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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัท ทรีซกิตีไ้ฟว์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ช่ือและสถานที่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ   บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์  0-2017-4280-9 

โทรสาร   0-2040-1290-1 

2. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้
ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 และได้รับการอนมุติั
จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม)่ ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561   

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

อ้างถงึมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (ครัง้ใหม)่ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 วาระท่ี 4 การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 9,593,950,023 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียด ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 6,395,966,682 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอ

ขายในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 3,197,983,341 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5 (TSF-W5)  

ทัง้นี ้ในระหวา่งวนัท่ี 12 – 16 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจดัสรรตามข้อ 1) ได้จํานวน 

374,792,123 หุ้น และเสนอขาย TSF-W5 ได้จํานวน 187,396,050 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น จะต้องมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ จํานวน 187,396,050 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เหลือหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีสามารถจดัสรรใหมไ่ด้จํานวน 9,031,761,850 หุ้น 
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ดงันัน้ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม)่ ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 มีมติอนมุติัเปล่ียนแปลงการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีคงเหลือ จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรใหม ่ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1.3339364332 หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.045 บาท   

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น และ
การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) จํานวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอ
ขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไมต่ํ่ากวา่หุ้นละ 0.045 บาท 

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 ทนุจดทะเบียน :  1,678,933,158.50 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบง่เป็น 
  -      หุ้นสามญั  16,789,331,585 หุ้น 

- หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น 
 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว :  677,075,880.50 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบง่เป็น 
 -      หุ้นสามญั  6,770,758,805 หุ้น 

- หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น 
 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม : 9,031,761,850 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 
 ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 0.045 บาท     
 อตัราสว่นจองซือ้  :  1 หุ้นสามญัเดิมมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1.3339364332 หุ้น  
 วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวน 9,031,761,850 หุ้น

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนของการถือหุ้นเดิมใน
อตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1.3339364332 หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.045 บาท (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราท่ีกําหนดไว้ได้ โดยจะได้รับจัดสรร
หุ้นท่ีจองเกินสิทธิ หากมีหุ้นเหลือจากการจองซือ้ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นตามวิธีการท่ีกําหนด และหากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้
สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ให้
จัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด ในราคาขาย
เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่ต่ํากว่าหุ้นละ 0.045 
บาท   
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3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธิ จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บคุคล : หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและผู้ ถือ 
ในวงจํากดั     หุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

 ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : ราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไมต่ํ่ากวา่หุ้นละ 0.045 บาท   
 อตัราสว่นจองซือ้  :  -  
 วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั โดยบคุคลในวงจํากดัดงักลา่วจะไม่
เ ป็ น บุ ค ค ล ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กั น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
9,031,761,850 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท โดยมีราคา
เสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ํากว่า
หุ้นละ 0.045 บาท ทัง้นี ้ราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการ
ติดต่ อ กัน  แต่ ไ ม่ เ กิ น  15 วัน ทํ ากา ร ติดต่ อกัน  ก่ อนวัน ท่ี
คณะกรรมการมีมติกําหนดราคาเสนอขาย 

4. วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ใน 
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561  

5. กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.1 กาํหนดวันจองซือ้และการรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถงึ 11 มกราคม 2562 (รวม 5 วนัทําการ) ในระหวา่งเวลา 9:00 น. ถงึ 15:30 น.  

5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นได้ ณ ท่ีทําการของบริษัทฯ คือ  

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2017-4280 ตอ่ 201 
เจ้าหน้าท่ีท่ีติดตอ่ นางสาวหฤทยั ไกรศกัด์ิ หรือ นางสาวจารุภา ปิติพฒัน์ 
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(**งดรับเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน ทางไปรษณีย์**) 

5.3 เงื่อนไขการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.3.1 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ หรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร จะได้รับ
จัดสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้ปัดเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ทิง้ 

5.3.2 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร โดยจะต้องแสดงความจํานงมาใน
คราวเดียวกนักบัการจองซือ้ตามสิทธิ และต้องชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้
จํานวน ในกรณีท่ีจองซือ้เกินสทิธิและไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิ บริษัทฯ จะคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ (โปรดดใูน
รายละเอียดวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นข้อ 5.6 โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมด
รวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซือ้หุ้ น
ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษ
ทศนิยมของหุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 

- กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมด
รวมกนั บริษัทฯ จะจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนํา
สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ เพ่ือให้ได้
จํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของ
หุ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) โดยการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ให้ดําเนินการไป
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรร ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรให้กบัผู้ ถือ
หุ้นแตล่ะรายจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นรายนัน้จองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

- อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทํา
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่า
ฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้
คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการจดัสรร
ดังกล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

-  
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5.3.3 เง่ือนไขการจองซือ้อ่ืนๆ  

1) ในกรณีชําระค่าจองซือ้หุ้ นด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 
(ดร๊าฟท์) การชําระเงินค่าจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อย
แล้ว และบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ทําการจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีจองซือ้ไม่สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ปฏิบัติตาม
วิธีการชําระเงินค่าจองซือ้และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ตามเง่ือนไข หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตท่ีุมิใช่ความผิดของบริษัทฯ) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา
การจองซือ้ตามท่ีกําหนด หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้หรือนําสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือ
วา่ผู้ ถือหุ้นเดิมสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรายดงักลา่ว 

4) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สมัพนัธ์
กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหุ้นเดิมสละ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ครัง้นี ้

5) ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทัง้ในรอบแรก หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือ
ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านัน้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวรายดงักล่าว และผู้ ถือหุ้นต่างด้าวรายดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบแก่ผู้จองซือ้ (ตามท่ีระบใุนข้อ 5.6) 

6) ผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารอ่ืน ๆ เอง (ถ้ามี)  

7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
เดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว 
โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกัน
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เป็นรายการเดียวกนั หรือระบุข้อมลูดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกัน ผู้จองซือ้
อาจได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นทุก
หมายเลขรวมกนั และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ตามท่ี
เหน็สมควร หรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรค 
หรือข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
บริษัทฯ 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องย่ืนเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิ ตามท่ีแสดงไว้
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และต้องระบุจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ต้องการจองซือ้เกินกว่า
สิทธิของตนอย่างชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ และในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนาม
โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั  เทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จดัสง่ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั ต่อ
ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

3) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ 
- กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ผู้ ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์” ทัง้นีเ้ช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักลา่ว ต้องลงวนัท่ีไมเ่กิน 10 มกราคม 2562  

- กรณีชําระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี 
ผู้ ถือหุ้นฝากเงินเข้าบัญชีในนาม “บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
อาคารซนัทาวเวอร์ส ประเภทบญัชีออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 696-2-06333-9 และแนบสําเนาใบนําฝาก/
โอนเงินเข้าบญัชีสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลังของหลักฐานการชาํระเงนิ) 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 
- บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจําตัว
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ประชาชน ให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 17 ธันวาคม 2561 หรือ
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แนบสําเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร
ข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีไม่ได้มีสญัชาติไทย) (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือหนงัสือรับรองของบริษัทท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนา
ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับ
การรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองความถกูต้องโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย 
หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

5) หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
ตามข้อ 4) (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 

6) สําหรับผู้ ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ใน
นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นํา
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4)  

5.5 วธีิการจองซือ้ และชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอํานาจต้องย่ืนเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ชําระเงินคา่หุ้นเตม็ตามจํานวนท่ีจองซือ้ ท่ีบริษัทฯ ภายในวนัและเวลาท่ีรับจองซือ้ และชําระ
เงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
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กรณีชาํระด้วยการโอนเงนิ โดยจะต้องจ่ายชาํระเตม็จาํนวน (งดชาํระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเงนิสด) 

ให้ชําระเข้าบญัชี “บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์” ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารซนัทาวเวอร์ส ประเภท
บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 696-2-06333-9 รับเอกสารจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 11 
มกราคม 2562 ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 15:30 น.  

