
 

  

 

 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน ควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 

ของ 

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ระหว่างวนัที่ 24 สิงหาคม 2561 ถงึ วนัที ่30 สิงหาคม 2561 
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      วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TGPRO-W3)  
 ของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (TGPRO-W3) 

ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 2)  หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TGPRO-W3) 
 3)  ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TGPRO-W3) ของ 
  บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 4) ใบน าฝากแบบ Bill Payment 
 5) เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์

(Issuer Account) เท่านั้น 
 6) แบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
 7) หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ไทย-

เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ของบริษทั 

ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 2,645,831,075 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ ควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) จ านวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย โดยเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ควบคู่กบั 4 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ  (TGPRO-W3) ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(อตัราส่วน 8 : 1 : 4) โดยมีราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 0.20 บาท (ยีสิ่บสตางค)์ ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น
สามญัของบริษทั ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) 
หน่วยละ - 0 - บาท โดยมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ดงักล่าว 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ต่อหุน้ (เวน้
แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิงและผูถื้อหุน้ท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสดัส่วน 

        ทั้ ง น้ีผู ้ถือหุ้นเ ดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนเ กินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้นได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเพ่ิมทุน
เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนในรอบแรกแลว้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการดงัน้ี 
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1.  หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 529,166,215 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหเ้สนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทัในราคาหุน้ละ 0.20 บาท ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ในอตัราส่วน 8 ต่อ 1 (8 หุ้นเดิมไดรั้บการ
จดัสรร 1 หุน้ใหม่) (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง)   

 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ี ใน
กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในรอบ
แรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของ
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้น
ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
แต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ
รายนั้น โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ
จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการใน
ขอ้ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคระ
กรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ
หรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบัน
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 
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อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

 
โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือ

หุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ท่ีบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 
 
2.  หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,116,664,860 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 จ านวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญั ใน
อตัราส่วน 1 ต่อ 4 (1 หุน้ใหม่ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 หน่วย) โดยราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(0.00 บาท) (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัได้ 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TGPRO-W3 ดงักล่าวมีอาย ุ5 ปี 

   
บริษทัฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ซ่ึงมี

จ านวนตามท่ีระบุในใบรับรองการจองซ้ือหุน้ ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
1) โดยรายละเอียดการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ดงักล่าว เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือ
แจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ท่ีส่งมาดว้ยน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
                 
 
 
                       ( นายรชต ลีลาประชากลุ )    
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ (มหาชน) (TGPRO-W3) (“หุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 
 

1.  ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 
 ช่ือ บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีตั้ง ส านักงานขายเลขท่ี 170/25-28 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้ น 10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์02-261-9955 โทรสาร 02-261-2959 
 
2.     วันเดือนปีและคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 

มิถุนายน 2561 และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561  
 
3.     รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนในคร้ังนี ้
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 

2561 และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 มีมติใหอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 2,645,831,075 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (อตัราส่วน 8 : 1 : 4) ในราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค)์ ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) โดยมีราคาใช้
สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์) (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษ
ทศนิยมของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วน โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
และก าหนดวนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วนั
ท าการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรดงัน้ี 

 
3.1  หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 

มิถุนายน 2561 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
เพ่ิมทุนจดทะเบียน :  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ข้ึนอีกจ านวนไม่เกิน 1,322,915,537.50 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 2,645,831,075 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
(หา้สิบสตางค)์ แบ่งเป็น   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
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  -    หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
 จ านวนไม่เกิน 529,166,215 หุน้ 

  -    หุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) 
 จ านวนไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ 

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 3,439,580,396 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,879,160,792 หุน้  
  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 
ทุนช าระแลว้ : 2,116,664,858.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,233,329,717 หุน้  
  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 
อตัราส่วนการจองซ้ือ : 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่  
  (กรณีมีเศษทศนิยมของหุน้จากการค านวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง) 
 
ราคาเสนอขายต่อหุน้ : ราคาหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค)์ ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญั

ของบริษทัยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
วธีิการจดัสรร : บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 529,166,215 หุ้น 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท 

  ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้อาจจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยผู ้
ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็
ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ของหุน้นั้นท้ิง 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรตาม
สิทธิ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อ
หุ้นเดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกิน
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กว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าวทั้ งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดง
ความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจอง
ซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ใหท้ าการจดัสรร
ให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น โดย
น าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ย
จ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง 
โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู ้
ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจาก
การจดัสรร 

 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่
ท าให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคระกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการหรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่น
บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

 
อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิ (Oversubscription) ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดั
หุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 
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การด าเนินการในกรณีท่ีมี : ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง และใหน้ าเศษหุน้ดงักล่าวไปรวมกบัหุน้ท่ีเหลือจากการ 
เศษของหุน้  จองซ้ือท่ีผูถื้อหุน้บางรายสละสิทธิหรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นภายในเวลาท่ีก าหนด 

