามีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมต่อไป  

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลโดยตรงต่อกรณีฐานะการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 ปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริษัทจึงต้องเร่งดำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้บริษัทกลับมามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถกลับมาซื้อขายได้  

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงเป็นเงินทุนส่วนสำคัญที่บริษัทจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
บริษัท และขยายธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม และส่งผลให้บริษัท
มีรายได้และผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ 
และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว          

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิ มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญ   
เพ่ิมทุน  

- ไม่มี -   
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัท 

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SLM Corporation Public Company 
Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)    
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน) เริ่มต้น
ก้าวสู่วงการธุรกิจโฆษณา ด้วยการเป็นนายหน้าตัวแทน และรับทำโฆษณาแบบครบวงจร ตั้งแต่ป ี2506 ในอดีตบริษัทได้
สร้างสรรค์ผลงานด้านโฆษณาให้กับสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก 

ในปี 2560 เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งภายหลังการลาออกของประธานกรรมการบริหารในเดือนธันวาคม 2560 มีการ
เปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริหารในเดือนมกราคม 2561 และการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเดือน
มิถุนายน 2561 ภายหลังการรับตำแหน่งของผู้บริหารชุดใหม่ ผู้บริหารพบรายการธุรกรรมที่มีลกัษณะผิดปกติเป็นจำนวน
มาก และอดีตผู้บริหารมีการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐานทางการเงิน ทำให้ทางผู้บรหิาร
ชุดปัจจุบันต้องพิสูจน์เงินลงทุน และตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของรายการต่างๆ และภายหลังการปรับปรุงรายการ 
ยกเลิกบริษัทย่อยและร่วม (Deconsolidation) และจัดประเภทรายการใหม่ ปรากฎว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทมีบริษัทย่อยเพียง 2 บริษัทคือ บริษัท ดิจิตอล ครีม จำกัด และ Ad Asia Advertising (S) Pte. Ltd. โดยใน
ระหว่างป ี2560 มีรายการขายเงินลงทุน 1 รายการ คือการขายเงินลงทุนในบริษัท ฟอร์ซี จำกัด โดยอดีตผู้บริหาร 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร บริษัทยังคงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจโฆษณา โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี
2561 บริษัทเริ่มจัดตั้งแผนกงานขายและการตลาด (Sale and Marketing Department) เพื่อรองรับงานให้บริการใน
ฐานะตัวแทนฝ่ายขายให้แก่ลูกค้า และบริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าว โดยให้บริการในส่วนงานขาย
และการตลาดให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตรายการวาไรตี้ออนไลน์ตามสัญญาบริการ ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นเสมือนฝ่าย
ขายให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันผู้บริหารยังคงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในอดีตของบริษัท 

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการ โดยการเข้าสู่ธุรกิจผลิตรายการ โดยบริษัทได้
เปลี่ยนมาให้บริการในฐานะผู้ผลิตสื่อรายการออนไลน์แบบครบวงจร พร้อมรับจ้างผลิตสื่อวีดีโอ จัดทำบทความออนไลน์ 
และบริหารจัดการสื่อออนไลน์ โดยมีการทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้ช่องทางการออกอากาศออนไลน์ที่มี
ผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสิทธิ์ในรายการที่ได้รับความนิยมในช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถรองรับงาน
ผลิตสื่อโฆษณาแบบครบวงจร โดยมีช่องทางการออกอากาศทางออนไลน์ 4 ประเภทหลัก คือ ช่องทาง YouTube 
ช่องทาง Facebook ช่องทาง Instagram และช่องทาง Website โดยบริษัทจะนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าว ภายใต้ช่ือ Goodday official, เสือร้องไห้, เกษียณสำราญ และ Bad Official 

บริษัทดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ตามที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ (Vision) : “รังสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ออกไปสู่
สังคมโลก” 

พันธกิจ (Mission) : “สร้างสรรค์ผลงานพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อความคิดริเริ่ ม และ
การต่อยอดธุรกิจของคนไทยอย่างแพร่หลาย” 

2.2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในระหว่างปี 2563 บริษัทไม่มีรายการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในการลงทุน และไม่มีรายการ
จำหน่ายเงินลงทุน 

2.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 รายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะแต่ละบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 ดังนี ้

บริษัท/บริษัทย่อย  

จัดตั้งขึ้น

ใน

ประเทศ 

% การ

ถือหุ้น

ของ

บริษัท 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไทย -       

     -  รายได้จากการให้บริการ   96.25 93.86 9.00 72.23 5.00 50.81 

     -  รายได้อื่น   6.30 6.14 2.75 22.07 4.61 46.85 

บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด  ไทย 100%       

     -  รายได้จากการให้บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อื่น   - - 0.71 5.70 0.23 2.34 

AD Asia Advertising (S) Pte. Ltd. สิงคโปร์ 100%       

     -  รายได้จากการให้บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อื่น   - - - - - - 