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการงดรับเงินสดเพ่ือชําระคา่จองซือ้หุ้น 

- กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 2)) ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการชําระเงิน 

กรณีชาํระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงนิ (ดร๊าฟท์) (ลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกนิวันที่ 10 มกราคม 2562)  

เช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) ดงักลา่วต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการของวนัท่ีในเช็คเท่านัน้ โดยขีดคร่อมเพ่ือเข้าบญัชี
โดยเฉพาะ (Account Payee Only) สัง่จ่าย “บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์” โดยเช็คดงักล่าวจะต้องลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2562 และนําฝากเข้าบญัชี “บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์” ธนาคารกสิกร
ไทย จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารซนัทาวเวอร์ส ประเภทบญัชีออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 696-2-06333-9  

- กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) 
ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถงึ วนัท่ี 10 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. – 15:30 น. 

- กรุณาจ่ายเช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) จํานวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบ
จองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิ และกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรร 

กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 2)) ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการชําระเงิน 

5.6 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ไม่ครบตามจาํนวนที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธิ หรือเน่ืองจากปฏบัิตผิิดเงื่อนไขการจองซือ้ 

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นชําระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน แต่ผู้ ถือหุ้ นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 

เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินจากสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร แต่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุน้อยกว่าจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
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ซือ้หุ้นสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ ถือหุ้น  ภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น  

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในส่วนท่ีไม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน

ระยะเวลา 14 วันทําการ นับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเงินคืน

ดงักล่าว และจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงิน

ค่าจองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรและต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วนัทําการดงักล่าวจนถึง

วนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ี

ระบไุว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 17 ธันวาคม 2561 ให้ถือว่าผู้จอง

ซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้โดยชอบและผู้จองซือ้ไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อีกตอ่ไป 

5.7 การสละสทิธิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือมิได้ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ 
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในครัง้นี ้

5.8 วธีิการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.8.1 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
อยู่ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้จอง
ซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้ ซึ่งใน
กรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.8.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้ ซึง่ในกรณีนี ้ ผู้จองซือ้ จะสามารถ
ขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของ
บริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ก็ตอ่เม่ือผู้จองซือ้โอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 มาเข้าสูบ่ญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซือ้ต้องการ
ถอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว สามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์
ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด (ทัง้นีผู้้จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 4) ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) 
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5.8.3 ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในนามของผู้ จองซือ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 17 ธันวาคม 2561 ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัปิดการจองซือ้ ซึง่
ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 
ซึ่งผู้ จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีหุ้ นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายใดมิได้ระบุวิธีการท่ีจะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 5.8.3 แทน 

5.9 ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.9.1 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้ท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้หุ้นเพ่ือ
เป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.9.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ชําระเงินตามวนัและเวลาท่ีกําหนด หรือเช็ค
บคุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัว๋แลกเงิน (ดร๊าฟท์) ท่ีสัง่จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตาม
วนัท่ีท่ีสัง่จ่าย บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในครัง้นี ้

5.9.3 ช่ือผู้ จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีท่ีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน จะทําให้ไม่สามารถฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักล่าวบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุน ดงักล่าว โดยการออกใบหุ้น ในนามผู้จองซือ้ และจัดส่ง
ให้กับผู้จองซือ้ ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ภาย 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ 
ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้น ท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบ
หุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้น ภายหลงัจากท่ีหุ้น ของบริษัทฯ ได้รับอนมุติัให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความลา่ช้าดงักลา่วในทกุกรณี  

5.9.4 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่าจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้เป็นหลกั 

5.9.5 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน น้อยกว่าจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามท่ี
บริษัทฯ เหน็สมควร 

5.9.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ท่ีผู้ ถือหุ้น
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ท่ี
ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง โดยช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้จะต้อง
เป็นช่ือเดียวกนักับผู้จองซือ้ หากระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
หรือระบุเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน จะทําให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เข้าบญัชี
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ซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
หรือ ความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามญัเพิ่มทนุคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ดงักล่าว โดยออกใบหุ้น ตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรในนามของผู้จองซือ้ และจดัส่งใบหุ้น ให้
ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น (Record date) ท่ี 17 ธันวาคม 2561 ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้ ซึง่บริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้น ท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัทําการแรกของการซือ้ขาย 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไมส่ามารถเพิ่มทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 
และไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือเดิม เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ และรองรับการลงทนุในโครงการใหม ่ๆ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การท่ีบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทนุทัง้หมดตามแผนจะส่งให้งบการเงินรวมไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ของบริษัทฯ มีส่วนของผู้
ถือหุ้ นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และบริษัทฯ อาจไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุสําหรับนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้ขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต  มีผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 

8. นโยบายปันผล และสทิธิในการรับเงนิปันผล 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหักสํารองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะนํากําไรสุทธิ 
ดงักลา่วไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีขาดทนุสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากในอนาคตบริษัทฯ
สามารถล้างขาดทนุสะสมได้ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย 

8.2 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ได้รับหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีข้องบริษัทฯ จะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯประกาศจ่ายเงิน
ปันผล  เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

9. รายละเอียดอ่ืนที่จาํเป็นต่อการประกอบการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ไมมี่  -
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท  

ช่ือบริษัท   บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  0107548000340  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์   0-2017-4280-9 

โทรสาร    0-2040-1290-1 

เวบ็ไซต์   www.365pcl.com 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการส่ือ โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ 

 บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจบริการด้านส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

นอกบ้านครบวงจรครอบคลมุจุดยทุธศาสตร์หลกั ๆ ในกรุงเทพมหานคร พทัยา เชียงใหม ่

เชียงราย ขอนแก่น ชลบรีุ อบุลราชธานี หวัหิน และหาดใหญ่ รวมถึงสนามบินสวุรรณภมิู และ

สนามบินภมิูภาคทัว่ประเทศ 

1. การให้บริการด้านส่ือประชาสมัพนัธ์ครบวงจร 

2. การให้บริการจดังานตามโครงการประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

3. การให้บริการท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ 

4. การให้บริการภายใต้สิทธิโครงการระยะยาวจากกทม. (ครบกําหนดสญัญาวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2561) 

ทนุจดทะเบียน   16,789,331,585 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,678,933,158.50 บาท 

(ณ 12 ธนัวาคม 2561) 
ทนุชําระแล้ว  6,770,758,805  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท รวม 677,075,880.50 บาท 
(ณ 12 ธนัวาคม 2561) 

 

1. ประเภทกจิการและลักษณะการประกอบธุรกจิหลักในปัจจุบัน 

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชัน่ส จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เป็น

นิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2532 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือ

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ทะเบียนเลขท่ี 0107548000340 โดยได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิมมาเป็นบริษัท 

ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงตราสญัลกัษณ์ (LOGO) ในช่ือย่อ 

TSF และได้แปล่ียนตราประทบัของบริษัทใหมจ่ากเดิม “365” เป็น ”TSF“ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557  
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2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจบริการด้านส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์นอกบ้านครบวงจร

ครอบคลมุจดุยทุธศาสตร์หลกั ๆ ในกรุงเทพมหานคร พทัยา เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ชลบรีุ อบุลราชธานี หวัหิน 

และหาดใหญ่ รวมถงึสนามบินสวุรรณภมิู และสนามบินภมิูภาคทัว่ประเทศ ในรูปแบบป้ายโฆษณาบนทางเท้า (Mupi) 