หรือไม่ได้ช าระเงินค่าจองซ้ือหรือด้วยเหตุผลอ่ืนใด เพ่ือจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ตอ้งการจองซ้ือเกินกวา่สิทธิท่ีตนมีอยูต่ามสดัส่วนการถือหุน้  

  
3.2   ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

จ านวนใบส าคญัแสดง : จ านวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย 
สิทธิฯ ท่ีจดัสรร  
อตัราส่วนการจองซ้ือ : บริษทัฯ จะเสนอขาย 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ควบคู่กบัการ

ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพ่ิมทุน (อตัราส่วน 8 : 1 : 4) หากค านวณแลว้มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่เต็ม
หน่วย ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

 
ราคาท่ีเสนอขายต่อ : ราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) (ไม่คิดมูลค่า) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
 
วธีิการจดัสรร : โปรดดูรายละเอียดในขอ้ 3.1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ เร่ืองวธีิการจดัสรร 

 
4.     วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพือ่สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
 

5.     ก าหนดการจองซื้อและรับการช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ                            
5.1  ระยะเวลาการจองซื้อและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
        ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 ถึงเวลา 16.00 น. 
 
5.2   สถานทีรั่บจองซื้อและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
        ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดท่ี้ 
 เลขท่ี 170/33 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 12  ซอยสุขมุวทิ 16 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
        โทรศพัท ์ 02 261 9955 ต่อ 1206, 1207 โทรสาร 02 261 2771 
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5.3   เงือ่นไขในการจองซ้ือ 
1)  กรณีจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจดัสรร 
 ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีแจง้ความประสงคจ์องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสิทธิ หรือจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ น้อยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นทั้งจ านวนท่ี
จองซ้ือ 
 

2)  กรณีจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกนิกว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจดัสรร 
 ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสิทธิของตน

ให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิ โดยกรอก
รายละเอียดการจองใน “ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้ง
ท าการจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือหุน้ซ้ือสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ 
ทั้งในส่วนท่ีจองซ้ือตามสิทธิท่ีไดรั้บ และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บ 

 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
แลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมการ
ถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จอง
ซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี 
จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
แต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ
รายนั้น โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ
จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการใน
ขอ้ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคระ
กรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการหรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

 
อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

 
5.4  ขั้นตอนและวธีิการจองซื้อและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

(5.4.1) วธีิการจองซื้อและการช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
          ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งกรอกรายละเอียดให้

ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูรั้บมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นเต็มตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือท่ีบริษทัฯ ภายในวนัและเวลาท่ีรับจองซ้ือ และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

          
กรณีช าระด้วยการโอนเงนิ 
ให้ช าระเขา้บัญชี “บัญชีเพิ่มทุนบมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์” ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก 
(สุขุมวิท-พระรามท่ี 4) บัญชีกระแสรายวนัเลขท่ี 718-1-05565-5 รับเอกสารการจองซ้ือระหว่างวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นพร้อมระบุ Ref.1 เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซ้ือหุ้นส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบั 1) และ/หรือ ระบุ Ref. 2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และตอ้งช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ลงวนัทีไ่ม่เกนิ 30 สิงหาคม 2561) 
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักล่าว ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีเดียวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยขีดคร่อมเพ่ือเขา้บญัชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สัง่จ่าย “บัญชีเพิ่มทุน บมจ.ไทย-เยอรมัน 
โปรดักส์” รับเอกสารจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ)
ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.  
 ทั้งน้ี ให้ผูจ้องซ้ือสั่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
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(5.4.2)  เงือ่นไขอืน่ ๆ ในการจองซ้ือ                                 
1)   ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และช าระเงินค่าจองซ้ือแลว้ ไม่มี

สิทธิยกเลิกการจองซ้ือ ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซ้ือ หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บใบ
จองซ้ือ เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ/หรือการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2)   กรณีช าระค่าจองซ้ือดว้ยการน าฝากเช็ค หรือแคชเชียร์ หรือ ดร๊าฟท์ เขา้บญัชีผ่านระบบ Bill Payment 
การช าระเงินค่าจองซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผูจ่้ายท าการข้ึนเงินตามเช็คเรียบร้อยแลว้ และการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซ้ือไดแ้ลว้เท่านั้น 

3)   หากผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซ้ือหุน้ หรือมิไดป้ฏิบติัตามวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือ
และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลาจองซ้ือหรือบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือได ้(ไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม
ดว้ยเหตุท่ีไม่ใช่ความผิดของบริษทัฯ) ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ
ตามท่ีก าหนด หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น 
บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ดงักล่าว และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดิมดงักล่าว 

4)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สัมพนัธ์กนั 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือตามท่ีเห็นสมควรในการจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว  บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะถือวา่ผู ้
ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมราย
ดงักล่าว 

5)  ในกรณีหากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งในรอบแรก หรือการจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท าให้สัดส่วนการถือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้วเกินกวา่จ านวน
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าว โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้ว
ดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บการจดัสรร หรือไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นวา่นั้น บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวและผูถื้อ
หุน้รายดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบแก่ผูจ้องซ้ือ (ตามท่ีระบุในขอ้ 5.6) 