รวม   102.55 100 12.46 100 9.84 100 
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2.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ในปี 2563 บริษัทประกอบธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1. รายได้ซื้อสื่อออนไลน์ (Online Content)  
2. รายได้รับจ้างผลิต (Production) 
3. รายได้จากการให้บริการอื่น (Other Services) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ถึงปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
   หน่วย : ล้านบาท 

รายได้แยกตามการให้บริการ 
2563 2562 2561 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ธุรกิจงานบริการวางแผนกลยุทธ์และงานวิจัย1 
(Strategic Planning and Research) 

- - 9.00 72.23 5.00 50.81 

รายได้ซื้อสื่อออนไลน์ (Online Content) 89.05 86.84 - - - - 
รายได้รับจา้งผลติ (Production) 1.93 1.88 - - - - 
รายได้จากการให้บริการอื่น2 
(Other services) 

5.27 5.14 - - - - 

รายได้อื่น (Other Income) 6.303 6.14 3.46 27.77 4.84 49.19 
รวมรายได้ 102.55 100 12.46 100 9.84 100 

หมายเหตุ  

1) รายได้งานบริการวางแผนกลยุทธ์และงานวิจัย เป็นการให้บริการโดยบริษัทจะเป็นทำหน้าท่ีเสมือนฝ่ายขายให้แก่ลูกค้า บริษัท
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของลูกค้า การ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการ การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อนำมาซึ่งผู้ใช้บรกิาร
หรือผู้ซื้อสินค้าท่ีมากขึ้น 

2) รายได้จากการให้บริการอื่น จะประกอบไปด้วย รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และรายได้จากงานอื่นๆ ของ
ศิลปินและนักแสดงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือรายการของบริษัท 

3) รายได้อื ่นๆ จะประกอบไปด้วย รายได้จากการเรียบเก็บงานให้บริการผลิตสื ่อส่วน Pre-production และ Production 
ประมาณ 1.18 ล้านบาท เงินคืนค่าปรับศาลกรณีส่งงบการเงินล่าช้า และปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรณีดังกล่าวรวม
ท้ังสิ้นประมาณ 0.43 ล้านบาท รายได้อื่นจากรายการหักกลบลบหน้ีและการตัดจำหน่ายรายการบัญชีจำนวน 4.40 ล้านบาท และ
อื่นๆ จำนวน 0.29 ล้านบาท 

2.4.1 รายได้ซ้ือสื่อออนไลน์ (Online Program)  

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 บริษัทได้ทำการเช่าสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและพัฒนารายการที่เผยแพร่ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ รวมถึงบริหารและดูแลสื่อออนไลน์ตามช่องทาง อาทิเช่น YouTube, Facebook, Instagram และ 

Tiktok เป็นต้น โดยสื่อดังกล่าวได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะได้รับรายได้จากการขายโฆษณา

ให้กับลูกค้าเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการในรายการต่างๆ ที่ออกอากาศในสื่อท่ีบริษัทได้รับสิทธิ และยังรวมถึงรายได้และ

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการโปรโมทโพสต์ใน Facebook อีกด้วย 
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1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทมีช่องทางในการออกอากาศทางออนไลน์ของรายการของบริษัท 3 ช่องทางหลักดังต่อไปนี้  

1.1) ช่องทาง Youtube 

YouTube เป็นวิดีโอแพลตฟอร์มช้ันนำของโลก ที่ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอ และถ่ายทอดสด (Live 

Streaming) เนื้อหารายการต่างๆ ได้ โดยบริษัทได้ทำการเช่าช่องใน YouTube 4 ช่องรวมถึงสิขสิทธิรายการ

ในช่องดังกล่าวตามรายละเอียดดังน  

- กู๊ดเดย์ ออฟฟิ้เชียล (Goodday Official) ประกอบด้วยรายการ ล้างตู ้เย็น , TGIF, นอนบ้านเพื่อน, 

Kodey, The Camper Dude, G Music, แรปชมสิ่งที่น่าสนใจ, Paloy Can Do, เที่ยวมั่วซั่ว, แทททูรู้

ทุกเรื่อง, สามทหารเสีย, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Itmild, Fuwa Fuwa, Pattrick, Paloy can do และ What the 

Food เป็นต้น 

- เสือร้องไห้ (Tiger cry) ประกอบด้วยรายการ เสือร้องไห้ ที่มีพิธีกรหลัก 4 ท่าน และรายการเดี่ยวของ

พิธีกร 3 ท่าน คือรายการ Ed7vi, Cutto Solo และ Natty 

- เกษียณสำราญ (Happy Retire) ประกอบด้วยรายการ เกษียณสำราญ ที่จะมีพิธีกรเป็นคุณแม่ทั้ง 4 ท่าน 
คือ คุณแม่โอ๋, คณุแม่ชิ, คณุแม่น้ำ และหม่าหม้า  

- แบด ออฟฟิเชียล (Bad Official) ประกอบด้วยรายการ Okwego ตกลงไปไหนนะ, อู้งาน, หน่องแม็ก 

และ แม็กภัทร 

1.2) ช่องทาง Facebook  

ในสังคมออนไลน์ Facebook นับเป็นเครือข่ายชั้นนำของโลก ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ดูแลจัดการ Page ของช่อง 