และป้ายโฆษณา ท่ีศาลาท่ีพักผู้ โดยสารประจําทาง (Panorama) รวมถึงการรับจัดงานโครงการต่าง ๆ กับทาง

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชน โดยเน้นทางด้านการเป็นตวัแทนในการจดัหาช่องทางในการ

เผยแพร่ ส่ือโฆษณาเพ่ือเป็นการประชําสมัพนัธ์ให้กบับริษัทลกูค้า เช่น การลงโฆษณาบนป้าย Billboard ขนาดใหญ่ 

ส่ือโฆษณาในด้านตา่ง ๆ เช่น สถานีโทรทศัน์และวิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการจดัการเพ่ือดําเนินงานในโครงการต่าง 

ๆ ท่ีจัดขึน้ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ดําเนินงานต่าง ๆ ตัง้แต่เร่ิมดําเนินงานโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขรวมถึง

ข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้มีการกําหนดขึน้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กลุม่บริษัทประกอบไปด้วยบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท และ 1 บริษัทร่วม ได้ดําเนินการจดัโครงสร้างบริษัทย่อย

ใหมเ่พ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานให้มากย่ิงขึน้ ซึง่มีสรุปรายละเอียดการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมทัง้ 3 บริษัท ดงันี ้

(1)   บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากดั (เดิมช่ือบริษัท เจซีดี แมเนจเม้นท์ จํากดั) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติ

บคุคลเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2549 และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าซือ้

หุ้นของบริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากดั ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2554 เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจบริหารและให้

คําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้เป็นตวัแทนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

 (2)   บริษัท ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จํากดั (เดิมช่ือบริษัท ทีเอสเอฟ เอ็นเนอร์จี จํากดั) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติ

บคุคลเม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2552 และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้

คําปรึกษา คําแนะนํา และวางแผนเพ่ือดําเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทกุชนิด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

 (3)   บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จํากดั จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคลเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ซึง่มีทนุจด

ทะเบียน 10,000,000 บาท เป็นบริษัทประกอบธุรกิจตลาดซือ้ขายรถยนต์มือสอง บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24 

3. โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

แบง่ตามลกัษณะของการให้บริการได้ ตัง้แตปี่ 2558 - 9 เดือนแรกของปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้
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    หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 9 เดือนแรก ปี 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน)         

รายได้จากป้ายโฆษณาโครงการศาลาฯ 

กทม.* 

309.97 72.06 196.45 59.91 159.04 42.25 127.11 53.20 

รายได้จากป้ายโฆษณาตา่งจงัหวดั 46.63 10.84 27.42 8.36 11.96 3.18 16.75 7.01 

รายได้จากการจดังานโครงการ

ประชาสมัพนัธ์ 

- - 5.70 1.74 70.24 18.66 9.79 4.10 

รายได้จากสื่อโฆษณา DTC 0.68 0.16 57.14 17.43 80.85 21.49 75.66 31.67 

บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากดั          

รายได้จากป้ายโฆษณาตา่งจงัหวดั 3.12 0.72 7.02 2.14 18.42 4.89 2.16 0.90 

รายได้จากสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 69.79 16.22 34.17 10.42 35.88 9.53 7.46 3.12 

รวม 430.19 100.00 327.90 100.00 376.39 100.00 238.94 100.00 

*สญัญาโครงการศาลาฯ กทม. กลุม่ D จํานวน 691 หลงั (ครบกําหนดสญัญาวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

4. ลักษณะของผลติภัณฑ์และสนิค้า 

ลกัษณะการให้บริการ  

รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท มีความแตกต่างกันในส่วนของการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นไปยังความ
ต้องการของลกูค้าท่ีใช้บริการ โดยสามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ธุรกิจหลกั ดงันี ้

1) การให้บริการด้านส่ือประชาสมัพนัธ์ครบวงจร  

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางให้ด้านของการให้บริการด้านส่ือท่ีครอบคลมุในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ส่ือด้านการตลาด ส่ือเชิงสร้างสรรค์ ส่ือการโฆษณาทุกรูปแบบและทุกช่องทาง เช่น ช่องทาง
โทรทศัน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือวิทย ุเป็นต้น รวมถึงเป็นตวัแทนในการจดัหาช่องทางโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ
ตา่ง ๆ ตามความต้องการของลกูค้า 

2) การให้บริการจดังานตามโครงการประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

รายได้จากจัดงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
แผนงานประชาสมัพนัธ์หรือส่งเสริมการตลาด เช่น การจดักิจกรรมเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ กิจกรรมวนัครบรอบ
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดงานโครงการในส่วนของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น   

3) การให้บริการท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ 

รายได้จากค่าบริการรายเดือนจากการให้บริการท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ รายได้ในส่วนนีจ้ะมีลกัษณะเป็น
สญัญาให้บริการท่ีระบขุอบเขตของการให้บริการการเป็นท่ีปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือกําหนดกลยทุธ์
ด้านการประชาสมัพันธ์แก่บริษัทลกูค้า เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีระยะเวลาการให้บริการรวมทัง้
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ค่าบริการรายเดือนท่ีชดัเจน (Retainer Fee) โดยบริษัทฯ จะให้บริการให้คําปรึกษา และดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีวางไว้ตามสญัญาให้บริการ รายได้สว่นนีน้บัเป็นรายได้คา่บริการท่ีคงท่ี  

4) การให้บริการภายใต้สทิธิโครงการระยะยาวจากกทม. (ครบกําหนดสญัญาวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

รายได้จากการให้เ ช่าพืน้ ท่ี ป้ายโฆษณาบริเวณบริเวณศาลาท่ีพักผู้ โดยสารรถประจําทาง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่บริษัทฯ ได้รับสทิธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 6 – 9 ปีแล้วแต่
โครงการ ในการนีบ้ริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในการบรูณะซ่อมแซมปรับปรุงป้ายโฆษณาและบริเวณศาลา
ท่ีบริษัทฯ ได้รับสทิธิมาด้วย 

ลกัษณะการให้บริการของบริษัทฯ จะแตกต่างกันตามวตัถปุระสงค์และความต้องการของลกูค้าซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบริษัทท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีลกัษณะธุรกิจท่ีน่าสนใจและครอบคลมุหลายประเภทธุรกิจ สําหรับการ
คิดค่าบริการบริษัทฯ มีทัง้เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนในรูปแบบสญัญาบริการท่ีมีระยะเวลาประมาณ 3 - 
12 เดือน เพ่ือให้การบริการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยในปีนีบ้ริษัทฯ มุ่งเน้นรายได้ไป
ยงัด้านการใช้ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ทัง้ในส่วนของภาพและเสียง เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์เป็นงานท่ี
ต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอและติดต่อกันระยะยาว เพ่ือให้การโฆษณานัน้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแผ่หลายและ
กระจายข่าวสารไปยงัวงกว้างและรวดเร็ว  

5) การให้บริการภายใต้โครงการป้ายโฆษณาหน้าร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven 

รายได้จากการเก็บค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์บนป้ายโฆษณาแบบ DTC ของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ทัง้หน้าร้านและ
ภายในร้านสาขา 7-Eleven ครอบคลมุทกุภมิูภาคทัว่ประเทศ ซึง่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี และตอ่อายไุด้อีกสองคราว คราวละ 3 ปี  