6)   บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 
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7)   บริษทัฯ งดรับการยืน่เอกสารจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณีย ์

8)   ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดรั้บใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ผูถื้อ
หุ้นเดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดรั้บ
ใบรับรองการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หุ้นเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกนัเป็น
รายการเดียวกนั หรือระบุขอ้มูลดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกนั ผูจ้องซ้ืออาจไดรั้บ
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดท่ีมีตามเลขทะเบียน
ผูถื้อหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูจ้องซ้ือตามท่ีเห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายดงักล่าว 

9) หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
จากการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกั 

10) หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
ช าระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ี
บริษทัฯ เห็นสมควร 

11) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ การช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการจองซ้ือตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี
เกิดปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ 

12) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด 
 

5.5  เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(5.5.1)  ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 3) ท่ีกรอกรายละเอียด

ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถยื่นใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 ฉบบั ต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 1 ฉบบั
เท่านั้น 

 
(5.5.2)  หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ ใบน าฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (กรณีช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่

กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดว้ยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟต ์พร้อมทั้งระบุช่ือนามสกุล 
เบอร์โทรศพัท ์ท่ีสามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 
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(5.5.3)  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้น (ถา้มี) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัฯ และไดจ้ดัส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมพร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแยกกรอกใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 ฉบบั ต่อใบรับรองการจองซ้ือหุน้ 1 ฉบบัเท่านั้น 

 
(5.5.4)  เอกสารประกอบการแสดงตน                              

 บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีท่ีใชบ้ัตรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีบตัรประจ าตวั
ประชาชนหมดอาย ุให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง)  

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
หรือในใบรับรองการจองซ้ือหุ้น ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส 
ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว 
 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย

ลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ทุก
ฉบบั 

 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 ส าเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือพร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนา
บตัรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามใน
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทุกฉบบั 

 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
 ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษทัท่ีมีอายไุม่

เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสาร
ประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หน้าท่ี Notary Public 
และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือ
รับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ 
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(5.5.5)   หนังสือมอบอ านาจ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) ส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซ้ือ และ
ผูรั้บมอบอ านาจซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
(5.5.6)   ส าหรับผูท่ี้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไวใ้นบัญชีของบริษทัผูอ้อก

หลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในนามผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจอง
หลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น” (ส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) เพ่ือน าส่งใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 
5.6  การคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในกรณีทีไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจ านวน

ทีจ่องซื้อ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกินกวา่สิทธิของตนและได้
ช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งในส่วนท่ีจองซ้ือตามสิทธิ และส่วนท่ีจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิของตน (Excess Right) ครบถว้นแลว้ แต่ไม่ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนตามท่ีแสดงความจ านง หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
บริษทัฯ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร หรือไดรั้บการจดัสรรไม่
ครบโดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหุน้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 
 
ทั้งน้ี  หากไดมี้การส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซ้ือตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิใน
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่าจอง
ซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิโดยชอบ และผูจ้องซ้ือ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัฯ อีกต่อไป 

 
5.7  วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์                                        

(5.7.1)   ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่
บริษทัฯ จะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือ
ผูฝ้าก” (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน
หุน้ท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหุน้ 
ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย”์) ไดท้นัทีภายหลงัท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท าการซ้ือ
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
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(5.7.2)   ในกรณีท่ีผู ้จองซ้ือประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซ้ือ และออกหลกัฐานการฝาก
ให้กบัผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอกขอ้มูลใน
เอกสารประกอบการจองซ้ือ ไดแ้ก่ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงค์น า
หลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัออกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ส าหรับผูจ้องซ้ือ
หุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะผูจ้องซ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ส าหรับผูจ้องซ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติ
บุคคล เพ่ือน าส่งแก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหากผูจ้องซ้ือหุ้นตอ้งการขายหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรหุ้นจะตอ้ง
โอนหุน้ออกจากบญัชี 600 โดยติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือหุน้สามารถขายหุน้ท่ี
ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีภายหลงัท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ฯ ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

 
(5.7.3)   ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในนามของผูจ้องซ้ือ ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษทัฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนท่ีไดรั้บ
การจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ภายใน 
15 วนั นับแต่วนัปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นจะไม่สามารขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผูจ้องซ้ือหุ้น
บริษทัฯ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีไดรั้บการจัดสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้แทน 

 
5.8  ข้อมูลส าคญัอืน่ ๆ เกีย่วกบัการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

(5.8.1) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือจะไดรั้บหลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นท่ีลงช่ือรับจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจองซ้ือหุ้นเพ่ือ
เป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

 
(5.8.2) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือมิไดช้ าระเงินตามวนั

และเวลาท่ีก าหนด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต ์ท่ีสั่งจ่าย  ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามวนัท่ีท่ีสั่ง
จ่ายบริษทัฯ จะถือวา่หุน้ดงักล่าวสละสิทธิในการจองซ้ือสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี 
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(5.8.3) หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มากกว่าจ านวน
เงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการจองซ้ือหุน้เป็น
หลกั 