Goodday Official รวมถึง Page แยกของรายการต่างๆ เช่น นอนบ้านเพื่อน , Okwego, หน่องแม็ก และ

เสือร้องไห้ เป็นต้น บนหน้า Page บริษัทจะนำเสนอคลิปรายการต่างๆ ที่ออกอากาศทาง YouTube หรือ

เป็นคลิปย่อยจากคลิปที่ออกอากาศทาง YouTube เพื่อเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอรายการ และ เพิ่มช่อง

ทางการสร้างรายได้ในการขายสปอนเซอร์ และโฆษณาแก่ลูกค้า 

1.3) ช่องทาง TikTok 

TikTok เป็นแอพลิเคชั่นจากประเทศจีนที่เป็นกระแสนิยมทั่วโลก และมียอดผู้ดาวน์โหลดใช้งานเพิ่มมากข้ึน

เรื่อยๆ บริษัทจะเป็นผู้ดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้งานภายใต้ชื่อ Goodday.official โดยบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะเป็น 

Partner กับ Tiktok ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นผลทำให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้มาก

ขึ้นจากการเสนอขายงานโฆษณา และสปอนเซอร์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า 

2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทยังคงเน้นการให้ความสำคญัต่อลูกค้าทุกกลุม่ ท้ังลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ถึงแม้บริษัทจะสญูเสยีลูกค้าใน
อดีตจากการขายเงินลงทุน ทำให้ระหว่างปี 2562 บริษัทต้องดำเนินการติดต่อหาลูกคา้ เพื่อสรา้งฐานของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  
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รายได้ซื้อสื่อออนไลน์ (Online Content) เป็นรายได้ที่มาจากการขายไอเดยีในการโฆษณาให้แกลู่กคา้ โดยกลุม่
ลูกค้าท่ีซื้อโฆษณาและโปรโมทสินค้าหรือบริการกับบริษัท จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

2.1) ตัวแทนโฆษณา (Agency) คือบริษัทที่มีความชำนาญในการทำงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่จะรับหน้าท่ีในการ

วางแผน เตรียมการ สร้างช้ินงานโฆษณาสำหรับลูกค้า โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะมีความเช่ียวชาญในการวาง

แผนการโฆษณาให้แก่ลูกค้า ทำใหอ้งค์กรขนาดใหญ่ องค์กรของรัฐบาล หรือรัฐวสิาหกิจนยิมที่จะจดัจ้างตัวแทน

โฆษณาใหเ้ป็นผู้วางแผนการตลาดทั้งหมด โดยจะรวมทั้งส่วนท่ีเป็นรปูแบบออนไลน์และแบบดั้งเดิม โดยตัวแทน

โฆษณาจะสามารถกำหนดงบประมาณการตลาดให้แกลู่กค้าได้อย่างชัดเจน และบริษัทตัวแทนเหล่านีจ้ะเป็นผู้

จัดจ้างบริษัทให้ผลิตโฆษณาตามรปูแบบท่ีลูกค้าต้องการอีกทอดหนึง่ 

2.2) เจ้าของผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Direct Customer) คือ เจ้าของผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยตรงซึ่งทำธุรกิจใน
หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุม่สินค้าอุปโภคบรโิภค รถยนต์ ธนาคาร ประกันชีวิต โดยบริษัทหรือเจ้าของ
ธุรกิจจะตดิต่อบริษัทเพื่อซื้อโฆษณากับบริษัทโดยตรง บางท่านอาจจะมีแนวทางการโฆษณาที่ชัดเจน หรือบาง
ท่านอาจจะยังไมม่ีแนวทางที่ชัดเจนจึงอยากปรึกษาทางบริษัทโดยตรง ส่วนใหญ่ลูกคา้กลุ่มนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่า
กลุ่มที่ติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา และมีงบประมาณในการโฆษณาที่จำกัด  

บริษัทเช่ือว่าการให้บริการที่มีคณุภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทและลูกค้ามีความใกล้ชิด โดย

ความสำเร็จของลูกค้าเป็นส่วนหน่ึงของความเติบโตของบริษัท บริษทัจะเน้นการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จและได้รับบริการที่ดี ลูกค้าก็เลือกใช้บริการของบรษิัทต่อไป 

2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

สำหรับปี 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงรวมถึงเม็ดเงิน
โฆษณากับสื่อด้วย โดยในปี 2563 ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่เม็ดเงินโฆษณาลดต่ำถึงร้อยละ 14 โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายรวม 
106,255 ล้านบาท จากเดิม 123,663 ล้านบาท 

 

