




 
 

 

 

 

 

 

บริษัท ชูโอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 2 

รำยละเอียดกำรจัดจ ำหน่ำยและวิธีปฏิบัตใินกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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รายละเอียดการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้เสนอขาย 

: บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 20,049,334 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

(Rights Offering) คิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 9.90 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระ

แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในครัง้นี ้

อัตราส่วนการจัดสรร : หุ้ นสามัญเดิมของบริษัท 10.1 หุ้ น  ต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 หุ้ น  โดยเศษหุ้ นที่เป็น

ทศนิยมที่เกิดจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 

2561 

มูลค่าที่ตราไว้ : 5.00 บาท 

ราคาเสนอขายหุ้น : 0.40 บาท  

ระยะเวลาจองซือ้ : ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 20 – 24 สงิหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ)  

สถานที่จองซือ้ : บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดอื่นๆ : วิธีการจดัสรร ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร ผู้ ถือ

หุ้นรายดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

2. ก ร ณีผู้ ถื อ หุ้ น จ อ ง ซื ้อ หุ้ น ส ามัญ เพิ่ ม ทุ น เ กิ นก ว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร 

(Oversubscription) ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้ หุ้ น

สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัในคราวเดียวกบัการจองซือ้ หุ้นสามญั

เพิ่มทนุตามสทิธิและต้องช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้จ านวน 
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3. ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซือ้

ของผู้ ถือหุ้ นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่คงเหลือ

ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นในจ านวนที่เกินกว่าสทิธิ

ของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั ง้นี ้หลักเกณฑ์

ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่

แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้น

นัน้ทิง้) 

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะรายจะได้รับการจดัสรรตาม

สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ

ของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมแตล่ะรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก)  

บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยัง

ได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซื อ้

เกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิด

จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ

จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซือ้และ

ช าระคา่จองซือ้แล้ว  
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 20 –24 สงิหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ)  

2. สถานที่ติดต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ที่บริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ท าการจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวนัที่ 20 – 24 สิงหาคม 

2561 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยู ่ดงันี ้ 

เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

 กรุงเทพมหานคร 

โดยงดรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ทางไปรษณีย์หรือผา่นสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

3. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- กรณีจองซือ้ในวนัท่ี 20 – 23 สงิหาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะสามารถช าระเป็น  

(1) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป หรือ  

(2) การโอนเงิน 

- กรณีจองซือ้ในวนัที่ 24 สิงหาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้
ตามจ านวนที่จองซือ้ โดยการโอนเงิน เทา่นัน้ 

ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นด้วย (ก) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเข้าบญัชี  “บมจ. 

ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซือ้หุ้น” พร้อมระบช่ืุอ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่

ได้ไว้ด้านหลงัเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบญัชี “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อ

การจองซือ้หุ้น” ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

รายละเอียดของบญัชีธนาคารท่ีใช้รับช าระคา่จองซือ้ 
ช่ือบญัชี "บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซือ้หุ้น" 

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
สาขา สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี  002-3-701410 

- ผู้จองซือ้ห้ามโอนเงนิก่อนวันจองซือ้โดยเด็ดขาด 

- ผู้จองซือ้ที่ช าระเงินโดยการโอนเงินที่ธนาคารแล้วต้องน าหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบโอนเงิน (Pay-in Slip) และเอกสารการจองซือ้ยื่น 
ณ บริษัท ตามที่ระบุในข้อที่ 2   

4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทจะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามที่ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ

จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) ในวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.chuosenko.co.th) 

4.2 ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4.3  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ หรือ หลกัฐานการโอนเงิน หรือส าเนาการโอนเงิน (pay-in slip) เข้าบญัชีธนาคาร (กรณี

การช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยการโอนเงิน)  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้บน

ส าเนาการโอนเงินและต้องแนบมาพร้อมกบัใบจองซือ้ 

4.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้จองซือ้ ตามเอกสารประกอบการจองซือ้ข้อ 4.2 และ/

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นตามที่ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี

สทิธิในการจองซือ้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 

2561 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ

สกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

(1) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุหรือ

ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบเุลขประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) กรณีบคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย 
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ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) กรณีนิติบคุคลสญัชาติไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้ ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

(ข) ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องใน

เอกสารตามข้อ (3) (ก) 

(4) กรณีนิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

(ก)  ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่

ออกให้ไมเ่กิน 12 เดือน นบัจากวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) และ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารตามข้อ (4) (ก) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ 

Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท า

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตรา

ประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่เกิน 12 เดือน 

นบัจากวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้ 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian 

ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้จะลงนามโดย 

Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนท่ียงัไมห่มดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้อง 
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4.5 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมา

กระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมส่ง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไมค่รบถ้วน บริษัทขอสงวน

สทิธิที่จะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จอง

ซือ้รายใด หากการกระท าดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย  หรือระเบียบข้อบงัคบัของ

ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออก

และเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5. เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.1 ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร คือ ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จอง

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ ได้รับการจดัสรร จะ

ได้รับการจดัสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.3 ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ การช าระเงินคา่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อ

ธนาคารผู้ จ่ายท าการขึน้เงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์เรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนจะ

สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

5.4 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ไมว่า่ใน

กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการ

ช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือ

ชดัเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิใน

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป 

อนึง่ ในการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการให้

เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ทนัตามก าหนด
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ระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสทิธิจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทขอสงวน

สทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป   

5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้รายใด  หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการ

กระท าการขดัตอ่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไป

จากที่ต้องด าเนินการตามกฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5.6 การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ บริษัทจะด าเนินการ

คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้น โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย

เฉพาะในนามของผู้จองซือ้และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร 

(ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้ กรณีไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว บริษัท

จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการ

จดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั จนถึงวนัที่สามารถจดัสง่ได้ อย่างไรก็ดี หากสง่เช็คธนาคารเงิน

ค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ให้ถือ

วา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไมม่ี

สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทอีกตอ่ไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่

เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการ

ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักลา่ว 

6. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั  นบัจากวนัสิน้สดุการจอง

ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และจะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
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7. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.1 ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บคุคลอื่น จะไมส่ามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

7.2 โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของ

ตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่ง  

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

7.3 หากบริษัทไมส่ามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกว่า

วิสยัที่บริษัทจะด าเนินการได้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบต่อคา่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงิน

คา่จองซือ้หุ้นท่ีจะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยบริษัทเทา่นัน้ ทัง้นี ้

ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” 

7.4 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ บริษัทขอสงวน

สทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

7.5  ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้

จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝาก

เข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” (สิ่งที่ส่งมาด้วย  4) เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบ

หุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

7.6 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ที่  

บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

คณุสรัลยา น้อยใจบญุ  

  โทรศพัท์ 02-0137137-8 ตอ่ 4  

 



 
 
  

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,049,334 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 10.1 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ 

วันที่จองซือ้  20 สิงหาคม 2561  21 สิงหาคม 2516  22 สิงหาคม 2561  23 สิงหาคม 2561  24 สิงหาคม 2561 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

เรียน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ……………………………………………………………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน /ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบยีนนิติบคุคลเลขท่ี...................................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึง่บริษัท ได้รับจาก บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”) โทรศพัท์ที่ติดต่อได้................................ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี.................................. 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันี  ้

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 0.40   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วโดยสัง่จ่าย “บมจ. ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซือ้หุ้น” 
 เงินโอนเข้าบญัชี “บมจ. ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซือ้หุ้น”   ธนาคารกรุงเทพ สาขา สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ประเภทกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 002-3-701410 
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ลงวนัท่ีไม่เกิน 23 สงิหาคม 2561) เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ …………………………วนัที่ …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….……………… 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากไว้กบับริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรไว้ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ 

บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผู้ฝากเลขที่น าหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ เท่านัน้ ในกรณีที่ระบชุื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือระบชุื่อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกูต้องหรือไม่สมัพนัธ์กนั บริษัท โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะ
ออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามผู้จองซือ้และจัดส่งใบหลกัทรัพย์ให้ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: 

ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับจดัสรรไว้ในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหลกัทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ภายใน 15 วนัท า
การนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

เข้าบัญชี 600: ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับจดัสรรไว้ในชือ่ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และน าหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
น าเข้าบญัชีของ บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไม่ครบตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ หรือช าระเงินเกินกว่าหลกัทรัพย์ที่จองซือ้  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดย   

จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซือ้หุ้ น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึง่ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซือ้มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านแจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

และสารสนเทศดงักลา่วและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

 
หลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน) 
วนัท่ีจองซือ้  20 สงิหาคม 2561      21 สงิหาคม 2561      22 สงิหาคม 2561       23 สงิหาคม 2561      24 สงิหาคม 2561   ใบจองซือ้เลขท่ี............................................................ 
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………....................................................................................… .......................เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท  
ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 0.40   
โดยช าระเป็น    เงินโอนเข้าบญัชี   เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  (ลงวนัท่ีไม่เกิน 23 สงิหาคม 2561) 
เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ……………………………………. วนัท่ี ……………………..….………ธนาคาร .............……………………....................................…
สาขา……………………………………………………………….……………… 
ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................ บญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี.................... ............................................................. 
ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผู้จองซือ้ 
ออกใบหลกัทรัพย์ ในนามผู้จองซือ้ 
กรณีไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไม่ครบตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  
 
 

หมายเหต ุ งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย์   และ ห้ามยื่น / ฝากเอกสารการจองซือ้ไว้กบัธนาคารที่ท่านช าระเงินโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 

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

สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านัน้ 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้จองซือ้หุ้น 

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

“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจจะถกูตดัสทิธิการจองซือ้” การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 



 

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

 
CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

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

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

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

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

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

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

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

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC  COMPANY LIMITED  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND)  COMPANY LIMITED  038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB Securities (Thailand)  COMPANY LIMITED  051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

014 
บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES  (THAILAND) LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ำกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   



สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 







 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่5  

1 
 

สารสนเทศเร่ืองการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. การเพิ่มทุน 

ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  เมื่อวนัที่ 30 
เมษายน  2561 ได้มีมติ อนุมัติ ให้ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนอีก  776,243,395 บาท  จาก  337,497,130 บาท เป็น 
1,113,740,525 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 155,248,679  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 5 บาท รวม 
776,243,395 บาท  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทุน จ านวนไม่เกิน 134,999,852 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 
โดยก าหนดสดัสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการ
จดัสรรทัง้สิน้ 134,998,852 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต ่ากว่า
มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ตามมาตรา 52 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุข้างต้น 
เป็นจ านวน 134,998,851 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีหุ้นคงเหลือ 1 หุ้น ซึง่บริษัทจะตดัหุ้นดงักลา่วทิง้ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไปและไมจ่ดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

(2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 20,249,827 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่
บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทัง้นี ้ราคาเสนอขายจะอยู่ในช่วง 0.20 - 0.40 
บาท ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เนื่องจากบริษัท มีขาดทนุสะสม อย่างไรก็ตาม   
ไม่ว่ากรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี ้จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 20,249,827 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระ
แล้วของบริษัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้มีมติพิจารณาและ
อนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เป็นจ านวน 20,049,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทนุช าระแล้ว
จ านวน 100,246,670 บาท (หากมีการจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร) จากทุนช าระแล้วเดิม 
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1,012,491,385 บาท เป็น 1,112,738,055 บาท และจะมีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,493 หุ้น ตามรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

 

2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม :ใหม่) 

ราคาขาย 
 (บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

2.1.1  ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่
(Rights Offering) 

- - - โปรดดหูมายเหตขุ้อ 
1 

2.1.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่
(Rights Offering) 
ในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General 
Mandate) 

ไมเ่กิน 
20,049,334 หุ้น  

10.1 : 1 0.40  บาท  20 – 24  สงิหาคม 
2561 ในเวลา 10.00 
น. ถึง 16.00 น. 

 

หมายเหต ุ 1.  บริษัทได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุข้างต้น เป็นจ านวน 134,998,851 หุ้น เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และมีหุ้นคงเหลอื 1 หุ้น ซึ่ง
บริษัทจะตัดหุ้นดงักล่าวทิง้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวถัดไปและไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

  

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

 กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ และในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนใน
รอบแรกแล้ว คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและ
ดลุยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัสว่น ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 
 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร  
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 200,493 หุ้น 

3. ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับผู้ถอืหุ้นเดิม 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 
2561 

4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. 
– 16.00 น. ของวนัท่ี 20 – 24 สงิหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม   

บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการช าระคืนเงินกู้ แก่เจ้าหนีร้ายต่างๆ ของบริษัทและเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ ประกอบการรายอื่นใน
อตุสาหกรรมซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีรายได้ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินที่ดีขึน้ และสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาว และแผนการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะเพียงพอกบัแผนการใช้เงินดงักลา่ว 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะเป็นเงินทนุสว่นส าคญัที่บริษัทน ามาใช้ในการช าระคืนเงินกู้ที่มีอยูก่บัเจ้าหนี ้
ตา่งๆ ของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบีย้และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขนักบั
ผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรมซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีรายได้และผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี  ในกรณีที่ไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนนัน้ๆ 
และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน  

เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหวา่งการจดัท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดย
งบการเงินดงักลา่วยงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและจดัท ายงัไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยงัไม่สามารถจดัท ารายงานผล
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การด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ อีกทัง้ ปัจจุบนับริษัทเพิ่งด าเนินการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไปในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่สามารถน าเสนอข้อมลูงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในสว่นท่ี 2 ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยังจัดส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาส 1/2560 ได้ภายในวนัที่ 30 กันยายน 2561  ดงันัน้ บริษัทจึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมลูดงักลา่ว เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหว่างการจดัท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  โดย
งบการเงินดงักลา่วยงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและจดัท ายงัไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยงัไม่สามารถจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ อีกทัง้ ปัจจุบนับริษัทเพิ่งด าเนินการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไปในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่สามารถน าเสนอข้อมลูงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในสว่นท่ี 2 ได้ ดงันัน้ ข้อมลูที่บริษัทน าเสนอในสว่นท่ี 2 นี ้จึงเป็นข้อมลูสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเว้นข้อมลูใน ข้อ 3. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มี ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Chuo Senko (Thailand) Public 
Company Limited  มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

บริษัทเร่ิมต้นก้าวสูว่งการธุรกิจโฆษณาด้วยการเป็นนายหน้าตวัแทน และรับท าโฆษณาแบบครบวงจรตัง้แต่ปี 2506 
จวบจนถึงปัจจบุนั ด้วยความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของบริษัทมามากกวา่ 53 ปีในการเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้าน
การสื่อสารทางการตลาดครบวงจร และบริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานด้านโฆษณาให้กบัสินค้าที่มีช่ือเสียงเป็นจ านวน
มากมาย ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัความเป็นมืออาชีพของบริษัทได้เป็นอยา่งดี เช่น โฆษณารถจกัรยานยนต์ฮอนด้า รถยนต์
ฮอนด้า บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปตราย าย า เคร่ืองใช้ไฟฟา้ฮิตาชิ สถาบนัการเงินอิออน ห้างสรรพสนิค้าโตคิว ธนาคารธนชาติ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์มือถือหวัเวย่ เป็นต้น 

บริษัทเป็นแกนน าในการก าหนดนโยบายการลงทุน และดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ปัจจุบันมีการด าเนินงานในประเทศต่างๆ รวม 9 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย อินเดีย 
สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์  และ เมียนมาร์ นอกจากนัน้บริษัทยงัได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานการสื่อสารใน
ประเทศตา่งๆ ด้วย 

บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นบริษัทโฮลดิง้ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งส าหรับการขยายธุรกิจ
และการลงทนุของบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ช่ือ “บริษัท ชูโอ เซ็นโก 
แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั” 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างองค์กรใหมอ่ีกครัง้หนึง่ในปี 2559 โดยท าการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
ในประเทศไทย เวียดนาม กมัพชูา อินโดนีเซีย สงิคโปร์ ฮ่องกง ฟิลปิปินส์ และ เมียนมาร์ 
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บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าตวัแทนและรับจ้างท าโฆษณาแบบครบวงจร โดยให้บริการเก่ียวกบั
การโฆษณาแบบครบวงจร ซึง่ประกอบไปด้วย 

ก) บริการวางแผนกลยทุธ์และงานวิจยั (Strategic Planning and Research) เป็นการให้บริการท่ีจดัได้ว่าเป็นการ
สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ลกูค้า ภารกิจที่ส าคญัส าหรับการบริการวางแผนกลยทุธ์ คือ การเป็น “คูค่ิด” ในการท างาน
ให้ลกูค้า ซึง่ท าหน้าที่เสมือนเป็น “Strategic Consultant” ให้กบัลกูค้า 

ข) บริการงานสร้างสรรค์ทางโฆษณา (Creative) เป็นบริการหลกัของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์งาน
โฆษณาส าหรับโทรทศัน์  วิทยุ  สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  ป้ายบิลบอร์ด  และสื่อเคลื่อนที่ต่างๆ 
เป็นต้น 

ค) บริการผลติงานโฆษณาและสือ่สิง่พิมพ์ (Producer and Printing) เนื่องจากหลายครัง้การท างานสร้างสรรค์และ
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องการสื่อที่จับต้องได้เพื่อสนับสนุนสื่อหลัก เพื่อสนับสนุนการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในด้านรายละเอียด หรือเพื่อเป็นสว่นประกอบในการสือ่สารกบัคูค้่าและกลุม่เปา้หมาย 

ง) บริการกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activation) เป็นบริการที่พัฒนามาจากการให้บริการจัดกิจกรรม
พิเศษ เพื่อที่จะสร้างความเช่ือมโยงไปยงัลกูค้ากลุม่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้ กิจกรรมทางการตลาดมี
บทบาทในการสร้างประสบการณ์โดยตรงและสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคและน ามาสูก่ารตดัสินใจ
ซือ้ในที่สุด การสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่องทางหรือ Contact Point ต่างๆ ที่เราสามารถสร้างแนวคิดในการ
สื่อสารที่โดดเด่นนัน้ สามารถท าได้หลากหลายช่องทางทัว่ประเทศ อาทิ Special Events, Launching Events, 
Press and Dealer Conference, Activities in exhibition, Public Relation, Press Release, Press Visit, 
Interactive marketing, Social networking, Viral Marketing, Call centre, Sales promotion, Road show 
โดยมีการผสมผสานเคร่ืองมือสือ่สารตา่งๆและการประชาสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกนัโดยภาพรวม 

จ) บริการออกแบบและพัฒนาร้านค้า (Retail Development) เป็นการให้บริการออกแบบและพัฒนาร้านค้าทัง้
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสทิธิผลที่ดีที่สดุ ทัง้ในแง่ความสวยงาม  ความแตกตา่งในตลาด ประโยชน์ใช้
สอย และความคุ้มคา่ รวมถึง ระบบการปฏิบตัิงานภายในร้านค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกบักลยทุธ์
การสื่อสารในด้านอื่นๆ ของลกูค้า ซึ่งบริการนีค้รอบคลุมถึงการออกแบบ , ติดตัง้ และผลิตผลงานต่างๆ เช่น 
Corporate shop and Showroom, Exhibition and Booth, Corner and Shop-in-shop, POP and Kiosk, 
Corporate Identity and Sign System 

ฉ) บริการวางแผนและซือ้สื่อ (Media Planning & Buying) เป็นบริการที่ท าให้สามารถลดช่องว่างระหว่างการ
สร้างสรรค์ชิน้งานโฆษณาและช่องทางในการสื่อสาร เช่น การแนะน าการใช้สื่อในเชิงกลยุทธ์ การพฒันาและ
วางแผนในด้านสื่อ การน าเสนอสื่อใหม่ๆ กลยทุธ์การซือ้สื่อโฆษณาและการน าไปใช้ในทางปฏิบตัิ การติดตาม
การใช้สื่อ และการตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา เป็นต้น การวางแผนการซือ้สื่อที่มี
ประสทิธิภาพจะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่แผนการสือ่สารทางการตลาด 

ช) บริการผลิตสื่อ เพื่ อการน า เสนอ (Media Production) เป็นการให้บ ริการผลิตงานด้านวีดี โอและสื่ อ
ภาพเคลือ่นไหวอยา่งครบวงจร ในรูปแบบของการถ่ายท า ตดัตอ่ บนัทกึเทป และงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกทกุ
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รูปแบบ รวมถึงการแปลงภาพเคลือ่นไหวเป็นไฟล์ดิจิตอลหรือข้อมลูส าหรับคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ประกอบการใน
งานน าเสนอหรือการประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ 

บริษัทได้ท างานแบบทกุมิติเพื่อให้ทกุโครงการของลกูค้าประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง และทัง้หมดนีก็้เพื่อให้ลกูค้า
ได้รับบริการท่ีดีที่สดุ ครอบคลมุรอบตวัแบบการสือ่สารแบบครบวงจร หรือ 360o communication สูค่วามส าเร็จ และ
ความพงึพอใจสงูสดุ 

2.2  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัท 

ในระหวา่งปี 2559 การปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยที่ส าคญัมีดงันี ้

รายการซือ้เงนิลงทุนเพิ่มระหว่างปี 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท าสัญญา “Share Purchase and Transfer Agreement” กับนายสมบูรณ์ 
ถนอมบุญ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท แซมส์ สปอร์ต รีเทล จ ากัด ซึ่งถือหุ้นจ านวน 49,998 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของ
บริษัทดงักลา่วด้วยทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อซือ้หุ้นจ านวน 10,000 หุ้น (ร้อยละ 20) เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท 
นอกจากนีใ้นวนัเดียวกนั บริษัทได้ท า “Memorandum of Understanding” กบับริษัท แซมส์ สปอร์ต รีเทล จ ากดั เพื่อ
ช าระเงินลว่งหน้าคา่หุ้นในบริษัท แซมส์ สปอร์ต รีเทล จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 21.50 ล้านบาท  บริษัทได้ช าระเงินลงทนุ
ทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 22.50 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทท าสญัญาซือ้หุ้นของบริษัท Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. จากผู้ ถือหุ้นร่วม 
ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 80 หุ้น (ร้อยละ 3) ในราคาหุ้นละ 65.45 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทัง้สิน้ 5,236 ดอลลาร์สหรัฐ 

เมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ท าการแปลงสภาพหุ้นกู้ ใน Chuo Senko Advertising India Private Limited 
จ านวน 1,350,300 หนว่ย เป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจ านวน 7.12 ล้านบาท 

รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนระหว่างปี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อย จ านวน 1,276,000 หุ้ น  (ร้อยละ 29 ของทุนช าระแล้ว) ให้แก่  GEO BRAIN 
CORPORATION ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,656,000 บาท  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 
เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 อนมุตัิให้บริษัทฯขายหุ้นสามญัในบริษัทยอ่ยของบริษัทให้แก่ บริษัท ชโูอ เซ็นโก แอดเวอร์
ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (CSA) (“ผู้ รับโอน”) ตามสญัญาซือ้ขายเงินลงทนุ ลงวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ดงันี ้

1) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 1,980 หุ้นที่บริษัทถืออยูท่ัง้หมดในบริษัท PT. Chuo Senko Consultant คิดเป็นร้อยละ 
99 ของหุ้ นทัง้หมดของ PT. Chuo Senko Consultant ในราคาหุ้ นละ 7,466.31 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ น้ 
14,783,288.51 บาท  

2) หุ้ นในบริษัท Chuo Senko Vietnam Design Services One Member Co., Ltd. คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้ น
ทั ้ง ห ม ด ข อ ง  Chuo Senko Vietnam Design Services One Member Co., Ltd. ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ทั ้ง สิ ้น 
7,933,909.69 บาท  
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3) หุ้นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 1,000 หุ้ น ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท Chuo Senko (Cambodia) Holding Co., 
Ltd. ในราคาหุ้นละ 1,495.33 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,495,334.76 บาท 

4) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 927,312 หุ้น ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท CSF Limited ในราคาหุ้นละ 3.24 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,005,236.87 บาท  

5) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 3,000 หุ้น ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. ในราคา
หุ้นละ 1,582.17 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,746,520.92 บาท  

6) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 9,997 หุ้น ที่บริษัทถืออยูท่ัง้หมดในบริษัท ดิจิตอล ดีเอ็นเอ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 900.43 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,004,304.23 บาท 

7) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 5,994 หุ้น ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท แทนแกรม แอสโซซิเอทส์ จ ากดั รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1 บาท 

เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2559 บริษัทยอ่ยคือ Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. ได้ท าสญัญาขายเงินลงทนุให้แก่บริษัท   
ชโูอเซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี ้

1) หุ้นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 4,999 หุ้ น ที่บริษัท Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. ถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท Chuo 
Senko (Myanmar) Co., Ltd.  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

2) หุ้นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 4,999 หุ้ น ที่บริษัท Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. ถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท Town 
Page Co., Ltd.  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2559 
เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

1) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 2,243,999 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ที่บริษัทถืออยูท่ัง้หมดในบริษัท ชโูอ เซ็นโก 
แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ขายให้แก่บริษัท จีโอ เบรน (ไทยแลนด์) จ ากัด ในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
11,219,995 บาท  

2) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 20,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ชูโอ บิส
ซิเนส เวนเจอร์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท ชโูอ บิสซิเนส เวนเจอร์ จ ากดั ขายให้แก่นาย
เผด็จ กระตา่ยทอง ในราคาหุ้นละ 63.06 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,261,145.71 บาท 

3) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 29,997 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท อาร์ดี เอส
เอส จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท อาร์ดีเอสเอส จ ากดั ขายให้แก่บริษัท ชูโอ บิสซิเนส 
เวนเจอร์ จ ากดั ในราคารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1 บาท  

4) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 29,994 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท วนั เดอร์ 
เอเชีย จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท วนัเดอร์ เอเชีย จ ากัด ขายให้แก่บริษัท ชู โอ บิส
ซิเนส เวนเจอร์ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 16.14 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 484,122.52 บาท 
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5) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 300 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ท่ีบริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ชูโอ เซ็น โก 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท ชูโอ เซ็นโก อินเตอร์ เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ขายให้แก่บริษัท ชูโอ บิสซิเนส เวนเจอร์ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 614.93 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 184,480.19 บาท 

6) หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 2,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ที่บริษัทถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท จีโอ เบรน 
(ไทยแลนด์) จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท จีโอ เบรน (ไทยแลนด์) จ ากดั ขายให้แก่บริษัท 
แทนแกรม แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 104.48 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 208,970.50 บาท  

เงนิลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทย่อยอินเดีย 

ในระหว่างปี 2556 Chuo Senko Advertising India Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (อยู่ภายใต้การควบคุมของ     
บริษัท) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 275,000 หนว่ย มลูค่าที่ตราไว้ หนว่ยละ 100 รูปี โดยบริษัทได้ซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพไว้เป็นจ านวน 260,300 หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 13,982,496.19 บาท (เทียบเท่า 26,030,000 รูปี) อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละศนูย์ตอ่ปี ก าหนดไถ่ถอนใน 3 ปี  

ในระหว่างปี 2557 Chuo Senko Advertising India Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (อยู่ภายใต้การควบคมุของ     
บริษัท) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึน้อีกจ านวน 235,000 หน่วย มลูคา่ที่ตราไว้ หน่วยละ 100 รูปี โดยบริษัทได้ซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพไว้เป็นจ านวน 235,000 หนว่ย เป็นจ านวนเงินรวม 13,055,359.82 บาท (เทียบเทา่ 23,500,000 รูปี) 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละศนูย์ตอ่ปี ก าหนดไถ่ถอนใน 3 ปี  

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Chuo Senko Advertising India Private Limited ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด
จ านวน 510,000 หน่วย มลูคา่ที่ตราไว้ หนว่ยละ 100 รูปี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 51,000,000.00 รูปี โดยบริษัทได้ซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพดงักลา่วไว้เป็นจ านวน 495,300 หนว่ย รวมเป็นเงิน 25,171,146.01 บาท (เทียบเทา่ 49,530,000 รูปี) 

รายการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการลงทุนระหว่างปี 

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 บริษัท Chuo Senko India Advertising India Private Limited “CSI” ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 22,5149,980 รูปี (เทียบเทา่ 12.84 ล้านบาท) ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้ช าระเงินเพิ่มทนุแต่อย่างใด 
จึงท าให้สดัสว่นของบริษัทฯ ในบริษัทดงักลา่ว ลดลงเหลือร้อยละ 8.36 การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นได้เสียดงักลา่วมีผล
ให้เกิดผลตา่งจ านวน 11.15 ล้านบาท ซึง่ได้แสดงเป็นรายการหนึง่ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

เงินเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินของผู้ ถือหุ้นของ Ad India Pte Ltd. “AIS” ซึ่งได้ยืมมาจากบริษัท Ad Asia Advertising 
(S) Pte Ltd. “AAS” ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

เมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท าการแปลงสภาพหุ้นกู้ ใน Chuo Senko Advertising India Private Limited 
จ านวน 1,350,300 หน่วย เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 7.12 ล้านบาทท าให้สดัส่วนของบริษัทฯ ในบริษัท
ดงักลา่ว เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 37.23 

2.3  นโยบายแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจโฆษณาแบบครบวงจรในประเทศไทย และเป็นศนูย์กลางในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยบริษัทจะขยายการลงทุนไปตามฐานลูกค้าในแต่ละประเทศ ส่วนบริษัทย่อยใน
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ตา่งประเทศ ด าเนินธุรกิจโฆษณาครบวงจร และการให้บริการท่ีปรึกษาด้านการบริหารจดัการธุรกิจ ซึง่แตล่ะบริษัทจะ
ดแูลฐานลกูค้าและการด าเนินงานในประเทศที่แตล่ะบริษัทตัง้อยู ่ 

2.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท  

โครงสร้างของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี ้

               
 

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

CST บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไทย 
CSI Chuo Senko Advertising India Private Limited อินเดีย 
DD บริษัท ดิจิตอล ดรีม จ ากดั  

(ช่ือเดิม: บริษัท ชโูอ เซ็นโก ไดนามิคส์ (อาร์โอเอช) จ ากดั) 
ไทย 

SAM บริษัท แซมส์ สปอร์ต รีเทล จ ากดั ไทย 
FORESEE บริษัท ฟอร์ซี จ ากดั ไทย 
AAS Ad Asia Advertising (S) Pte. Ltd. สงิคโปร์ 
AAT บริษัท แอด เอเซีย จ ากดั ไทย 
AAM Ad Asia Co., Ltd. เมียนมาร์ 
CL Chilli Advertising Co., Ltd. เมียนมาร์ 
RB Red Bull Co., Ltd เมียนมาร์ 

Chuo Senko (Thailand) Public Co. ,Ltd.