(5.8.4)   หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อเดิมระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นอ้ยกวา่จ านวน
เงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 

 
(5.8.5)   ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ท่ีผูถื้อหุ้นมี

บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้
บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง โดยช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นใบจองซ้ือจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูจ้อง
ซ้ือ หากระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพยห์รือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งหรือระบุเลขท่ีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้บญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
หรือความล่าชา้ในการติดตามหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คืน และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว โดยออกใบหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรใน
นามของผูจ้องซ้ือและจดัส่งใบหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ามช่ือท่ีอยูท่ี่ปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ภายใน 
15 วนัท าการนับแต่ปิดการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บการจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซ้ือขาย 

 
(5.8.6)   กรณีคืนเงินค่าจองหุน้ (ถา้มี) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บการจดัสรรนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจองซ้ือทั้งหมดหรือไม่ไดรั้บ

การจดัสรรไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ผูถื้อหุน้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือ โดย
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 

 
6.     วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนส่วนทีเ่พิม่                 

วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม ดงัน้ี 
6.1  เงินท่ีไดรั้บจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 105 ลา้นบาท บริษทัจะ

ส ารองไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ 
 
6.2 เงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 บริษทัจะส ารองไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การด าเนินกิจการ 
 

7.   ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
เพ่ือความมัน่คงทางฐานะการเงินของบริษทัและมีผลท าใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจทางดา้นรายได ้
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8.    ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
บริษทัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ หากในอนาคตบริษทัมีผลประกอบการดีข้ึน 
บริษทัจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 8.1 และ 8.2  

8.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตาม
กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานการขยายธุรกิจและปัจจยั
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่งวด  

ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทั ตั้ งแต่ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

 
8.3 อ่ืน ๆ   

 - ไม่มี – 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัมีขาดทุนสะสมไตรมาส 1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 112 ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้
 
9.     รายละเอยีดอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ของบริษัท 

1. ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

2. ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

3. จ านวนทีอ่อกและ ไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย 
 เสนอขาย 

4.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย - 0 – บาท (ศูนยบ์าท) 

5. อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

6.  ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ 

7. อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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8. ลกัษณะการเสนอขาย บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยจะ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ตามรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุ้นในวนัท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record date) ซ่ึง
ไดแ้ก่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัจะจดัสรร 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 8 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนหากค านวณแลว้มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่า
กวา่ 1 หน่วยใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิง 

 9. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรกเม่ือครบ 3 
เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนั
เร่ิมใช้สิทธิตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก คือ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2561 และวนั
ก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี นบัแต่
แสดงสิทธิในกรณีท่ีวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั
ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวนั
ก าหนดใชสิ้ทธิ 

10. ตลาดรองของใบส าคญั  บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด 
 แสดงสิทธิ  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. ตลาดรองของหุ้นสามญัที ่  บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน 
 เกดิจากการใช้สิทธิ  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. นายทะเบียนใบส าคญั  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 แสดงสิทธิ 

13. ผลกระทบ  เน่ืองจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในคราว
เดียวกนั ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมจากการอนุมติัและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ัง
น้ี มีดงัน้ี 

 
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

เน่ืองจากบริษทัมีมติใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสดัส่วน (Rights Offering) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 
ในคราวเดียวกนั ดงันั้น การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
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สดัส่วนการถือหุน้จะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด ทั้งน้ี บนสมมติฐานวา่
ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อ
หุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นทั้ งจ านวน หรือหากผู ้ถือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TGPRO-W3 ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้ งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมราย
ดงักล่าว ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 :  หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวน 

การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้  
= [(Qr+Qw) / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
สิทธิเท่ากบั 4,233,329,717 หุน้ 

Qr  =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 529,166,215หุน้ 

Qw =  จ านวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 2,116,664,860 หุน้ 

ดงันั้น Control Dilution 
=         529,166,215 + 2,116,664,860              
 4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
= 38.46% 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าวจะได้รับผลกระทบจาก 
Control Dilution ร้อยละ 38.46 

กรณีท่ี 2 :  หากผู ้ถือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W3 
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ านวน 

การค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้  
= [Qw / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
สิทธิเท่ากบั 4,233,329,717 หุน้ 

Qr  =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 529,166,215 หุน้ 
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Qw =  จ านวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 2,116,664,860 หุน้ 

ดงันั้น Control Dilution 
=                  2,116,664,860                          
 4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
= 30.77% 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 ให้แก่บุคคลอ่ืน
ทั้งจ านวน ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อย
ละ 30.77 
 
อน่ึง ผลกระทบด้าน Control Dilution ขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้ 

  
2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  

สูตรการค านวณการลดลงของราคา =  
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย 
โดยท่ี 
Po  =  ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัยอ้นหลงั 15 วนั

ท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 
คือ ระหวา่งวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 – 28 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 
0.20 บาท 

Pr  =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัหุ้น
ละ 0.20 บาท 

Pw  =  ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมเท่ากบัหุน้ละ 0.50 บาท 