จากเม็ดเงินทั้งหมด ทีวี ยังคงเป็นสื่อที่มีเม็ดเงินโฆษณาสะพัดที่สุด 63,177 ล้านบาท รองลงมาคือ สื่อดิจิทัล 19 ,610    
ล้านบาท สื ่อ Outdoor 16,032 ล้านบาท สื ่อสิ ่งพิมพ์ 3 ,833 ล้านบาท และวิทยุ 3 ,602 ล้านบาท โดยท่ามกลาง
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สถานการณ์เม็ดเงินสื ่อหดตัวลง สื ่อ Outdoor คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยลดลงถึงร้อยละ 31 ขณะที่         
สื่อสิ่งพิมพ์ ลดลงถึงร้อยละ 32 ซึ่งแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่า แต่ก็เป็นแนวโน้มการหดตัวหลายปีติดต่อกัน ส่วนสาเหตุที่เม็ด
เงินของสื่อ Outdoor ลดลงเป็นผลจากการที่ผู้คนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน โดยเม็ดเงินท่ีไหลเข้าสื่อดิจิทัล ส่วนใหญ่อยู่ที่เว็บ
ไลฟสไตล์ ข่าว และความบันเทิง 

 

อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์เลือกใช้ในการสื่อสารถึง
ผู้บริโภค ด้วยมูลค่าการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 60 ของอัตราการส่วนการลงทุนในสื่อดิจิทัล 14 ประเภท โดย
คาดการณ์ว่า Social และ Search จะเติบโตร้อยละ 32 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ 

แม้ว่า Facebook และ YouTube จะยังคงเป็นช่องทางหลักๆ แต่ปีนี้ช่องทางอื่นๆ ก็มีการเติบโตที่ดีกว่าร้อยละ 53 จากที่
ปีก่อนมีการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาถึงร้อยละ 42 โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ TikTok ที่ช่วยสร้างการเติบโต เนื่องจาก TikTok 
ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงช่วงโควิด-19 ด้วยลักษณะของแพลตฟอร์มที่เป็น User Generated 
Content แบรนด์สามารถทำงานร่วมกับ Influencer ในรูปแบบของการทำ Challange หรือแคมเปญมากกว่าจะเป็นการ
ลงโฆษณาโดยตรง 

อย่างไรก็ตามบริษัททำวิจัย (คันทาร์) มองว่า TikTok จะยังคงเป็นเพียงแพลตฟอร์มทางเลือก มากกว่าจะกลายเป็น
แพลตฟอร์มหลัก เหมือนอย่าง Facebook และ Google 

คาดการณ์สำหรับในปี 2564 ประมาณการมูลค่าโฆษณาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยในกรณีดีที่สุด (Best Case) คิดเป็นมูลค่า 1.7 
แสนล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 3 หากเกิด “กรณีที่แย่ที่สุด” (Worst Case) คือการที่โรคระบาด 
COVID-19 ยาวต่อเนื่องจะส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดตลอดช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 และมีผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ของปี 
2564 ด้วย โดยคาดว่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นข้ึนจะทำให้ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณา “ติดลบ” ต่อเนื่อง 

2.6 ปัจจัยความเสี่ยง 

ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้อง และอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัท และ/หรือ      
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

1) ความเสี่ยงจากความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัททำการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานใน       
ปี 2560 และต่อเนื่องมายังปี 2561 และปี 2562 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการจาก
เดิมมาเป็นผู้ให้บริการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการจำนวน 
96.25 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 87.25 ล้านบาท เมื ่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการจำนวน          
9.0 ล้านบาท แต่เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับ
ผลกระทบโดยตรงในส่วนของผลการดําเนินงานของบริษัท เนื่องจากความต้องการในงานบริการที่ลดลง ส่งผลต่อรายได้
จากการให้บริการน้อยกว่าประมาณการของบริษัท ทำให้บริษัทยังคงประสบผลขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 26.10 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามทีมผู้บริหารมองว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ความ
ต้องการในงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ของบริษัททยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563  โดยในปี2564 บริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ตามกำหนดเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ทีมผู้บริหารจะเร่งดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหาร 

งานบริการของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ติดกับผู้บริหารสำคัญของบริษัท คือคุณอรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล เนื่องจากคุณอรรถ
พลมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลงานของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรม และทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่
ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ที่คุณอรรถพลได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในปี 
2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 96.25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ที่
จำนวน 9.0 ล้านบาท หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการและการดำเนินงาน
ของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อกระจายอำนาจการจัดการ การกำหนดขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารรายดังกล่าว 

ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

3) ความเสี่ยงจากพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน 

ธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น งานด้ านการขายและดูแลลูกค้า 
(Account Executive) งานด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ด้านการผลิต (Production) ด้านการตัดต่อและทำ Special 

Effect ต่างๆ บุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ดูแล คิดกลยุทธ์ สร้างสรรค์และผลิตผลงาน หากมีการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญบริษัท
จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญ บริษัทได้กำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อ
เป็นมาตรการสำคัญซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย
บุคลากร ดังต่อไปนี้ 

ก) ส่งเสริมโอกาสการเติบโตในองค์กร 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และความ
ตั้งใจที่ต้องการเป็นส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีได้รับการคัด
สรรมีโอกาสและสิทธิในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคตของบริษัท 
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ข) เปิดโอกาสให้มีการโยกย้ายตำแหน่ง 

สำหรับพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถและปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทแต่ค้นพบตัวเองภายหลังว่า
ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ตนเองทำอยู่ในปัจจุบัน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเหล่านี้ได้โยกย้า ยตำแหน่งตามความ
เหมาะสม และเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานในหน้าที่การงานในตำแหน่งใหม่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
เหล่านี้ได้รับการอบรมในเนื้อหาท่ีจำเป็นสำหรับภารกิจใหม่เหล่านั้นด้วย 