DD

AAS

RB

AAT

CSI

100%37%

-%100%

100%

= บริษัทที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงในปี     

(Thailand) (India) 

(Myanmar) 

(Singapore) (Thailand)

CL

100%

(Myanmar) 

AAM

100%

(Myanmar) 

FORESEE

100%

(Thailand) 

SAM

20%

(Thailand) 

AEEG

30%

(Myanmar) 

MIM

20%

(Myanmar) 

= บริษัทที่มีการเปล่ียนแปลงในปี     

= บริษัทท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมทางการเงิน

= บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่หรือลงทุนในปี     
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ชื่อย่อ ชื่อบริษัท จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

AEEG Asian Event and Exhibition Group (Myanmar) Company 
Limited 

เมียนมาร์ 

MIM Media Intelligence (Myanmar) Limited เมียนมาร์ 

2.5 โครงสร้างรายได้ 

 เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหวา่งการจดัท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดย
งบการเงินดงักลา่วยงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและจดัท ายงัไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยงัไม่สามารถจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ อีกทัง้ ปัจจุบนับริษัทเพิ่งด าเนินการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไปในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่สามารถน าเสนองบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้ 

 นอกจากนี ้บริษัทยังจัดส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถจดัสง่งบการเงินไตรมาส 1/2560 ได้ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

ดงันัน้ บริษัทจึงขอแจ้งข้อมลูโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2557 – 2559 ดงันี ้

บริษัท 

 

จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

2559 2558 2557 

ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

บริษัท ชโูอ เซ็นโก  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) 

ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - 39.58 10.21 299.31 68.56 

     -  รายได้อ่ืน   85.86 27.70 107.28 27.66 24.74 5.67 

บริษัท ชโูอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ไทย - 
      

     -  รายได้คา่บริการ   90.94 29.34 100.43 25.89 - - 

     -  รายได้อ่ืน   15.46 4.99 -0.03 -0.01 - - 

PT. Chuo Senko Consultant (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซีย -       

     -  รายได้คา่บริการ   21.16 6.83 28.44 7.33 23.92 5.48 

     -  รายได้อ่ืน   1.19 0.38 1.70 0.44 1.27 0.29 

Chuo Senko Vietnam Design Services One 
Member Co., Ltd. 

เวียดนาม - 
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บริษัท 

 

จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

2559 2558 2557 

ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   43.99 14.19 50.15 12.93 45.06 10.32 

     -  รายได้อ่ืน   0.12 0.04 -0.30 -0.08 0.56 0.13 

Chuo Senko (Cambodia) Holding Co., Ltd. กมัพชูา -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   4.35 1.40 4.67 1.21 7.09 1.62 

     -  รายได้อ่ืน   0.05 0.02 - - 0.02 - 

Chuo Senko Myanmar Pte. Ltd. 

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ 

     -  รายได้อ่ืน 

สิงคโปร์ -  

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

0.08 

 

- 

0.02 

 

- 

- 

 

- 

- 

Chuo Senko Advertising India Private 
Limited 

อินเดีย 37% 
      

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   3.96 1.28 6.69 1.73 1.01 0.23 

     -  รายได้อ่ืน   0.02 0.01 0.13 0.03 0.17 0.04 

CSF Limited ฮอ่งกง -       

     -  รายได้คา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

บริษัท ดิจิตอล ดรีม จ ากดั 

(ชื่อเดิม: บริษัท ชโูอ เซ็นโก ไดนามิคส์ (อาร์โอ
เอช) จ ากดั) 

ไทย 100% 

      

     -  รายได้คา่บริการ   - - 0.23 0.06 -0.49 -0.11 

     -  รายได้อ่ืน   0.04 0.01 -1.61 -0.42 4.65 1.07 

บริษัท อาร์ดีเอสเอส จ ากดั ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - -0.10 -0.03 0.60 0.14 

     -  รายได้อ่ืน   0.50 0.16 - - - - 

บริษัท ดีจิตอล ดีเอ็นเอ จ ากดั ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   15.20 4.90 13.89 3.58 11.99 2.75 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

บริษัท วนัเดอร์ เอเชีย จ ากดั ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 
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บริษัท 

 

จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

2559 2558 2557 

ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

บริษัท แทนแกรม แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   0.50 0.16 0.91 0.23 3.83 0.88 

     -  รายได้อ่ืน   0.05 0.02 0.17 0.04 0.17 0.04 

บริษัท ชโูอ เซ็นโก อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ 

      -  รายได้อ่ืน                                                                                                                                             

ไทย -  

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

JM Chuo Senko Sdn. Bhd. 

      -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ 

      -  รายได้อ่ืน                                                                                                                                             

มาเลเซีย -  

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Chuo Senko Myanmar Co., Ltd. 

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ 

     -  รายได้อ่ืน 

เมียนมาร์ -  

0.15 

0.09 

 

0.05 

0.03 

 

2.33 

-0.22 

 

0.60 

-0.06 

 

1.45 

0.20 

 

0.33 

0.05 

Town Page Co., Ltd. เมียนมาร์ -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

Chuo Senko Philippines Inc ฟิลิปปินส์ -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   21.59 6.96 15.46 3.99 1.00 0.23 

     -  รายได้อ่ืน   0.50 0.16 -0.64 -0.16 0.17 0.04 

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

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - -0.35 -0.09 - - 

บริษัท ฟอร์ซี จ ากดั ไทย 100%       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

บริษัท แอด เอเซีย จ ากดั ไทย -       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - 7.78 2.01 4.95 1.13 
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บริษัท 

 

จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

2559 2558 2557 

ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

     -  รายได้อ่ืน   3.72 1.20 6.46 1.67 0.08 0.02 

Ad Asia Co., Ltd. เมียนมาร์ 100%       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   0.24 0.08 4.24 1.09 3.95 0.90 

     -  รายได้อ่ืน   0.30 0.10 0.51 0.13 0.84 0.19 

Chilli Advertising Co., Ltd. เมียนมาร์ 100%       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

Red Bull Co., Ltd. เมียนมาร์ 100%       

     -  รายได้คา่นายหน้าและคา่บริการ   - - - - - - 

     -  รายได้อ่ืน   - - - - - - 

รวม   309.98 100.00 387.88 100.00 436.54 100.00 

2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนส าหรั บ
อตุสาหกรรมสื่อทัง้ระบบถึงราว 119,165 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 7.6 จากปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ และแรงซือ้จากผู้บริโภคซึ่งสง่ผลให้ผู้ประกอบการมีงบประมาณส าหรับการลงทนุด้านโฆษณา
เพิ่มมากขึน้ ทัง้นีใ้นหมวดหมู่ธุรกิจที่บริษัทฯให้ความสนใจในปัจจุบนัคือ สื่อดิจิทลัออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน (Out of 
Home)  มีส่วนแบ่งงบประมาณสูงสุดอยู่ที่ราว 12,000 ล้านบาท และ 7,000 ล้านบาท  ตามล าดับ โดยทัง้สอง
หมวดหมู่ยงัมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2018-2020 ที่ขัน้ต ่าราว CAGR 21% และ 5% ตามล าดบั  ทัง้นี ้การ
แข่งขนัในหมวดหมู่ดิจิทลัออนไลน์ยงัมีน้อยเนื่องจากผู้ ให้บริการสว่นใหญ่ยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาและปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในสว่นของสื่อนอกบ้านมีการแข่งขนัสงูในกลุม่ผู้ ให้บริการและเจ้าของพืน้ที่สื่อ แต่ด้าน Agency ที่
บริษัทฯให้บริการอยู่มีการแข่งขันในระดับปานกลาง ทัง้นีบ้ริษัทฯก าลงัเร่งพัฒนาทรัพยากรและบุคลากรด้านการ
สร้างสรรค์ Content โฆษณา เพื่อเติมเต็มงานด้าน Agency ส าหรับทัง้สองสือ่เพื่อให้บริษัทฯ มีบริการท่ีครอบคลมุมาก
ยิ่งขึน้  
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2.7 ปัจจัยความเสี่ยง 