โดยบริษัทฯ มีการพฒันารูปแบบป้ายโฆษณาให้มีความทนัสมยั และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่
เสมอ โดยเร่ิมจากป้ายโฆษณาแบบกลอ่งไฟ และพฒันามาเป็นแบบ Smart Digital ในปัจจบุนั เพ่ือให้ลกูค้าได้
เลือกรูปแบบการโฆษณาได้ตามต้องการ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการ
แต่ละประเภท โดยบริษัทฯ จะเลือกทําเลท่ีทําการติดตัง้ร้านสาขา 7-Eleven ท่ีมีผู้อยู่ใช้บริการจํานวนมาก จึง
เป็นทําเลท่ีมีศกัยภาพ เหมาะสมท่ีจะโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เพราะเข้าถึงเป้าหมายลกูค้าได้อย่างแท้จริง ซึง่จะ
สง่ผลดีตอ่บริษัทฯ จากการรับรู้ผลประกอบการท่ีดีของโครงการนีใ้นอนาคต  

5. การตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน 

5.1 การทาํการตลาด 

1) บริษัทฯ ยงัคงเน้นการขยายธุรกิจส่ือโฆษณา ให้มีความครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือทําให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ ทัง้ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั 

-    กรุงเทพมหานคร 
ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มป้ายโฆษณาในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งจะครอบคลมุพืน้ท่ีสําคญั ๆ ในย่านใจกลาง
เมือง เช่น สาทร สีลม วิทย ุเพลินจิต สขุมุวิท พระราม 1 พระราม 4 และรัชดาภิเษก เป็นต้น รวมถึงพืน้ท่ีอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้มีป้ายโฆษณาสามารถรองรับกบัความต้องการของลกูค้าท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ 
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-    ตา่งจงัหวดั  
ในปัจจุบนั ทางบริษัทฯ มีป้ายโฆษณาบนทางเท้า และป้ายบริเวณร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven ตัง้อยู่ในหวั
เมืองสําคญั ๆ ในแต่ละภมิูภาค อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น อบุลราชธานี ชลบรีุ พทัยา หาดใหญ่ เชียงราย  
อดุรธานี และสรุาษฏร์ธานี และคาดว่าภายในสิน้ปีจะมีหวัเมืองใหญ่ ๆ เพิ่มเติมอีกหลายจงัหวดัเพ่ือให้เป็น
ป้ายทัว่ประเทศ 

2) บริษัทฯ วางแผนดําเนินการเพิ่มป้ายโฆษณาในสัมปทานท่ีทางบริษัทฯ ดูแลอยู่ เพ่ือให้ได้บริษัทฯ มีป้าย
โฆษณาท่ีมีประสทิธิภาพสงูมากขึน้และตรงกบัความต้องการของลกูค้า 

-    ป้ายโฆษณาบนทางท้องถนน  
ในปัจจุบนัป้ายโฆษณาบนท้องถนนจะมีทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ MUPI (ป้ายโฆษณาบนทางเท้า) และ 
Panorama (ป้ายโฆษณาบนศาลาท่ีพกัผู้ โดยสาร) ตัง้อยูบ่นจดุยทุธศาสตร์สําคญั เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซือ้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร ป๊ัมนํา้มัน ฯลฯ เพ่ือให้ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพมหานคร 
ทัง้หมด 

-    ป้ายโฆษณาในสนามบิน  
นอกจากส่ือโฆษณาประเภทพืน้ท่ีแสดงสนิค้า (Floor Display) รถเข็น (Trolley) และสะพานเทียบเคร่ืองบิน 
(Jet bridges) แล้วบริษัทฯ จะมีส่ือโฆษณาประเภทใหม่ ๆ เป็นประเภท Digital Interactive เพิ่มเติม 
ภายใต้โครงการ Digital Signage Clock และ World Clock เพ่ือให้สอดคล้องกบัปริมาณผู้ โดยสารบน
เคร่ืองบินท่ีมีอตัราการเติบโตสงูขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งส่ือโฆษณาในสนามบินของทางบริษัทฯ สามารถให้บริการ
พืน้ท่ีโฆษณาครอบคลมุทัว่ประเทศเช่นเดียวกนั 

- ป้ายโฆษณาบริเวณร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven  

บริษัทฯ เร่ิมโครงการติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven มาตัง้แต่ปี 2558 โดยเป็นป้าย
แบบ DTC (กลอ่งไฟ) และป้าย DTC Smart Digital ขนาด 42” 55” และ 65”  โดยบริษัทฯ จะเลือกทําเลท่ี
ทําการติดตัง้ร้านสาขา 7-Eleven ท่ีมีผู้อยู่ใช้บริการจํานวนมาก จึงเป็นทําเลท่ีมีศกัยภาพ เหมาะสมท่ีจะ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เพราะเข้าถึงเป้าหมายลกูค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะสง่ผลดีต่อบริษัทฯ จากการรับรู้
ผลประกอบการท่ีดีของโครงการนีใ้นอนาคต  

3) การขยายฐานลกูค้าใหม่ และรักษาลกูค้าเดิม เน่ืองจากภาวการณ์แข่งขนัท่ีสงูมากขึน้ ทางบริษัทฯ เน้นวางกล
ยุทธในการเข้าหาลูกค้ารายใหม่ ๆ โดยจะเร่ิมจากอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนการรักษาลกูค้าราย
เดิม ทางบริษัทฯ วางแผนในการสนับสนุนลูกค้ารายเดิมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีการจดักลุม่ลกูค้าและลกูค้าเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) บริษัทตวัแทนโฆษณา 
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เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นรายได้จากลกูค้าทัง้หมดอยู่ท่ีร้อยละ 70 เน่ืองจากบริษัทตวัแทน
โฆษณาส่วนใหญ่วางแผนและขายส่ือให้กบัลกูค้าบริษัทเอกชน จากจํานวนป้ายโฆษณาในปัจจบุนัท่ีมีอยู่รวม
กบัตําแหน่งใหม่ของป้ายโฆษณาท่ีจะติดตัง้เพิ่มในปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะช่วยทําให้ลกูค้าบริษัทตวัแทน
โฆษณามีอตัราในการซือ้ส่ือเพิ่มมากขึน้ 

2) บริษัทเอกชน  
เป็นกลุ่มลกูค้ารองของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 20 ในกลุ่มลกูค้ารายนี ้บริษัทฯ ต้องการเน้น
และให้ความสําคญัเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ส่ือโฆษณาผ่านตวัแทน
ขาย และซือ้ส่ือโดยตรงผา่นกบับริษัทฯ  

3) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เป็นกลุ่มลกูค้าใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีสดัส่วนรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 10 จากรายได้ทัง้หมด โดยลกูค้าหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต เน่ืองจากปัจจบุนัมีโครงการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจได้รับ
การสนบัสนนุจากทางภาครัฐ ซึง่ทางบริษัทฯ เช่ือวา่บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากกลุม่ลกูค้ารายนี ้

ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจําหน่าย สามารถแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

1) กลุม่ลกูค้าท่ีเคยใช้บริการของบริษัทฯ กลบัมาใช้บริการ 
จากการท่ีบริษัทฯ มีการขยายช่องทางในการจัดหารายได้ โดยมีการเน้นธุรกิจในการใช้ส่ือโฆษณาเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้า และเป็นท่ีนิยมกันอย่างมาก เน่ืองจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว 
เหมาะในการทําส่ือประชาสมัพนัธ์ของตวัสินค้าและตราย่ีห้อของบริษัท เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกว้างขวาง 
สง่ผลให้ลกูค้าท่ีเคยใช้บริการกลบัมาใช้อีกโดยเป็นในรูปแบบของการตอ่สญัญาเพิ่มขึน้  

2) กลุม่ลกูค้าท่ีได้รับการแนะนําจากลกูค้าเก่าและพนัธมิตรทางการค้า และกลุม่ลกูค้าท่ีติดตอ่บริษัทฯ โดยตรง 
นอกจากลูกค้าท่ีเคยใช้บริการของบริษัทฯ จะกลบัมาใช้บริการแล้ว ลูกค้ายงัมีการแนะนําบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งมี
ความต้องการในการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ได้ผลท่ีรวดเร็ว รวมถึงการท่ีพนัธมิตรทางการค้า นอกจากนี ้ยงั
มีบริษัทลกูค้าท่ีมีความต้องการใช้บริการท่ีปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์เป็นผู้ ติดตอ่บริษัทฯ โดยตรง  