ค) การให้รางวัลสนับสนุนการสร้างผลงาน 

การให้รางวัลสนับสนุนการสร้างผลงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ
พนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมการสร้างผลงานซึ่งจะนำมาซึ่งช่ือเสียง และรายได้ให้กับบริษัท 

ง) การจัดกิจกรรมภายในบริษัท 

มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในสำนักงานและนอกสถานที่ร่วมกันระหว่างพนักงานแผนกต่างๆ บริษัทเน้นการจัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้พนักงานรู้จักผู้บริหาร รู้จักกันเอง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และมีความเป็นทีมอยู่เสมอ กิจกรรมที่บริษัท
จัดเป็นประจำทุกปี และพนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้คือ การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่  

4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายอื่นและการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง ซึ่งหาก
บริษัทไม่สามารถตอบสนองและปรับตัวต่อการแข่งขันที่สูงดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นในสังคมปัจจุบันพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาต้องปรับตัวจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และสามารถนำเสนองานท่ีมีประสิทธิภาพได้  

โดยผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทเล็งเห็นถึงสภาวะการแข่งขันที่สูงของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบัน บริษัทจึงมองหา
การทำธุรกิจโฆษณาที่มีความทันสมัย มีอัตราการเติบโตที่สูง มีคู่แข่งน้อยราย และยังคงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ทำให้ในปี 2563 บริษัทเข้าสู่การดำเนินการในฐานะผู้ผลิต
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการ
ได้รับสิทธิในการบริหาร และผลิตรายการออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อมาทำงาน จึงทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมมากข้ึน  

ความเสี่ยงด้านการเงิน   

5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ในปี 2563 บริษัทยังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำหนดและรวมถึงรายการ
ค่าใช้จ่ายคงค้างในอดีต อันเนื่องจากความสามารถในการจัดหาเงินของบริษัทในจำนวนท่ีเพียงพอกับความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้โดยตรง โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บริษัทคือผลต่อเนื่องมาจากภาระผูกพันที่ไม่ได้รับชำระตามกำหนด การลงทุนที่ไม่เกิดผลตอบแทนในอดีต ค่าใช้จ่ายค้าง
ชำระจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดทำงบการเงินและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ประกอบกับผลประกอบการใน
อดีตทำให้บริษัทไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ บริษัทจึงพ่ึงพาเงินจากการเพิ่มทุนเป็นหลัก 
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อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด ผ่านการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอใน
การหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันกาล มีการลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้บริหารก็เร่งดำเนิน
ธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและสามารถทำให้บริษัทมีธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และมีศักยภาพใน
การแข่งขันกับผู้ประกอบการายอื่น 

6) ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษัทถูก บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดแวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โจทก์) ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
ในข้อหาผิดสัญญาบริการเครือข่าย (Network Service Agreement) โดยบริษัทถูกเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 166.4       
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันท่ีฟ้องร้อง รวมจำนวน 191.1 ล้านบาท ทั้งนี้ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทให้ความเห็นว่าสัญญาบริการเครือข่ายดังกล่าวยังไม่เป็นผล เนื่องจากในสัญญาระบุเง่ือนไขการบังคับก่อนว่าจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยื่นคำให้การจำเลย
และฟ้องแย้งว่าสัญญาเป็นโมฆะ เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กล่าวข้างต้นยังไม่เกิดขึ้น 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย โดยคู่ความมีสิทธิ์อุทธรณ์คำ
พิพากษา ต่อมาวันท่ี 28 มกราคม 2564 ตัวแทนของบริษัทได้ยื่นขออุทธรณ์คำพิพากษา ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษา
แก้คำพิพากษาศาลชั ้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับคดีไปตามฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระเงินคืนแก่จำเลยจำนวน       
1,950,000 บาท 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

7) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต      
อันใกล้  

ในงวดบัญชีปี 2562 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นปีเป็นจำนวน 432.94 ล้านบาท ทั้งนี้การที่บริษัทมีขาดทุนสะสม
จำนวนมากในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานั้นเกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน การตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนใน
บริษัทย่อยที่ประสบผลขาดทุน การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และผลขาดทุนระหว่าง
งวด ทำให้ในปี 2563 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และพิจารณา
อนุมัติการเปลี ่ยนแปลงมูลค่าที ่ตราไว้ของหุ ้นฯ  โดยที ่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 
11,250,000 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 80,962,500 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ
มีมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นฯ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
สามัญ และขาดทุนสะสม โดยภายหลังการดำเนินการดังกล่าวตามมติที่ประชุม ส่งผลให้งวดบัญชีปี 2563 กลุ่มบริษัทมี
ขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นงวดจำนวน 90.45 ล้านบาท 