ในการด าเนินงานของกลุม่บริษัท มีปัจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุม่บริษัท และ /หรือ 
ผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

ธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งต้องอาศยับคุลากรเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ เช่น งานด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) ด้านการวางกลยุทธ์ (Strategic planning) ด้านบริหารงานลกูค้า (Client services) บุคลากรเหล่านีจ้ะ
เป็นผู้สร้างสรรค์ความคิด ผลิตชิน้งาน และวางกลยุทธ์การท างานให้กับลกูค้า หากมีการสญูเสียบุคลากรซึ่งดูแล
ลกูค้าหลกัของบริษัท อาจเป็นเหตใุห้ลกูค้าที่บคุคลนัน้ดแูลมีความไมม่ัน่ใจในผลงานของบริษัท 

เพื่อเป็นการลดการสูญเสียบุคลากรที่ส าคัญเหล่านัน้ บริษัทได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ขึน้มามากมาย และที่เป็น
มาตรการส าคญัซึง่บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการน ามาใช้อยา่งตอ่เนื่องได้แก่  

(1) อบรมและพฒันา 

การอบรมและพฒันาเป็นหนึง่ในกิจกรรมที่บริษัทให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก บริษัทได้จดัสรรงบประมาณเพื่อ
กิจกรรมนีอ้ย่างต่อเนื่อง พนกังานทุกคนในบริษัทมีโอกาสเข้ารับการอบรมในเนือ้หาที่เก่ียวข้องกับการท างาน
โดยตรง และเนือ้หาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นพนกังานท่ีพึงประสงค์ขององค์กร อาทิ การเป็นผู้น า การท างาน
เป็นทีม และการพฒันาคณุภาพของงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้  

ลกัษณะการจดัการอบรมและพฒันาของบริษัทจดัขึน้ทัง้ภายในบริษัทโดยวิทยากรจากทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท และการจดัอบรมนอกสถานท่ีโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุใินสาขาตา่งๆ นอกจากนัน้แล้ว บริษัทยงัจดัสง่
พนกังานเข้ารับการอบรมในประเด็นตา่งๆ ในสถาบนัวิชาชีพตามความเหมาะสมอยูเ่ป็นระยะๆ 

(2) สง่เสริมโอกาสการเติบโตในองค์กร 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสง่เสริมบคุคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ 
และความตัง้ใจที่ต้องการเป็นสว่นร่วมกบัความส าเร็จของบริษัททัง้ในปัจจุบนัและอนาคต บริษัทเปิดโอกาสให้
พนกังานท่ีได้รับการคดัสรรมีโอกาสและสทิธิในการก้าวสูก่ารเป็นผู้บริหารรุ่นใหมใ่นอนาคตของบริษัท 

(3) เปิดโอกาสให้มีการโยกย้ายต าแหนง่ 

ส าหรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและปรารถนาที่จะมีสว่นร่วมกบัความส าเร็จของบริษัทแตค้่นพบตวัเอง
ภายหลงัวา่ไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีตนเองท าอยูใ่นปัจจบุนั บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานเหลา่นีไ้ด้โยกย้าย
ต าแหน่งตามความเหมาะสม  และเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการท างานในหน้าที่การงานในต าแหน่งใหม ่
บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานเหลา่นีไ้ด้รับการอบรมในเนือ้หาที่จ าเป็นส าหรับภารกิจใหมเ่หลา่นัน้ด้วย 

(4) แบง่บคุลากรออกเป็นกลุม่ๆ (Brand Team) 

การแบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มเป็นนโยบายการบริหารทีมเล็กโดยหวัหน้าทีมแต่ละทีมนัน้ๆ จะท าหน้าที่พฒันา
และดแูลพนกังานในทีม วิธีการเช่นนี ้บริษัทท าควบคูไ่ปกบัการอบรมและพฒันาการเป็นผู้น าที่ดีแก่องค์กรให้กบั
หวัหน้าทีมเหลา่นัน้เพื่อให้หวัหน้าทีมเหลา่นัน้ มีหลกัการเดียวกนัในการรักษา พฒันา และดแูลพนกังานในทีมให้
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ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความภกัดีต่อบริษัทอย่างแท้จริง  การแบ่งกลุม่บคุลากรออกเป็นกลุม่เช่นนีย้งั
ช่วยให้การให้บริการลกูค้าแตล่ะรายมีความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพด้วย 

(5) การให้รางวลัสนบัสนนุการสร้างผลงาน 

การให้รางวลัสนบัสนนุการสร้างผลงานเป็นหนึง่ในกิจกรรมที่บริษัทจดัท าขึน้อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อเป็นก าลงัใจ
ให้กบัพนกังาน สง่เสริมการท างานเป็นทีม และสง่เสริมการสร้างผลงานซึง่จะน ามาซึ่งช่ือเสียง และรายได้ให้กบั
บริษัท 

(6) การจดักิจกรรมนอกสถานท่ี 

ในการจดักิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกนัระหวา่งพนกังานต่างๆ นัน้ บริษัทเน้นการจดักิจกรรมที่กระตุ้นให้พนกังาน
รู้จกับริษัท  รู้จกักนัเอง  รู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท  และมีความเป็นทีมอยูเ่สมอ กิจกรรมที่บริษัทจดัเป็นประจ า
ทกุปี และพนกังานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้คือ การจัดงานสงัสรรค์ปีใหม่  การจัดท่องเที่ยวประจ าปี  การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างทีม  การอบรมตา่งๆ เป็นต้น 

(7) การตดัสนิใจโดยมติคณะกรรมการสวสัดิการ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ในการตัดสินใจใดๆ ที่เก่ียวข้องกับสวสัดิการพนักงาน หรือเก่ียวข้องกับพนักงานโดยรวม บริษัทก าหนดเป็น
นโยบายว่าต้องเป็นการตดัสนิใจโดยคณะกรรมการสวสัดิการ หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตวัแทน
จากพนกังานทกุกลุม่ในบริษัทอย่างแท้จริง วิธีการเช่นนี ้ท าให้พนกังานรู้สกึมีสว่นร่วมในการบริหารบริษัทและมี
ความรู้สกึรับผิดชอบตอ่นโยบายและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้  

 2) ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่จ านวน 2 ราย ได้แก่  ฮอนด้า กรุ๊ป  และบริษัท อตุสาหกรรมอาหารวนัไทย จ ากดั ซึ่งมีสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 48 ของลกูค้าทัง้หมดของบริษัท โดยลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทตัง้แตเ่ร่ิมเปิดด าเนินการ แต่
อย่างไรก็ตามจากสภาพการแขง่ขนัในธุรกิจ บริษัทมีความเสีย่งที่จะสญูเสียรายได้บางสว่นจากลกูค้าเหลา่นี ้ซึง่อาจ
กระทบต่อรายได้ของกิจการ บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงของการเกิดกรณีดงักลา่ว โดยเน้นการพฒันาคณุภาพ
ของการให้บริการให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัได้
จดัสรรทีมงานเฉพาะส าหรับการให้บริการลกูค้าหลกัเป็นพิเศษ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายบริหารงานลกูค้าธุรกิจ
ใหมเ่พื่อแสวงหาลกูค้ารายใหม่ๆ  และลดสดัสว่นการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ลง 

3) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนการผลิตผลงาน 

เทคโนโลยีปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส าหรับธุรกิจตวัแทนโฆษณานัน้ การเรียนรู้วิธีการใช้ซอฟท์แวร์
ส าหรับผลิตผลงานนัน้สามารถน าเสนอชิน้งานในรูปแบบที่ลกูค้าพึงพอใจได้ บริษัทใดที่ไม่สามารถพฒันาทรัพยากร
บุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจสูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในเร่ืองนี ้จึงได้สง่บุคลากรไปอบรมเป็นระยะ เพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท าโฆษณา และน า
ความรู้ที่ได้มาแนะน าบุคลากรอื่นในบริษัท รวมทัง้การเรียนรู้จากกลุ่มบริษัทที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ เก่ียวกับ
ทิศทางของธุรกิจ และรูปแบบใหม่ๆ  ในการให้บริการ 
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4) ความเสี่ยงจากการเกิดขึน้ของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 

ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซือ้สื่อ
หรือการให้บริการต่างๆ ส าหรับค่าธรรมเนียมการซือ้สื่อนัน้ ลกูค้าให้ความส าคัญต่อการวางแผนการซือ้สื่อเพื่อให้
เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขงบประมาณที่ประหยดั ในการนี ้
ลกูค้าอาจจ้างบริษัทโฆษณาท าเฉพาะการสร้างสรรค์งาน แล้วเลือกใช้บริการของผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนเลือก
สือ่ และซือ้สือ่ของบริษัทอื่น 

ด้วยบริษัทเล็งเห็นโอกาสการเกิดความเสีย่งเช่นนี ้จึงได้ร่วมด าเนินธุรกิจกบับริษัทมีเดียอิสระที่มีความเช่ียวชาญด้าน
สือ่ ได้แก่ 1)  มีเดียเอดจ์ : ซีไอเอ (Mediaedge : cia) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกรุ๊ปเอ็ม (Group M) โดยผ่านบริษัท มีเดีย
เอดจ์ : ซีไอเอ ประเทศไทย และ 2) บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งทัง้สองกลุม่เป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านสื่อชัน้น า และให้บริการด้านสื่ออย่างครบวงจร ตัง้แต่การวางแผนสื่อ เลือกสื่อ จองสื่อ ตลอดจนการซือ้สื่อให้
ลกูค้าของบริษัท สง่ผลให้บริษัทสามารถวางแผนและซือ้สือ่ได้ในปริมาณที่มากอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ จึงท าให้สามารถให้บริการและเสนอราคาแก่ลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทได้ร่วมลงทนุในกิจการของบริษัทในกลุม่ที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมทัง้กระจายธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั 
หรือ เอือ้ประโยชน์ตอ่กนัซึง่เป็นการลงทนุเพื่อกระจายความเสีย่งของบริษัท อยา่งไรก็ตาม การบริหารงานาของบริษัท
ดงักลา่วขึน้อยูก่บัคณะกรรมการของแตล่ะบริษัท ในการบริหารและการตดัสนิใจ 

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบผลขาดทนุ บริษัทจะมีการตัง้ส ารอง
คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ในเงินลงทนุ  

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือกรรมการ 

ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายช านาญ วงัตาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายศิรัตน์ รัตนไพฑรูย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายธนัว์ วฒุิธรรม กรรมการ 
6. นายณรุจ ววิรรธนไกร กรรมการ 
7. นายรณสทิธิ ภมุมา กรรมการ 

รายช่ือผู้บริหาร   
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561  คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
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 ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธนัว์ วฒุิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายณรุจ ววิรรธนไกร ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
3. นายรณสทิธิ ภมุมา กรรมการบริหาร 

ผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 9 พฤษภคม 2561 (วนั Record Date ลา่สดุ) ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

1. บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซพัพอร์ท แอสโซซิเอชัน่ จ ากดั 6,576,542 9.74 
2. นายธนัว์ วฒุิธรรม 5,000,000 7.41 
3. The Pacific Century Fund Pte. Ltd. 4,057,940 6.01 
4. Mr. John Worrall D’Arcy Grove 4,006,011 5.93 
5. Striders Corporation 3,420,000 5.07 
6. Bloom Well Corporation Limited 3,341,083 4.95 
7. นางมกุดา เธียรหิรัญ 2,861,379 4.24 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 2,194,251 3.25 
9. นายณรุจ วิวรรธนไกร 2,000,000 2.96 
10. GEO BRAIN CORPORATION 1,750,000 2.59 

 รวม 35,207,206 52.15 

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

4.1 เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 223,756,605 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียนจ านวน 337,497,130 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,113,740,525 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ น
สามญัจ านวน 222,748,105 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

4.2 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 112,500,000 บาท จากเดิม
ทนุจดทะเบียนจ านวน 225,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 337,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 67,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

4.3 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวน 112,500,000 บาท จากเดิม
ทนุจดทะเบียนจ านวน 112,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  225,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 45,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

 
5. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนนัน้ๆ และการ
จ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 

 2557 2558 2559 

เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

 เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหวา่งการจดัท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยงบการเงิน
ดงักลา่วยงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและจดัท ายงัไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยงัไม่สามารถจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ได้ อีกทัง้ ปัจจบุนับริษัทเพิ่งด าเนินการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไปในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ที่ผา่นมา ดงันัน้ บริษัทจึงยงัไม่
สามารถน าเสนองบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัสง่งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถ
จดัสง่งบการเงินไตรมาส 1/2560 ได้ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

 ดงันัน้ บริษัทจงึขอแจ้งข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี ตามงบการเงินรวมปี 2557 – 2559 ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  93.95 16.43 143.17  27.26 12.65  12.07 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 285.72 49.96 198.87  37.86 18.64  17.79 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีครบก าหนด
ช าระในหนึง่ปี 

0.82 0.14 0.75  0.14 0.11  0.10 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ี
ครบก าหนดช าระในหนึง่ปี 

9.94 1.74 9.30  1.77 - -  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 12.03 2.10 19.12  3.64 6.94 6.62 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย - - - - 1.70 1.63 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 402.47 70.37 371.21  70.67 40.03  38.21 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2.50 0.44 2.62 0.50 2.77  2.65 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3.78 0.66 1.86  0.35 1.58 1.51 

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.15 0.20 1.07  0.20 0.10 0.10 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 29.80 5.21 31.02 5.91 - - 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 22.64 3.96 21.89 4.17 2.41 2.30 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1.75 0.31 3.61 0.69 0.75  0.71 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 16.38 2.86 11.85 2.26 - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 91.46 15.99 80.11 15.25 57.12 54.52 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 169.46 29.63 154.03  29.33 64.73  61.79 
รวมสินทรัพย์ 571.93 100.00 525.24  100.00 104.76  100.00 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีส้ิน             
หนีส้ินหมุนเวียน             
เงินเบกิเกินบญัชี - - - - 34.39 32.82 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 218.55 38.21 160.72 30.60 41.32  39.44 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 75.15 13.14 59.54 11.33 0.21 0.20 
ต้นทนุงานค้างจ่าย  17.36 3.04 4.83 0.92 - - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
2.45 0.43 2.48 0.47 3.41 3.26 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.03 0.01 0.22 0.04 - - 
ส ารองผลขาดทนุในสญัญาซือ้
ลิขสิทธ์ิ 

- - - - 6.61 6.31 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 23.19 4.05 24.60 4.68 10.44 9.96 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 336.74 58.88 252.39 48.0  96.38 92.00 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
หุ้นกู้แปลงสภาพ 0.81 0.14 0.80 0.15 - - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  4.80 0.84 5.15 0.98 0.71 0.68 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- - - - 2.05 1.96 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41.78 7.31 45.59 8.68 1.75 1.67 
ส ารองต้นทนุการรือ้ถอนระยะยาว 4.00 0.70 4.00 0.76 0.33 0.32 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.13 0.02 0.17 0.03 0.13 0.12 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.04 0.01 1.24 0.24 - - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 51.56 9.01 56.95 10.84 4.97 4.74 
รวมหนีส้ิน 388.30 67.89 309.34  8.8  101.35  6.74  
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทนุเรือนหุ้น           
   ทนุจดทะเบียน 112.50 19.67 225.00 42.84 337.50 322.16 

   ทนุออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 112.50 19.67 225.00 42.84 238.80 227.94 
ส่วนเกินทนุ       
ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 24.71 4.32 80.96 15.41 80.96 77.28 
ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนและก าไรจากการขายเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย 