โดยท่ี 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  =  (PoQo + PrQr)/ (Qo + Qr) 
 =  0.20 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย    =  (PoQo+PrQr+PwQw)/(Qo+Qr+Qw)  
 =  0.29 
ภายหลงัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น หากมีการใช้สิทธิตามใบส าคญั
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แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้ งจ านวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดา้นการลดลงของ
ราคา (Price Dilution)  
 

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share Dilution)  
การค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร  =  (EPSo – EPSn) / EP-So 
โดยท่ี 
EPSo  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Qo 
EPSn  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / (Qo+Qr+Qw)  
 
ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมในคร้ังน้ี และมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวนแลว้ จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ 38.46  
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 
 ช่ือ บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์ TGPRO 
 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  เลขท่ี 99 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 
  โทรศพัท ์038-606-061-5 โทรสาร 038-606-066 
 ท่ีตั้งส านกังานขาย  170/25-28 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขมุวทิ 16 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์02-261-9955 โทรสาร 02-261-2959 
 Website www.tgpro.co.th 
 ธุรกิจหลกั  ผูผ้ลิตและจ าหน่ายท่อสแตนเลส แผน่สแตนเลส เพลาสแตนเลส และสแตนเลสประเภทอ่ืนๆ  
   
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิและการแข่งขัน  

2.1.  ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยการผลิตและจ าหน่ายท่อสแตนเลส ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ TGPRO เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการ

ผลิตทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมน ้ าตาล อาหาร ยาและเคมีภณัฑ์ โดยจะใช้ในส่วนของหมอ้ตม้น ้ า (BOILER), เคร่ือง
แลกเปล่ียนร้อน ความร้อน (HEAT EXCHANGER) และเคร่ืองระเหย (EVAPORATOR) และใชใ้นอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในส่วนของการตบแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์ นอกจากน้ียงัมีผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น แผ่นสแตนเลส เพลาส
แตนเลส และอุปกรณ์สแตนเลส เป็นตน้   

 
บริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยในปี 2560 สัดส่วนการจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศเท่ากบั 81 : 19 การจ าหน่ายในประเทศบริษทัไดข้ายผ่านบริษทัผูค้า้ส่งและขายตรงไปยงักลุ่ม
ลูกคา้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมน ้ าตาล อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งโครงการในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
เช่น ปิโตรเคมี อาหาร เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ในส่วนของการส่งออกไปยงัต่างประเทศ บริษทั ไดจ้ าหน่ายผ่านตวัแทน
จ าหน่ายรายใหญ่ในประเทศต่าง ๆ และจ าหน่ายแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน ้ าตาลและผูรั้บเหมาใน
ประเทศต่าง ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในแต่ละประเทศ โดยบริษทัไดส่้งออก
สินคา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ปากีสถาน บราซิล เป็นตน้ ในปี 2560 บริษทัมีสัดส่วนการขาย
ผา่นบริษทัผูค้า้ส่งและขายไปยงัลูกคา้โดยตรงเท่ากบั 77 : 23 
 
ปัจจุบนับริษทัมีโรงงานจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีรวมประมาณ 204 ไร่ มีก าลงัการ
ผลิตเต็มท่ีต่อหน่ึงกะการผลิตของท่อสแตนเลส แผ่นสแตนเลส เพลาสแตนเลส และอุปกรณ์ สแตนเลส อ่ืน ๆ รวม
ประมาณ 24,000 ตนัต่อปี 

 

http://www.tgpro.co.th/
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2.2 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
 บริษทัยงัคงเนน้การเติบโตของยอดขาย โดยมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้ าทั้งการผลิตและจ าหน่ายท่อ สแตนเลส 

ภายในประเทศไทย และขยายสู่ตลาดต่างประเทศมากข้ึน 
 

3. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
3.1 ลกัษณะของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ท่ีดิน, อาคาร, ส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ยท่ีดินท่ีจงัหวดัระยอง 
ท่ีดินจงัหวดัสมุทรปราการ และอาคารส านกังานท่ีกรุงเทพฯ รวมถึงเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน และ
ยานพาหนะ สุทธิรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,874.69 ลา้นบาท 

 
3.2 สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึงประกอบไปดว้ยโปรแกรมซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ สุทธิ

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 0.31 ลา้นบาท 
 
4. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ฯ 

4.1 คณะกรรมการบริษัท ฯ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริษทั ฯ จ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 

2 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29) กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ
71) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

นายรชต ลีลาประชากลุ รองประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

พลเอกสิทธิศกัด์ิ  เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

รศ.ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัต ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

นายวชิิต  วฒิุสมบติั กรรมการอิสระ 

นายอภินนัท ์รัชฏสมบติั กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 



 

  

23 

4.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีความรู้ ความช านาญท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ช่วยท าหน้าท่ีเฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเร่ืองส าคัญท่ีต้องการดูและอย่างใกล้ชิด เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัมี 1 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประกอบดว้ย 

 
  
 
 
 
 
 
 
5. ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผูบ้ริหารประกอบดว้ย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายรชต  ลีลาประชากลุ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

นายอภินนัท ์รัชฏสมบติั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวสมศรี ศรีส าราญรุ่งเรือง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

นางสาวนฤมล ภาสะพงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 

นายคียต์ะวนั บวัจนัทร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุนการบริหารโรงงาน 

นายวชัรพล สายสุวรรณ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและยทุธศาสตร์องคก์ร 

 
 
  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

พลเอกสิทธิศกัด์ิ  เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

รศ.ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัต ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
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6. ประวตักิารเพิม่ทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
6.1 ประวตักิารเพิม่ทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุน 
 

วนัที่ ค าอธิบาย หุน้จดทะเบียน(หุน้) ทุนจดทะเบียน(บาท) 
ทุนเรียกช าระ 

(บาท) 
31 ธ.ค. 2558 คงเหลือ   1,755,520,249.60 
7 ม.ค. 2559 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 372.00 

31 มี.ค. 2559 คงเหลือ 11,419,740,433 2,283,948,086.60 1,755,520,621.60 
6 ก.ค. 2559 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 40,000,000.00 
5 ส.ค. 2559 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 50,000,015.60 
5 ต.ค. 2559 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 20,409.00 
7 ธ.ค. 2559 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 840.00 

10 เม.ย. 2560 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 1,234,000.00 
16 พ.ค. 2560 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 30,540,906.60 

5 มิ.ย. 2560 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 2,000.40 
25 ธ.ค. 2560 จดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคล 

ในวงจ ากดั 
2 0.40 - 

27 ธ.ค. 2560 จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ - - 0.40 
31 ธ.ค. 2560 คงเหลือ 11,419,740,435 2,283,948,087.00 1,877,318,793.60 
5 ม.ค. 2561 เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 4,851,359,440 2,425,679,720.00 2,116,664,320.00 

10 ก.ค. 2561 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - - 538.50 
3 ส.ค. 2561 คงเหลือ 4,851,359,440 2,425,679,720.00 2,116,664,858.50 
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6.2 ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 
 
ล าดบัที่ ช่ือ จ านวนหุ้น 

1 นายรชต ลีลาประชากลุ  1,016,996,687 
2 นางสาวมณฑิรา ลีลาประชากลุ 652,728,504 
3 นายโชคชยั เศรษฐีวรรณ 135,416,251 
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 117,628,112 
5 นายสุรนาท วงศช์นะภยั 38,600,000 
6 นายศกัด์ิชยั เลิศเดชเดชา 30,000,000 
7 นายอุดม คณาศรีนุวติั 29,199,984 
8 นายเจษฎา พาณิชยอ์  านวยสุข 25,128,000 
9 นางสาวชลธี จิรโภควณิช 23,161,748 

10 นายทิวา จิรพฒันกลุ 21,480,000 
 
 

7. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปี 
 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
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ส่วนที ่3 
ข้อมูลทางการเงิน 

 
1. ตารางข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,707,995 24,412,764 36,371,659 
เงินลงทุนชัว่คราว 29,539,405 141,256,514 10,306,980 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 229,578,274 319,447,373 215,414,594 
สินคา้คงเหลือ 915,260,213 706,554,626 705,089,338 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - - 7,864,105 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,181,084,887 1,191,671,277 975,046,676 
     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 562,253 
     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 1,874,694,027 1,548,336,291 1,442,219,629 
     
สินทรัพยไ์มมีตวัตน – สุทธิ 311,470 567,986 705,284 
     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 234,736,691 466,358,663 1,259,789 
     
รวมสินทรัพย์ 3,290,827,075 3,206,934,217 2,419,793,631 
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งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 355,285,019 274,122,770 265,593,674 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 421,903,857 432,126,246 335,396,688 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – ส่วนท่ีถึงก าหนด    
     ช าระภายในหน่ึงปี 53,090,000 16,130,115 2,140,423 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 646,383 1,187,282 582,689 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 830,925,259 723,566,413 603,713,846 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ี    
     ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,199,783 1,244,737 642,961 
เงินกูย้มืระยะยาว 264,385,175 329,905,060 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,547,674 22,733,586 19,494,447 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 292,132,632 353,883,383 20,137,408 
     
รวมหนี้สิน 1,123,057,891 1,077,449,796 623,851,254 
     
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 2,116,664,320 2,084,887,413 1,755,520,250 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - - - 
ก าไร (ขาดทุนสะสม)    
     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 16,671,699 16,671,699 16,671,699 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - 112,483,564 - 119,040,179 - 125,794,114 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,168,012,534 2,129,679,037 1,796,085,531 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 243,350 - 194,616 - 143,154 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,167,769,184 2,129,484,421 1,795,942,377 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,290,827,075 3,206,934,217 2,419,793,631 
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 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