ซึง่ภายหลังการปรับปรุงข้างต้นจะปรากฎขาดทุนสะสมที่ลดลงเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังปรากฏขาดทุนสะสม ทำให้ผู้ถือหุ้น
มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้อีกประมาณไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากบริษัท
สามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะสามารถลดการ
ขาดทุนสะสม และสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตอันใกล้ยิ่งขึ้น 
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8) ความเสี่ยงจากการที่กรณีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ส่งผลให้
หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 37.09 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เวลา
บริษัทในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี กำหนดเป็นระยะทั้งหมด 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 
1 ปี โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 4 ปี) โดยล่าสุด
เมื่อวันที่5 มีนาคม 2564 ทางบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3) 
หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือขาดทุนสะสมเกินทุนเป็นจำนวน 18.34 ล้าน
บาท โดยสาเหตุที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2563 รวมก่อนหักค่าใช้จา่ย
เท่ากับ 35,328,572.20 บาท ยังคงไม่เพียงพอต่อการทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวกนั้น เกิดจากผลมา
จากขาดทุนระหว่างงวดจำนวน 26.97 ล้านบาท ทำให้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวน 70,657,172.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 70,657,172.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 
141,314,345 บาท โดยบริษัทได้รับอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ดำเนินการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 141,314,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท 

ทางผู้บริหารมีความเช่ือมั่นว่าหากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นอย่างราบรื่น บริษัทจะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอน
ได้ภายในปี 2564 อย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาง
ผู้บริหารจะเร่งดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้บริษัทต่อไป 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ตำแหน่ง 
1. นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นาย อรรถพล โพธ์ิหาญรตันกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นาย ชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบญุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นาย สง่า ตันติอมรพงษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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รายชื่อผู้บรหิาร   

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี ้

ชื่อ ตำแหน่ง 
1. นาย อรรถพล โพธ์ิหาญรตันกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผู้อำนวยการสายงานผลิตสื่อออนไลน ์
2. นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ ์ กรรมการผู้จดัการ รักษาการผู้อำนวยการสายงานละครโทรทัศน์และซีรีย่ ์

และ รักษาการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน 
3. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน 
4. นางสาว รัตตวลัย์ กังสดารพร ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด 

ผู้ถือหุ้น  

ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2564 (Record Date ครั้งล่าสดุ) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 34,997,912 24.77 
2.  นาย ธันว์ วุฒิธรรม 31,147,256 22.04 
3.  น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน 8,000,000 5.66 
4. นาย ชนน วังตาล 7,397,000 5.23 
5.  น.ส. สรัลยา น้อยใจบุญ 6,110,600 4.32 
6.  น.ส. กมนต์ณัฐฐ์ แก้วสุรินทร์   5,568,952 3.94 
7. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 4,200,000 2.97 
8. นาย อภิชัย หิรัญตระกูล 3,434,132 2.43 
9.  Bloom Well Corporation Limited 3,145,955 2.23 
10. นาย รณสิทธิ ภุมมา 2,851,352 2.02 

 รวม 106,853,159  75.61 

4. ประวัติการเพ่ิมทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ดังนี ้ 
หน่วย: บาท 

ปี  
ทุนจดทะเบียน

ก่อนการ
เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 
ทุนจดทะเบียน

หลังการ
เปลี่ยนแปลง 

ทุนชำระแล้ว 
ก่อนการ 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ทุนชำระแล้ว 
หลังการ 

เปลี่ยนแปลง 
2561 337,500,000 776,240,525 1,113,740,525 337,497,130 775,240,915 1,112,738,045 
2562 1,113,740,525 2,419,119,5051 3,532,860,030 1,112,738,045 653,691,9702 1,766,430,015 
2563 3,532,860,030 (3,462,202,858)2 70,657,172 1,766,430,015 (1,695,772,843) 70,657,172  

หมายเหต ุ 

1ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 459,046,075 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,225,476,090 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,766,430,015 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการ
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ออกจำหน่ายจำนวน 91,809,215 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 1,766,430,015 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจำนวน 1,766,430,015 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,532,860,030 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 353,286,003 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 353,286,003 หุ้น 
2ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 353,286,003 หุ้น ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจำนวน 353,285,722 หุ้น มูลค่า
หุ ้นละ 0.1 บาท รวมเป็นเงิน 35.3 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2563 และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี ่ยนแปลงทุนที ่ออกและเรียกชำระแล้วจากเดิม 
1,766,430,015 บาท เป็น 3,532,858,625 บาท 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ  

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 281 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำนวนเงิน 1,405 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 3,532,860,030 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,532,858,625 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705,571,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)  

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 25 บาท โดยการรวมมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญจากเดิม 705,571,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 141,314,345 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท  

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,462,201,453 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,532,858,625 บาท แบ่งเป็นหุ ้นสามัญจำนวน 
141,314,345 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 70,657,172 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 141,314,345 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 
การลดทุนจำนวน 3,462,201,453 บาท เพื่อนำมาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 3,185,722,868 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 276,478,585 
บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

5. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการ
จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

 2563 2562 2561 

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  จะประกอบด้วย บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด และ Ad Asia 
Advertising (s) Pte. Ltd. ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้  