- - 23.10 4.40 - - 

ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 11.25 1.97 11.25 2.14 11.25 10.74 
   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) 48.10 8.41 (96.44) (18.36) (315.53) (301.18) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (7.60) (1.33) (6.07) (1.16) (0.82) (0.78) 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 188.97 33.04 237.81 45.28 14.66 14 
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ (5.34) (0.93) (21.90) (4.17) (11.25) (10.74) 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ควบคมุของบริษัทย่อย 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 183.63 32.11 215.91 41.11 3.41 3.26  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 571.93 100.0 525.24 100.00 104.76 100.00 

งบก าไรขาดทนุรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 งบก าไรขาดทนุรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รายได้ค่านายหน้าและบริการ 402.27 98.02 254.30 94.64% 208.52 52.59% 

 ก าไรจากการขายสินทรัพย์  0.26 0.06 0.71 0.27% 1.78 0.45% 
 ก าไรจากการขายเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย  
- - - - 177.42 44.74% 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว  1.47 0.36 - - - - 

 รายได้จากการบริหาร  0.31 0.08 0.36 0.13% 0.20 0.05% 

 รายได้อ่ืน 6.09 1.48 13.33 4.96% 8.59 2.17% 

รวมรายได้ 410.41 100.00 268.70 100.00 396.51 100.00 

ค่าใช้จ่าย             
 ต้นทนุบริการ  162.61 40.18 181.38 46.10 137.73 21.11 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  237.48 58.68 210.10 53.40 289.12 44.31 

 คา่เผ่ือจากการด้อยค่าเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย  

- - - - - - 

 คา่เผ่ือจากการด้อยค่าเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม  

- - - - 22.92 3.51 

 คา่เผ่ือจากการด้อยค่าเงินล่วงหน้า
คา่หุ้น  

- - - - 21.24 3.25 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในเงินให้
กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

- - - - 54.03 8.28 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในเงินให้
กู้ ยืมแก่กิจการอ่ืน  

- - - - 20.87 3.20 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในลกูหนี ้
บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

- - - - 102.72 15.74 

 ส ารองผลขาดทนุในบริษัทย่อย  - - - - 0.00 0.00 

 ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม  

- - - - 0.46 0.07 

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุใน 2.98 0.74 - - - - 
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 งบก าไรขาดทนุรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัทย่อย 

 ต้นทนุทางการเงิน  1.63 0.40 1.97 0.50 3.39 0.52 

รวมค่าใช้จ่าย 404.70 100.00 393.45 100.00 652.48 100.00 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

5.7  - (124.75)  - (255.987) - 

-ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม 

0. 1 - 1.76 - (2.11) - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

5.19 - (126.50) - (253.85) - 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน - - - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

5.19 - (126.50) - (253.85) - 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.17 - 9.56 - 13.08 - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (2.97) - (136.06) - (266.94) - 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 11.72 - (131.05) - (230.14) - 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

(14.70) - (5.01) - (36.80) - 

  (2.97) - (136.06) - (266.94) - 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)             
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

 
0.57 บาท  

 
(3.65) บาท  

 
(4.88) บาท  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
 

 
 

 
ผลขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

1.54 - - - 10.96 - 

ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

- - - - 0.09 - 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจาก
การแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น
เงินตราตา่งประเทศ 

(1.59) - 1.46 - (2.80) - 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่า
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – 

(0.87) - 0.07 - (0.06) - 
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 งบก าไรขาดทนุรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สทุธิจากภาษีเงินได้ 

โอนกลบัผลก าไรจากการวดัมลูค่า
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – 
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- - - - - - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  (0.92) - 1.53 - 8.19 - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (3.89) - (134.53) - (258.75) - 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม         

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 10.81 - (129.52) - (221.95) (129.52) 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

(14.70) - (5.01) - (36.80) (5.01) 

  (3.89) - (134.53) - (258.75) (134.53) 
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งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 5.19 (126.50) (253.85) 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ 
(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 10.33 9.51 9.33 
   คา่เผ่ือจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
   คา่เผ่ือจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 22.92 
   คา่เผ่ือขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 2.00 - 
   คา่เผ่ือจากการด้อยคา่เงินล่วงหน้าคา่หุ้น - - 21.24 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - 54.03 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการอ่ืน - - 20.87 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในลกูหนีบุ้คคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - 102.72 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 0.02 (5.43) 0.90 
   คา่เผ่ือขาดทนุจากการลดมลูคา่งานระหวา่งท า - -  5.95 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือด้อยคา่สินทรัพย์อ่ืน 0.02 7.88 15.89 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 2.98 - (177.42) 
   ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 0.46 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - (0.01) 
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน และ
สินทรัพย์อ่ืน 

- 3.75 3.81 

    (ก าไร)ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ (0.26) 0.71 (1.78) 
    ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว (1.47) - - 
   คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 4.69 4.58 5.14 
    (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - (1.63) 1.24 
   ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 1.76 (2.11) 
   ก าไรจากการขายสินทรัพย์ให้บริษัทย่อย 0.51 - - 
   คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน - - - 
   เงินปันผลรับ (0.04) (0.04) (0.04) 
   ดอกเบีย้รับ (3.17) (2.56) (1.90) 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 1.63 1.97 3.39 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

20.43 (104.00) (169.23) 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (1.23) (16.04) 40.93 
   งานระหวา่งท า (12.86) 110.51 (26.39) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.51 (7.09) 1.06 
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งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (2.63) 15.91 4.73 
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)      
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.19 (47.63) 3.88 
   เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (173.40) (15.62) (21.68) 
   ต้นทนุงานค้างจ่าย 7.03 (12.53) 2.05 
   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.59 1.41 2.09 
   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (1.75) 0.39 (0.74) 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (161.13) (74.68) (163.30) 
   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3.11) (2.08) (1.12) 
   จ่ายดอกเบีย้ (0.48) (0.66) (3.39) 
   รับคืนภาษีเงินได้ 34.11 17.79 5.17 
   จ่ายภาษีเงินได้ (15.92) (34.94) (12.18) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (146.53) (94.58) (174.82) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
   ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1.06) (3.38) (2.22) 
   ซือ้อปุกรณ์ (6.49) (9.78) (3.47) 
   เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.42 1.10 5.48 
   เงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลและกิจการอ่ืนเพิ่มขึน้ (42.00) (1.74) - 
   เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (0.60) - - 
   จ่ายเงินให้กู้ ยืมแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (0.09) (0.98) (0.89) 
   รับช าระเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  1.13 1.65 
   ขายเงินลงทนุชัว่คราว 17.92 - 19.22 
   ผลกระทบของกระแสเงินสดสทุธิจากการขายเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย 

- - - 

   จ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - (12.51) (8.80) 
   รับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 15.40 9.44 - 
   เงินฝากประจ าเพิ่มขึน้ 8.00 (0.13) - 
   ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (3.02) - - 
   ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม - (1.98) (22.50) 
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุบริษัทย่อย 4.62 2.20 67.11 
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุบริษัทร่วม - - 1.26 
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 0.21 
   เงินปันผลรับ 0.04 0.04 0.04 
   ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ - - 1.93 
   เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (2.20) - - 
   เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2.7 3.02 1.90 
   เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น - - (21.24) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6.31) (13.58) 39.66 
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งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      
   เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - -  34.39 
   ช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - (2.50) (3.45) 
   เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - -  - 
   หุ้นกู้แปลงสภาพ 0.81 0.80 - 
   จ่ายเงินปันผล (12.37) (13.49) - 
   เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 56.25 168.75 13.80 
   ช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (2.71) -  -  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 41.98 153.56 44.73 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 0.72 3.82 (2.80) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) (110.14) 49.22 (93.23) 
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (37.30) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 204.09 93.95 143.17 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 93.95 143.17 12.65 

 

  

 



เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า (ตึก เอ) ชัน  
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