ก าไรขาดทุน :    
รายได้    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,481,949,706 1,338,000,205 1,415,982,888 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - 
กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - 
รายไดอ่ื้น 3,452,644 51,566,169 5,284,060 
รวมรายได้ 1,485,402,350 1,389,566,374 1,421,266,948 
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขายและบริการ 1,233,763,615 1,150,837,633 1,344,277,409 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 56,789,054 50,269,676 61,301,891 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,501,684 167,718,253 125,091,811 
รวมค่าใช้จ่าย 1,455,054,353 1,368,825,562 1,530,671,111 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 216,638,735 238,728,741 76,989,539 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - 26,068,892 - 23,323,011 - 20,104,765 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 235,569,843 215,405,730 56,884,774 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ - - - 
ก าไรส าหรับปี 6,533,667 4,237,290 - 133,528,264 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - 25,786 - 2,527,617 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 6,507,881 4,237,290 - 131,000,647 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,582,401 4,288,752 - 133,404,010 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 48,734 - 51,462 - 124,254 
  6,533,667 4,237,290 - 133,528,264 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,556,615 4,288,752 - 130,876,393 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 48,734 - 51,462 - 124,254 
  6,507,881 4,237,290 - 131,000,647 
ก าไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน    

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 0.0006 0.0004 - 0.0171 

 



 
         

 
   

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (TGPRO-W3) ของบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 529,166,215 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  

ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (TGPRO-W3) จ  านวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ (อตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

วนัท่ีจองซ้ือ        
ขอ้มูลผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง       
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)............................................................................................................................ ............ เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเลขท่ี................................................................. 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................................................ ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) 
โทรศพัทบ์า้น............................................................................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี............................................................................................ 
มีความประสงคข์อจองซ้ือและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (TGPRO-W3) ตามสัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี 
(อตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ควบคู่กบั 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) ท่ีราคา 0.20 บาทต่อหุ้น  
โดยผูจ้องซ้ือไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 0.20   

 

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยสั่งจ่าย “บัญชีเพิม่ทุนบมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์” 
เงินโอนเขา้ “บญัชีเพิ่มทุนบมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์”ธนาคารกสิกรไทย บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 718-1-05565-5 (ช าระแบบ Bill Payment) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขมุวทิ-พระรามที่ 4) 
เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ดราฟต ์(ลงวนัท่ีไม่เกิน 30 สิงหาคม 2561) เลขท่ีเช็ค......................วนัท่ี........................................ธนาคาร..........................................สาขา................................ 
หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย ์(หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี : (ผู้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
ในกรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากไว้กับบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั.............................................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ................. น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ช่ือบญัชี........................................................................................................................... เลขท่ี .......................................... 
ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น  (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เท่านั้น ในกรณีท่ีระบุช่ือผูจ้องซ้ือไม่ตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือระบุช่ือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเลขสมาชิก
ผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สัมพนัธ์กนั จะออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามผูจ้องซ้ือและจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ ตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจดัสรรไดท้นัวนัท าการวนัแรกของ
การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรร) 
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ขอรับใบหลักทรัพย์  ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรไวใ้นนามขา้พเจา้  และจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจา้ตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัท าใบหลกัทรัพยต์ามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้
เข้าบัญชี 600 ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของ
ผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงั ผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชี 600 ใน
ช่องน้ี กรุณากรอก “ขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” และ “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายนิยอมเปิดเผยขอ้มูลตาม FATCA” (ส าหรับผู ้
จองซ้ือนิติบุคคลเท่านั้ น) เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ดว้ย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยห์รือไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนเกินค่าจองซ้ือโดย จ่ายเป็นเช็ค 
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรับคืนเงินดว้ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้องซ้ือตอ้ง
รับผิดชอบเม่ือน าเช็คไปเรียกเกบ็เงิน) และน าส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ
เอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซ้ือ มาถึงบริษทัฯ ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือ หากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้
สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและสารสนเทศของ บริษทัฯ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ และสารสนเทศดงักล่าว
และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้อีกดว้ย      
          ลงช่ือ............................................................................ผูจ้องซ้ือ 
การลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ                            (.........................................................................) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
หลักฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (TGPRO-W3) ของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

(ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน) 
วนัท่ีจองซ้ือ          ใบจองซ้ือเลขท่ี ..................................................... 
บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)......................................................................................................................เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  
บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (TGPRO-W3) หน่วยละ  - 0 - บาท 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 0.20   

โดยช าระเป็น        เงินโอนเขา้บญัชี (ช าระแบบ Bill Payment)        เช็ค           แคชเชียร์เช็ค        ดราฟต ์(ลงวนัท่ีไม่เกิน 30 สิงหาคม 2561) 
เลขท่ีเช็ค......................................................... วนัท่ี.................................................. ธนาคาร...................................................................... สาขา......................................................................... 
ออกใบหลกัทรัพย ์ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี................................................. 
ออกใบหลกัทรัพย ์ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
ออกใบหลกัทรัพย ์ในนามผูจ้องซ้ือ               เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเอกสารการจอง............................................................................ 

 

ใบจองซ้ือ 1 ใบ 
ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเท่านั้น 
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ใบจองซ้ือเลขท่ี ……………………….. 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กลกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
ผูฝ้ากเลขท่ี 

Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

301 ธนำคำรซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD. 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) – ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD. 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD. 