3) กลุม่ลกูค้าตวัแทนโฆษณา 
บริษัทฯ จะมีลกูค้ากลุม่ใหมจ่ากกลุม่ลกูค้าเอเจนซ่ี จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิโครงการระยะยาวจากกทม. ซึง่
บริษัทฯ จะนําเสนองานตอ่กลุม่ลกูค้าตวัแทนโฆษณา และลกูค้าเหลา่นีจ้ะนําเสนองานต่อลกูค้าอีกครัง้หนึ่ง ซึง่
ถือเป็นทางเลือกใหมเ่พ่ือขยายช่องทางในการหากลุม่ลกูค้าใหม ่ๆ เพ่ือขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯ 

5.2 สภาพการแข่งขัน 
สถานการณ์ในปัจจบุนั 

จากท่ีคาดการณ์ไว้ถึงสถานการณ์การใช้ส่ือในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มเติบโตขึน้ 4% และส่งผลดีต่อเน่ืองถึงปี
หน้า ส่วนส่ือท่ีเติบโตน้อยท่ีสดุคือนิตยสาร ส่ือท่ีเติบโตสงูสดุคือส่ืออินเตอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคติด
สมาร์ทโฟนและท่องโลกอินเตอร์เน็ตมากขึน้ อ่านหนงัสือน้อยลงและเปล่ียนแพลตฟอร์มการดทีูวีมาเป็นการดผู่าน
ทางออนไลน์ ในขณะเดียวกนัส่ือนอกบ้านรอกระเตือ้งก่อนเลือกตัง้ท่ีจะถงึนี ้
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สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 นี ้มลูค่าส่ือเติบโตดีขึน้หลงัจากชะลอไปในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

สง่ผลดีตอ่การใช้ส่ือทกุประเภท และยงัได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงการเลือกตัง้ท่ี
จะเกิดขึน้ การเปิดพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ การสง่ออกและการท่องเท่ียว สร้างความมัน่ใจให้นกัธุรกิจและภาคเอกชน
หันมาลงทุนมากขึน้ และประชาชนกลับมาใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและการทงทุนมาขึน้ด้วย จากทัง้หมดนีช้่วย
สง่เสริมให้ GDP เติบโตถงึ 4%  เม่ือพิจารณาจากงบประมาณการใช้ส่ือในช่วงท่ีผ่านมาและพยากรณ์อีก 3 เดือนที
เหลือ คาดวา่ปี 2561 ส่ือทกุประเภทมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะส่ืออินเตอร์เน็ตเติบโต
สงูสดุถึง 21% รองลงไปคือส่ือในห้างสรรพสินค้า (In – Store) เพิ่มขึน้ 16% ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor) เพิ่มขึน้ 6% 
ส่วนส่ือโรงภาพยนตร์และส่ือโทรทัศน์โดยรวม (ดิจิตอลทีวี เคเบิล้ทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) เพิ่มขึน้ 4% 
เท่ากนัและส่ือวิทยเุพิ่มขึน้ 3% สําหรับส่ือท่ีมีการใช้เท่าเดิมหรือไม่มีเปล่ียนแปลงคือ ส่ือในการเดินทาง (Transit) 
และส่ือท่ีมีการใช้ลดลงคือหนงัสือพิมพ์ลดลง 21% และส่ือนิตยสารลดลง 34% 

จากภาพรวมของอตุสาหกรรม ปี 2562 คาดว่าจะเป็นปีท่ีดีขึน้โดย GDP จะโตขึน้ 4.1% ถ้าไม่มีปัจจยัด้านลบ
เข้ามา และในปีหน้ามีปัจจัยด้านบวก เช่น การเลือกตัง้จะส่งผลดีต่อส่ือกลางแจ้ง (Outdoor) และส่ือในการ
เดินทาง (Transit) คาดว่าจะเติบโตถึง 5% สําหรับส่ือท่ีมีอตัราการเติบโตสงูสดุคือส่ืออินเตอร์เน็ต อาจเพิ่มสงูขึน้
ประมาณ 25% แตถ่งึอยา่งไรก็ตามส่ือโทรทศัน์ก็ยงัเป็นส่ือท่ีใช้งบโฆษณาสงูเช่นเดิม แต่ผู้ประกอบการจะมีการโยก
เงินจากส่ือโทรทศัน์ไปใช้ในส่ืออินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งด้วย ตามพฤติกรรมผู้บริโภคซึง่ถือเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการใช้
ส่ือโฆษณาปัจจุบนั ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้บริโภคมีความรวดเร็วต่อข่าวสาร ประกอบกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
พฒันาและเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นท่ีนกัการตลาด นกัวางแผนสื่อ ต้องมีความเข้าใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และ
สามารถปรับเพ่ือเปล่ียนแปลง (Tranform) ได้อย่างทนัท่วงทีเพ่ือให้การวางแผนส่ือประสบความสําเร็จเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้  

(ท่ีมา : MAAT’ s Pree Conference) 
 
ภาวะการแข่งขนั  แบง่ออกเป็น 2 ปัจจยั 

-    การขยายส่ือโฆษณาในรูปแบบใหม ่ 
ในปัจจบุนัตลาดส่ือโฆษณานอกบ้าน มีการแข่งขนัท่ีสงูมากขึน้เร่ือย ๆ มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ พร้อมท่ี
จะเข้าช่วงชิงตลาดนี ้และขณะเดียวกนัผู้ประกอบการรายใหญ่ก็พยายามขยายฐานลกูค้าใหม่และปกป้อง
ฐานลกูค้าเก่า ด้วยการขยายส่ือโฆษณาประเภทใหม ่ๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น ป้ายโฆษณาดิจิตอล, ป้ายโฆษณา
บนทางด่วน, ป้ายโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ บนรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน, และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีช่วยทําให้
ป้ายโฆษณาสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคได้ เป็นต้น  
การกระจายตวัของส่ือโฆษณาทัว่ประเทศ – ตลาดส่ือโฆษณานอกบ้านในกรุงเทพมหานคร ปัจจบุนัมีการ
แข่งขันท่ีสูงมาก และโอกาสในการขยายพืน้ท่ีโฆษณาก็เหลือน้อยลง ทําให้ผู้ ประกอบการเล็งเห็นถึง
ศกัยภาพของพืน้ท่ีโฆษณาในภมิูภาคอ่ืน ๆ ซึง่สอดคล้องกบัรายได้และกําลงัการซือ้สินค้าท่ีมีอตัราเพิ่มมาก
ขึน้ของประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่าป้ายโฆษณาในหัวเมืองใหญ่ ๆ ของแต่ละภูมิภาค เช่น 
เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก พทัยา หาดใหญ่ ต่างก็มีป้ายโฆษณาหลากหลายรูปแบบเพ่ือรองรับความ
ต้องการของเจ้าของสนิค้าท่ีต้องการจบักลุม่เป้าหมายในจงัหวดัเหลา่นัน้ ดงันัน้ตลาดส่ือโฆษณาในภมิูภาค
อ่ืน ๆ ก็จะเป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสงูมากขึน้ 
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- ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษัท 
บริษัท ทรีซิกไฟว์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในด้านของการประชาสมัพนัธ์พืน้ท่ีโฆษณานอกบ้านให้กบั
บริษัทลกูค้าทัง้ในภาคเอกชน และหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ ถือได้ว่ามีจํานวนป้าย
โฆษณาในกรุงเทพมหานคร และภมิูภาคอ่ืน ๆ รวมกนัมากท่ีสดุ และครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศมากท่ีสดุ 
อีกทัง้บริษัทฯ ทําหน้าท่ีเสมือนเป็นผู้ ให้บริการรายเดียวแบบครบวงจรแก่ลกูค้า ตัง้แต่จัดหาทําเลพืน้ท่ี
โฆษณาให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย บริการดแูลป้ายโฆษณาตลอด 24 ชม. ในเร่ืองของคณุภาพ และทําให้
โฆษณาของลกูค้าโดดเด่นอยู่เสมอตัง้แต่วนัแรกจนถึงวนัสดุท้าย ซึ่งทางบริษัทฯ เช่ือว่ากลยทุธ์เหล่านีจ้ะ
สามารถเพิ่มรายได้จากลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้ารายใหม่ ๆ ได้ และปกป้องคู่แข่งไม่ให้มาแย่งชิงพืน้ท่ีสําคญั
นีไ้ป 
 

6. สนิทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอาคารและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

รายการ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 
กรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั 

1. สว่นปรับปรุงอาคาร 3.35 เจ้าของ ไม่มี 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 0.39 เจ้าของ ไม่มี 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 2.04 เจ้าของ ไม่มี 

4. ยานพาหนะ 2.29 เจ้าของ ตดิภาระผกูพนักบัผู้ให้สนิเช่ือเช่าซือ้ 

5. ป้ายโฆษณา 105.22 เจ้าของ ไม่มี 

6. ป้ายโฆษณาระหวา่งตดิตัง้ 39.86 เจ้าของ ไม่มี 

รวม 153.15   

 
7. สัญญาสาํคัญที่เก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกจิ 

1) บริษัท ทรีซิกไฟว์ จํากดั (มหาชน) 

สญัญากบักรุงเทพมหานคร (“กทม.”) โครงการดแูลบํารุงรักษาและติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณศาลาท่ีพกัผู้ โดยสาร
รถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ โดยสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ช่ือสญัญา : สญัญาให้สิทธิปรับปรุงบํารุงรักษาและติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณศาลาท่ีพกั
ผู้ โดยสารรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 691 หลงั (กลุม่ D) ลง
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 

ระยะเวลา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2561 
คา่ตอบแทน : คา่ใช้สทิธิรายเดือนและคา่ตอบแทนรายปี 
หน้าท่ี : ดแูลบํารุงรักษา ปรับปรุง บรูณะซ่อมแซม สร้างทดแทน และทําความสะอาด 
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รวมทัง้ทาสีใหม่ศาลาท่ีพกัผู้ โดยสารรถประจําทาง เพ่ือจัดเก็บผลประโยชน์
ทางการค้าในด้านโฆษณา ข้อความ และรูปภาพ ณ จุดท่ี กทม. กําหนดเป็น
จดุติดตัง้ป้ายโฆษณา 

 

สญัญากบับริษัทหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ช่ือสญัญา : สญัญาเช่าพืน้ท่ีเพ่ือติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์  
ระยะเวลา : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
คา่ตอบแทน : คา่เช่ารายเดือนและคา่ตอบแทนรายปี 
หน้าท่ี : ติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ณ ร้านสาขา 7 - Eleven 
ช่ือสญัญา : สญัญาให้บริการพืน้ท่ีติดตัง้ป้าย Smart Digital 
ระยะเวลา : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 
คา่ตอบแทน : คา่เช่ารายเดือน 
หน้าท่ี : ติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์แบบ Smart Digital ภายในร้านสาขา 7 - 

Eleven 
 

ช่ือสญัญา : สญัญาขายพืน้ท่ีโฆษณาแบบเหมา 
ระยะเวลา : 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และขยายระยะเวลาของสญัญาได้เท่าท่ี

ได้รับอนมุติัจากบริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 
คา่ตอบแทน : คา่เช่ารายเดือน 
หน้าท่ี : ขายส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์แบบ Digital ภายในพืน้ท่ีท่าอากาศยานดอน

เมืองและตา่งจงัหวดั 
  

2) บริษัทยอ่ย 

บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากดัได้ลงนามสญัญาตา่ง ๆ โดยสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ช่ือสญัญา : สญัญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดแสดงสินค้า ณ ท่าอากาศยานสวุรรณ
ภมิู (Floor Display)  

ระยะเวลา : 3 ปี ตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึ 31 มกราคม 2562  
คา่ตอบแทน : คา่เช่ารายเดือน 
หน้าท่ี : กิจการจดัแสดงสนิค้า ภายในอาคารผู้ โดยสารทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  
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บริษัท ทีเอสเอฟ เอก็ซ์ตร้า จํากดั ได้ลงนามสญัญาตา่ง ๆ โดยสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

ช่ือสญัญา : สญัญาติดตัง้ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริเวณตู้โทรศพัท์สาธารณะ 
ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2563  
คา่ตอบแทน : คา่เช่ารายเดือน 
หน้าท่ี : ก่อสร้างและติดตัง้ตู้ โทรศัพท์สาธารณะและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริเวณตู้โทรศพัท์สาธารณะ  
 

3) สญัญาท่ีสําคญัอ่ืน ๆ 

สญัญาเช่าทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 349 
อาคารเอสเจ อินฟินิจ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจองพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีสาระสําคญัของสญัญาเช่าดงันี ้

ผู้ให้เช่า : ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ผู้ เช่า : บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน)   
พืน้ท่ีเช่า : 936 ตารางเมตร 
ระยะเวลา : ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 – 31 มกราคม 2562 
คา่เช่ารายเดือน : 207,792 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มตามกฎหมาย) 

 

8. รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถือหุ้น  
8.1 รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

คณะกรรมการของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

ลาํดับ ช่ือ ตาํแหน่ง 
1  นายอรัญ อภิจารี ประธานกรรมการ 
2  นายวิโรจน์ วชิรเดชกลุ กรรมการ 
3  นายพลศกัด์ิ เจริญศิริ กรรมการ 
4  นายธนากร เทวะผลนิ กรรมการ 
5  พลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ 
6  นางสาวนิลบุล เครือนพรัตน์ กรรมการอิสระ 
7  พลโทอนมุนตรี วฒันศิริ กรรมการอิสระ 
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คณะผู้บริหารของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

ลาํดับ ช่ือ ตาํแหน่ง 
1  นายวิโรจน์ วชิรเดชกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2  คณุนิดตายา เพิมสวุรรณ  กรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

3  คณุอรรถพล สานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4  คณุกาญจนา วงษ์สมุาลี รองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

  

8.2 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 1,678,933,158.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 
16,789,331,585 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 677,075,880.50 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 6,770,758,805 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

               รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ประกอบด้วย ณ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 (วนัปิดสมดุลา่สดุ) 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 400,987,200 5.92 
2  บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จํากดั 164,798,950  2.43 
3  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 162,194,140 2.40 
4  น.ส.ศนิวิมลย์ เหมะสขิณัฑกะ 150,875,500 2.23 
5  นายอภิชาติ ไชยปรมตัถ์ 130,470,500 1.93 
6  น.ส.อําพร ศรีโพธ์ิทอง 127,012,000 1.88 
7  นายวนัชยั พนัธุ์วิเชียร 115,000,000 1.70 
8  วา่ท่ี ร.ต.พิษณ ุคมวีระวงศ์ 110,000,031 1.62 
9  นายวิบลูย์ ทวีรุจจนะ 78,423,900 1.16 
10  นายธีรนนัทน์ สรุเลศิรังษี 71,039,600 1.05 

 รวม 1,510,801,821 22.32 

 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 5,259,956,984 77.68 
 รวมทัง้สิน้ 6,770,758,805 100.00 
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9. ประวัตกิารเพิ่มทุนและจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