ชื่อบริษัท 
ประเภทกิจการและ 

ลักษณะธุรกิจ 
ทุนท่ีเรียก
ชำระแล้ว 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

(ตามราคาทุน) 
บริษัทย่อย 
1. บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด  

 
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคให้บริการวางแผน
ทางธุรกิจและสนับสนุนบริษัทในเครือ  

 
30,000,000  

บาท 

 
100 

 
30,000,000  

บาท 

2. Ad Asia Advertising (S) Pte. Ltd.  
(ถือหุ้นผ่านบริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด) 

นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา  397,260  
ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

100 
 

397,260  
ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

บริษัทร่วม  
- ไม่มี- 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

บริษัทขอแจ้งข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามงบการเงินรวมปี 2561 - 2563 ดังนี ้  

 

 

 
 
 
 
 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,020,962   24.03      1,251,431          7.54          1,482,200         8.53         
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 18,258,897   29.21      734,302            4.42          1,232,984         7.09         
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 10,999,286   17.59      -                   -           -                  -           
ลูกหน้ีตามสัญญาการรวมหน้ีท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 5,025,632     8.04        5,025,632          30.28        5,025,632         28.92       
เงินให้กู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี -          -           -           
- กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -              -          -                   -           -                  -           
- กิจการอ่ืน -              -          -                   -           -                  -           

รายการระหว่างผลิต 2,519,855     4.03        -                   -           -                  -           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,306,704     3.69        4,048,540          24.39        4,185,717         24.08       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54,131,336   86.58      11,059,905        66.63        11,926,533       68.63       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสัญญาการรวมหน้ีสุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี -              -          -                   -           -                  -           
เงินให้กู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี -          -           -           
- กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -              -          -                   -           -                  -           
- กิจการอ่ืน -              -          -                   -           -                  -           

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -              -          -                   -           -                  -           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -              -          1,485,938          8.95          1,664,063         9.58         
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น -              -          -                   -           -                  -           
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 207,603        0.33        201,473            1.21          353,868           2.04         
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 1,339,088     2.14        -                   -           -                  -           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 325,957        0.52        77,371              0.47          92,516             0.53         
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,200,000     1.92        -           -           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน -          -           -           
- เงินประกันค่าเช่า 3,046,650     4.87        2,989,350          18.01        2,851,200         16.41       
- อ่ืนๆ 2,268,817     3.63        784,343            4.73          490,864           2.82         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,388,115     13.42      5,538,475          33.37        5,452,511         31.37       

รวมสินทรัพย์ 62,519,451   100.00     16,598,380        100.00      17,379,044       100.00      

2561งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 57,807,493  92.46      21,657,744      130.48     28,494,351      163.96     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 2,353,331    3.76        -                 -          -                -          

เจ้าหน้ีตามสัญญาการรวมหน้ีท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 11,763,307  18.82      11,763,307      70.87       11,763,307      67.69      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 1,773,450    2.84        -                 -          -                -          

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย -          -          -          

- กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -             -          1,983,080        11.95       1,802,954       10.37      

- กิจการอ่ืน -             -          2,012,271        12.12       1,826,877       10.51      

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -             -          -                 -          1,141,111       6.57        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,608,685    10.57      5,638,296        33.97       5,617,318       32.32      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 80,306,266  128.45     43,054,698      259.39     50,645,918      291.42     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหน้ีตามสัญญาการรวมหน้ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -             -          -                 -          -                -          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -             -          -                 -          -                -          

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 511,995      0.82        67,586            0.41         150,195          0.86        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 46,101        0.07        192,170           1.16         211,273          1.22        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 558,096      0.89        259,756           1.56         361,468          2.08        

รวมหน้ีสิน 80,864,362  129.34     43,314,454      260.96     51,007,386      293.50     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

ทุนจดทะเบียน - 706,572,006 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2562

และ 222,748,105 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2561 70,657,172  3,532,860,030  1,113,740,525 

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - 353,286,003 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2562

และ 222,547,609 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปี 2561 70,657,172  113.02     1,766,430,015  10,642.18 1,112,738,045 6,402.76  

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ -             -          (1,373,660,330) (8,275.87)  (746,116,038)   (4,293.19) 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (225,647)     (0.36)       (225,647)          (1.36)        (225,647)         (1.30)       

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -          

 -  จัดสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย -             -          11,250,000      67.78       11,250,000      64.73      

 -  ยังไม่ได้จัดสรร (90,449,826) (144.67)    (432,942,537)    (2,608.34)  (413,007,079)   (2,376.47) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,673,390    2.68        2,432,425        14.65       1,732,377       9.97        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (18,344,911) (29.34)     (26,716,074)      (160.96)    (33,628,342)     (193.50)    

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (18,344,911) (29.34)     (26,716,074)      (160.96)    (33,628,342)     (193.50)    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,519,451  100.00     16,598,380      100.00     17,379,044      100.00     

งบแสดงฐานะการเงิน
2563 2562 2561
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 96,251,221   93.85     9,000,000    73.49     5,000,000    52.04     