340 ธนำคำร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี้) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ – เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนำคำร เดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สำขำกรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ส ำหรับลูกค้ำ

บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน) วนัที/่Date____________สำขำผู้รับฝำก________________

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษ ี0107537002371

 Tel. ____________________________________
เพ่ือเขา้บญัชีเพ่ิมทุน บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์

         บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ีบญัชี 718-1-05565-5 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref. 1)_________________________

เลขทีบั่ตรประชำชน/หนังสือเดินทำง/ทะเบียนนิติบุคคล(Ref. 2)
_______________________________________

 เงินสด

                          

ช่ือผู้ฝำก_______________________Tel_______________________ เจ้ำหน้ำทีธ่นำคำร________________________________

ส ำหรับธนำคำร

บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน) วนัที/่Date____________สำขำผู้รับฝำก________________

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษ ี0107537002371

Tel. ____________________________________
เพ่ือเขา้บญัชีเพ่ิมทุน บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์

         บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ีบญัชี 718-1-05565-5 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref. 1)__________________________

เลขทีบั่ตรประชำชน/หนังสือเดินทำง/ทะเบียนนิติบุคคล(Ref. 2)

_______________________________________

 เงินสด

                          

ช่ือผู้ฝำก_______________________Tel_______________________ เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร________________________________

ช่ือผู้จองซื้อ_______________________________________

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร จ านวนเงินเป็นตวัเลข

เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพร้อม ใบแจง้หน้ี ไปช าระไดท่ี้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ

เช็ค หมายเลข_____________________________ธนาคาร_____________________สาขา____________________ลงวนัท่ี_________________

จ านวนเงิน (บาท)

ช่ือผู้จองซื้อ_______________________________________

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร จ านวนเงินเป็นตวัเลข

เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพร้อม ใบแจง้หน้ี ไปช าระไดท่ี้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ

เช็ค หมายเลข_____________________________ธนาคาร_____________________สาขา____________________ลงวนัท่ี_________________
จ านวนเงิน (บาท)

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

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

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบคุคล เลขที่ ........................................................................................................................ 

1. สถานที่เกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

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

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

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

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนติิบุคคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

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

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถอืหุ้นชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เปน็ PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงคฝ์ากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บรษิัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบัฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับรษิัท ศนูย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดขู้อมูลดังกล่าวได้         

 

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

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

 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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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) 

 

หน้า 1 ของ 2 

sirikanya.ca
Textbox
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

sirikanya.ca
Textbox
33



 

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 

หน้า 2 ของ 2 
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หนงัสือมอบอาํนาจ 

สาํหัับกาัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิของ 

บัิษทั ไทย-เยอัมนั โปัดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 วนัท่ี ____________________________________  

 ขา้พเจา้  _________________________________________ (“ผูม้อบอาํนาจ”) สญัชาติ ___________________________ 

เลขปัะจาํตวัปัะชาชน / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี _______________________________________________ 

ท่ีอยูใ่ห้เป็นไปตามัายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปัากฏ ณ วนักาํหนดัายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้ั ับกาัจดัสััและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตามสดัส่วนกาัถือหุน้ (Rights Offering) (Record Date) ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 โทัศพัทท่ี์ติดต่อได ้______________________ 

ในฐานะผูถื้อหุน้ของบัิษทั ไทย-เยอัมนั โปัดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บัิษทัฯ”) จาํนวน _____________________________ หุ้น 
ัายละเอียดปัากฏตามใบัับัองกาัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบัิษทัฯ ซ่ึงเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 

 ขอมอบฉนัทะให ้นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________ อาย ุ___________ปี 
เลขปัะจาํตวัปัะชาชน / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี _______________________________________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี _________________ ถนน _________________________________ ตาํบล / แขวง ___________________________ 
อาํเภอ / เขต _____________________ จงัหวดั _______________________ ัหสัไปัษณีย ์______________ (“ผู ้ั ับมอบอาํนาจ”) 
เป็นผู ้ัับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินกาัแทนข้าพเจ้า ในกาัจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบัิษัทฯ จํานวน 
_______________________ หุ้น ัวมถึงอาํนาจในกาัลงนาม แกไ้ข เพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบัิษทัฯ 
ชาํัะค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน และดาํเนินกาัใดๆ ทั้งปวงอนัจาํเป็นและสมควัท่ีเก่ียวกบักาัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบัิษทัฯ หัือ
เพ่ือดาํเนินกาัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบัิษทัฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดจ้นเสั็จกาั 

 กาัใดท่ีผู ้ั ับมอบฉันทะไดก้ัะทาํไปภายใตก้าัมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ได้
กัะทาํดว้ยตนเองทุกปัะกาั 

ลงช่ือ _____________________________ ผูม้อบอาํนาจ 
(______________________________) 

ลงช่ือ _____________________________ ผู ้ั ับมอบอาํนาจ 
(______________________________) 

ลงช่ือ _____________________________ พยาน 
(______________________________) 

ลงช่ือ _____________________________ พยาน 
(______________________________) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 

 
อากัแสตมป์ 
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