9.1 ประวัตกิารเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม (บาท) วัตถุประสงค์ 
6 มกราคม 2558 204,578,242.60  เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั รวมทัง้

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
7 เมษายน 2560   79,949,583.50 เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

หรือ ลงทนุธุรกิจปัจจบุนัหรือธุรกิจใหม ่
21 กมุภาพนัธ์ 2561 959,395,002.30 เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

หรือ ลงทนุธุรกิจปัจจบุนัหรือธุรกิจใหม ่

 
9.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ ไมมี่การจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – ไตรมาส 3 ปี 2561 

10. รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อย 

บริษัทท่ี 1 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
วตัถปุระสงค์  : ประกอบธุรกิจบริหารและให้คําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจรวมทัง้เป็นตวัแทนในการ

ดําเนินธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน : 1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ทะเบียนเลขท่ี : 0105549076194 
โทรศพัท์ : 0-2957-5532 
ทนุจดทะเบียน              : 40,000,000 บาท 
จํานวนหุ้น                 : 400,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น            : 100 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้น : บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์  จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษัทท่ี 2  

ช่ือบริษัท : บริษัท ทีเอสเอฟ เอก็ซ์ตร้า จํากดั  
วตัถปุระสงค์  : ประกอบธุร กิจให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  วางแผนเ พ่ือดําเนินการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ทกุชนิด     
ท่ีตัง้สํานกังาน : เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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ทะเบียนเลขท่ี : 0105552114638 
โทรศพัท์ : 0-2017-4280-9 
โทรสาร : 0-2040-1290-1 
ทนุจดทะเบียน              : 50,000,000 บาท  
จํานวนหุ้น                 : 5,000,000 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น            : 10 บาท  
สดัสว่นการถือหุ้น : บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์  จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

    บริษัทร่วม 

ช่ือบริษัท : บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จํากดั 
วตัถปุระสงค์  : ประกอบธุรกิจตลาดซือ้ขายรถยนต์มือสอง 
ท่ีตัง้สํานกังาน : 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ทะเบียนเลขท่ี : 0105560013322 

ทนุจดทะเบียน              : 10,000,000 บาท 
จํานวนหุ้น                 : 100,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น            : 100 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้น : บริษัท ทีเอสเอฟ เอก็ซ์ตร้า จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 24 

 
11. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

1) เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบัลกูหนีข้องบริษัทในข้อหาผิดสญัญาไม่ชําระเงินแก่ 
บริษัท เป็นเงินทัง้สิน้ 4.04 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
ณ วนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาลแพ่งได้มีคําตดัสินให้ลกูหนีด้งักล่าวชําระเงิน 4.04 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ให้แก่บริษัท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2552 จําเลยได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล โดยเม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 
2556 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น และขณะนีค้ดีความอยู่ในขัน้ตอนการ
บงัคบัคดี ดงันัน้ บริษัทจึงไม่พิจารณาบนัทึกกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและไม่บนัทึกดอกเบีย้ค้างรับ
ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 นายทะเบียนกระทรวง
พาณิชย์ ได้มีคําสัง่ขีดช่ือลกูหนีร้ายดงักล่าวออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กลายสภาพเป็นบริษัทร้างตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ซึง่เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง
เพ่ือขอให้ถอนการจดทะเบียนบริษัทร้างของบริษัทและดําเนินการฟ้องล้มละลาย เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากหนีส้ญูดงักลา่ว ณ ปัจจบุนัลกูหนีด้งักลา่วได้กลบัคืนสูท่ะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์แล้ว 

2) เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับกรุงเทพมหานครต่อศาลแพ่ง เพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหายในข้อหาผิดสญัญา เก่ียวกบัการส่งมอบศาลาท่ีพกัผู้ โดยสารและป้ายโฆษณาท่ีไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานให้แก่บริษัท เป็นเงินทัง้สิน้ 388.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นดงักลา่วนบั
จากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ศาลแพ่งมีคําสัง่ให้โอน
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คดีนีไ้ปยงัศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองรับโอนคดีดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 หมายเลขดําท่ี 
467/2559 ปัจจุบันคดีได้โอนเพ่ือพิจารณาร่วมกับคดีหมายเลขดําท่ี 1869/2560 (ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 30.4) ณ วนัท่ีของรายงานฉบบันี ้ผลของคดียงัไมเ่ป็นท่ีทราบแน่นอนได้ 

3) เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทได้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครอง
กลางคดีหมายเลขดําท่ี 250/2559 เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากคําสัง่ระงบัการติดตัง้ป้ายโฆษณาตามสญัญากลุ่ม 
A และ C ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จากกรุงเทพมหานคร มลูค่าความเสียหายรวมขอยกเว้นค่าปรับและค่า
สิทธิต่างๆ เป็นเงินทัง้สิน้ 965.84 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางรับคําฟ้องของ
บริษัทเฉพาะการเรียกร้องคา่เสียหายจากการขาดรายได้ตามสญัญากลุม่ A และ C ในมลูค่ารวมทัง้สิน้ 578.07 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และมีคําสัง่ไม่รับคําฟ้องในกรณี
การขอยกเว้นค่าสิทธิรายเดือนและรายปี รวมทัง้ค่าปรับ ตามสญัญาและไม่รับคําฟ้องสําหรับการสัง่ให้ยกเลิก
สญัญาท่ีพิพาทกนั ปัจจุบนัคดีได้โอนเพ่ือพิจารณาร่วมกบัคดีหมายเลขดําท่ี 1869/2560 (ตามท่ีกล่าวไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30.4) ณ วนัท่ีของรายงานฉบบันี ้ผลของคดียงัไมเ่ป็นท่ีทราบแน่นอนได้  

4) เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกบับริษัทต่อศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขดําท่ี 1869/2560 เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาให้สิทธิเอกชนดูแล
บํารุงรักษาศาลาท่ีพกัผู้ โดยสารประจําทาง สจส. 4/2556 กลุม่ A และสญัญาเลขท่ี สจส. 5/2556 กลุ่ม C เป็นเงิน 
1,074.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ีฟ้องคดีนี ้เป็นเงิน 
48.36 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,123.15 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองมีคําสัง่
รวมคดีหมายเลขดําท่ี 467/2559 (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30.2) หมายเลขคดีดําท่ี 250/2559 (ตาม
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30.3) และคดีหมายเลขดําท่ี 1869/2560 โดยให้เรียกบริษัทว่า “ผู้ ฟ้องคดี” และ
เรียกกรุงเทพมหานครวา่ “ผู้ถกูฟ้องคดี” ณ วนัท่ีของรายงานฉบบันี ้ผลของคดียงัไมเ่ป็นท่ีทราบแน่นอนได้ 

5) เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ฟ้องร้องดําเนินคดีอาญากบัลกูหนี ้
รายหนึ่ง หมายเลขคดีดํา อ.2409/2561 และหมายเลขคดีดํา อ.2612/2561 ตามลําดับ ในข้อหาความผิดตาม
พระราชบญัญติัวา่ด้วยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 33.20 ล้านบาท และ 25.37 
ล้านบาท (สุทธิจากภาษีหัก ณ  ท่ีจ่าย) ตามลําดับ และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ฟ้องร้อง
ดําเนินคดีแพ่งกบัลกูหนีร้ายดงักลา่วเพิ่มเติม คดีหมายเลขดําท่ี พ.2231/2561 เพ่ือเรียกร้องให้ชําระเงินต้น จํานวน 
58.57 ล้านบาท และดอกเบีย้ 1.65 ล้านบาท คํานวณตัง้แต่วันท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายชําระเงิน จนถึงวันท่ี
ฟ้องร้องดําเนินคดี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 58.57 
ล้านบาทนบัจากวนัฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วนัท่ี
ของรายงานฉบบันี ้ผลของคดียงัไมเ่ป็นท่ีทราบแน่นอนได้  