ดอกเบ้ียรับ 8,326          0.01       1,906,817    15.57     1,671,593    17.40     

รายได้อ่ืน 6,294,096     6.14       1,339,525    10.94     2,936,423    30.56     

รวมรายได้ 102,553,643 100.00   12,246,342  100.00   9,608,016    100.00    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจากการให้บริการ 60,858,050   59.34     4,368,873    35.67     2,484,000    25.85     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 41,859,537   40.82     -             -        -             -         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25,576,424   24.94     27,183,753  221.97   38,023,994  395.75    

รวมค่าใช้จ่าย 128,294,011 125.10   31,552,626  257.65   40,507,994  421.61    

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (25,740,368)  (25.10)    (19,306,284) (157.65)   (30,899,978) (321.61)   

ต้นทุนทางการเงิน (425,181)      (0.41)      (674,204)     (5.51)      (1,047,059)   (10.90)    

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (26,165,549)  (25.51)    (19,980,488) (163.15)   (31,947,037) (332.50)   

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 64,541         0.06       (4,211)         (0.03)      29,915        0.31       

ขาดทุนส าหรับปี (26,101,008)  (25.45)    (19,984,699) (163.19)   (31,917,122) (332.19)   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี -              -        (142,500)     (1.16)      341,250      3.55       

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (530,285)      (0.01)      842,548      6.88       15,897        0.17       

รวมรายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (530,285)      (0.01)      700,048      5.72       357,147      3.72       

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (228,750.00)  (0.22)      -             -        -             -         

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี (97,366)        (0.09)      49,241        0.40       (498)           (0.01)      

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (326,116)      (0.32)      49,241        0.40       (498)           (0.01)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (856,401)      (0.84)      749,289      6.12       356,649      3.71       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (26,957,409)  (26.29)    (19,235,410) (157.07)   (31,560,473) (328.5)    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (26,101,008)  (25.45)    (19,984,699) (163.19)   (31,917,122) (332.19)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                 -        -                -        -                -         

(26,101,008)  (25.45)    (19,984,699) (163.19)   (31,917,122) (332.19)   

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (26,957,409)  (26.29)    (19,235,410) (157.07)   (31,560,473) (328.48)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                 -        -                -        -                -         

(26,957,409)  (26.29)    (19,235,410) (157.07)   (31,560,473) (328.48)   

ขาดทุนต่อหุ้น (0.19)           (0.36)          (0.21)          

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 25612563
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2563 2562 2561
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (26,165,549) (19,980,488) (31,947,037) 
ปรับปรุงด้วย
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 1,791,082    191,145      318,919      
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน 75,204        1,164,040    2,836,094    
(2562 และ 2561 : หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ)
กลับรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน-เงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน (650,543)     (2,114,220)   (210,497)     
(2562 : กลับรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 88              45              -             
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 144,887      -             -             
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน -             -             948,440      
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ -             (81,815)       -             
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 317,882      56,402        91,055        
ก าไรจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -             -             (12,654)       
กลับรายการประมาณการค่าร้ือถอน -             -             (334,296)     
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 675,805      2,762,810    260,319      
ก าไรจากการหักกลบลบหน้ีและการตัดจ าหน่ายรายการบัญชี (4,397,485)   -             -             
เงินปันผลรับ (30,000)       (31,875)       (37,875)       
ดอกเบ้ียรับ (8,326)         (1,906,817)   (1,671,593)   
ต้นทุนทางการเงิน 425,181      674,204      1,047,059    
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน (27,821,774) (19,266,569) (28,712,066) 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (17,612,319) 315,276      165,852      
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (11,010,615) -             -             
รายการระหว่างผลิต (2,519,855)   -             -             
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,772,254    137,177      (385,208)     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (57,300)       (138,150)     784,207      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 36,170,015  (6,559,976)   3,313,195    
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -             -             (19,100)       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 2,353,331    -             -             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,004,043    20,978        (145,618)     
เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (17,722,220) (25,491,264) (24,998,738) 
จ่ายดอกเบ้ีย -             (304,329)     (853,523)     
จ่ายภาษีเงินได้ (1,629,361)   (293,479)     (214,526)     
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน (19,351,581) (26,089,072) (26,066,787) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสด
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2563 2562 2561
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 8,326          962            18,791        
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 30,000        31,875        37,875        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกันลดลง -             - 46,630,000  
ซ้ืออุปกรณ์ (189,501)     (5,650)         (459,145)     
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (326,000)     (18,000)       (29,797)       

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (477,175)     9,187          46,197,724  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง -             (44,984,100) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,200,000)   (1,141,110)   -             

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -             9,600,000    10,016,000  

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -             (9,600,000)   (19,696,000) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 35,328,572  26,147,678  35,019,503  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 34,128,572  25,006,568  (19,644,597) 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (530,285)     842,548      (4,909)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 13,769,531  (230,769)     481,431      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,251,431    1,482,200    1,000,769    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 15,020,962  1,251,431    1,482,200    

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
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แผนที่สถานที่รับจองซ้ือและรับชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุแบบผ่านบริษัท  

 

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
เลขที ่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั ้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน า
กรุงเทพมหานคร 10110 

คุณสรัลยา น้อยใจบุญ  โทรศัพท ์063-114-4445 

 

 