  



 

27 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลทางการเงนิ  

1. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี     
 
งบการเงินรวม 

   หน่วย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบสอบทาน 

2558 2559 2560 30 ก.ย. 61 

สินทรัพย์     

    สินทรัพย์หมุนเวียน     
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 457.23  306.81 99.93 79.18 
    เงินลงทนุชัว่คราว – สทุธิ 322.12  305.77 53.17 3.75 
    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ  187.46  109.09  224.14 112.42 
    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.95  2.45  7.80 91.39 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 969.76  724.12  385.04  286.75  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 52.64  52.64 66.02 71.98 
    เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7.94 -  0.67 0.18 
    สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ สทุธิ 20.22  113.74  151.37 153.15 
    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สทุธิ   1.51  1.62  18.86 7.00 
    สิทธิการเช่า สทุธิ 42.75  10.78 10.66 6.17 
    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน   38.56    29.26  47.26 14.78 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 163.61  208.03  294.84  253.26  
รวมสินทรัพย์ 1,133.37  932.14  679.88  540.01  
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมุนเวียน     
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 486.60  572.51  567.69 761.74 
    สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 0.08   0.78  0.78 0.68 
    ภาษีขายรอเรียกเก็บสง่กรมสรรพากร 12.86 4.67 11.40 4.94 
    หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน   0.02  0.02  0.06 0.20 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 499.57  577.98  579.93  767.56  
     หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
     หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว สทุธิ 0.04 1.26  0.47 - 
     ภาระผกูพนัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 3.13  2.83  1.51 1.86 
     หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 8.64 8.14  14.89 14.61 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 11.81  12.23  16.88 16.47 
รวมหนีส้นิ 511.37  590.22  596.82 784.03 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
     ทนุเรือนหุ้น – หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท     
         หุ้นสามญั 6,550,292,655 หุ้น 655.03 655.03  - -  
         หุ้นสามญั 7,195,462,517 หุ้น - - 719.55 - 
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   หน่วย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบสอบทาน 

2558 2559 2560 30 ก.ย. 61 

         หุ้นสามญั 16,789,331,585 หุ้น - - - 1,678.93 
     หุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว     
          หุ้นสามญั 6,395,966,682 หุ้น 639.60 639.60 639.60 - 
          หุ้นสามญั 6,770,758,805 หุ้น - - - 677.08 
      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 707.90 - - - 
      กําไร (ขาดทนุ) สะสม (725.49) (297.67) (556.52) (921.10) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 622.00  341.93  83.07  (244.02)  
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,133.37  932.14  679.88  540.01   

    หน่วย : ล้านบาท  

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบการเงินรวม) 

 งบตรวจสอบประจําปี  งบสอบทาน 

2558 2559 2560 9M/2560 9M/2561 

    รายได้จากการให้บริการ  430.19  327.90  376.39 256.40  238.94 
    ต้นทนุการให้บริการ (592.68)  (452.69)  (512.49) (366.68)  (407.24) 
    กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (162.49)  (124.79)  (136.10) (110.28)  (168.30) 
    รายได้จากการยกเลิกสญัญา -    10.73 -   -  - 

    ดอกเบีย้รับ 4.92 31.90 5.37 - - 
    รายได้อ่ืน   10.24      5.55 3.77 7.68 2.98 
   รวมรายได้อ่ืน   15.15  48.18 9.14   7.68  2.98 
    คา่ใช้จ่ายในการให้บริการ 58.96 44.13 53.57 33.84  31.53 
    คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 150.71  204.84  54.48 37.33  90.38 
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร 24.59 21.62 22.33 15.37 20.62 
    รวมค่าใช้จ่ายจากการให้บริการและการบริหาร 234.26 270.59 130.38 86.54 142.53 
    โอนกลบัรายการต้นทนุค้างจ่าย - 44.11 - - - 
    โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู 1.79 22.09 1.19 1.20 (56.31) 
    กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 0.46 0.44 0.18 
    กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 3.13 0.71 (0.55) - - 
    กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 0.07 - - - 
    ขาดทนุจากการขายและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - - - (0.45) - 
    กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทนุชัว่คราว (2.81) 0.11 - (0.28) (0.06) 
    สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (0.06) (0.01) (1.73) (1.45) (0.49) 
    ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (19.41) - - - - 
    ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเช่า (328.10) - - - - 

    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (727.07)  (280.13)  (257.96) (189.69)  (364.53) 

    ต้นทนุทางการเงิน 0.03 0.05 0.09 0.07  0.04 
    กาํไร(ขาด)ทนุก่อนภาษีเงนิได้ (727.09)  (280.18)  (258.05) (189.77)  (364.57) 
    ผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้ (คา่ใช้จ่าย) (2.64)      (1.26)  (0.80) ‐  - 
   ขาดทุนสาํหรับปี/งวด (729.73)  (281.44)  (258.85) (189.77) (364.57) 
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 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบประจําปี งบสอบทาน 

2558 2559 2560 9M/2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (49.94)  123.56  (365.30) (77.40) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (526.70)  (274.83)  159.06 19.66 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 936.26    (0.83)  (0.87) 36.85 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - 1.68 0.24 0.14 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 359.63  (150.43) (206.87) (20.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 97.60  457.23  306.81 99.93 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด   457.23  306.81  99.94 79.18 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   หน่วย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบสอบทาน 

2558 2559 2560 30 ก.ย. 61 

สินทรัพย์     

    สินทรัพย์หมุนเวียน  384.86   203.96   51.21   48.19  
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  322.12   303.74   51.17   1.72  
    เงินลงทนุชัว่คราว – สทุธิ  165.47   98.16   183.08   103.43  
    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ   -    -    -    75.00  
    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  2.25   2.25   1.59   15.23  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  874.71   608.10   287.05   243.58  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
    เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั  52.64   52.64   66.02   71.99  
    เงินลงทนุในบริษัทย่อย  125.45   125.45   125.45   103.69  
    สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ สทุธิ  14.67   107.42   146.04   131.64  
    สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สทุธิ  1.15   1.33   18.72   6.92  
    สิทธิการเช่า สทุธิ  29.15   10.50   7.67   6.17  
    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน  22.00   15.15   24.98   10.72  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  245.06   312.49   388.88   331.12  
รวมสินทรัพย์  1,119.76   920.60   675.93   574.70  
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมุนเวียน     
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  480.34   564.61   564.46   754.72  
    สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  0.04   0.04   -    -   
    ภาษีขายรอเรียกเก็บสง่กรมสรรพากร  10.31   4.20   8.44   4.54  
    หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  0.02   0.02   0.02   0.02  
รวมหนีส้นิหมุนเวียน  490.71   568.87   572.92   759.28  
     หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
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   หน่วย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบสอบทาน 

2558 2559 2560 30 ก.ย. 61 

     หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว สทุธิ  0.04   -    -    -   
     ภาระผกูพนัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  1.86   2.65   1.28   1.60  
     หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  8.64   8.07   14.82   14.61  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  10.54   10.72   16.11   16.21  
รวมหนีส้นิ  501.25   579.59   589.02   775.49  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
     ทนุเรือนหุ้น – หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท     
         หุ้นสามญั 6,550,292,655 หุ้น  655.03   655.03   -   - 
         หุ้นสามญั 7,195,462,517 หุ้น  -    -    719.55   -   
         หุ้นสามญั 16,789,331,585 หุ้น - -  -   1,678.93 
     หุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว     
          หุ้นสามญั 6,395,966,682 หุ้น  639.60   639.60   639.60  -   
          หุ้นสามญั 6,770,758,805 หุ้น - -  -   677.08   
      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  707.90   -    -    -   
      กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (728.98)  (298.59)  (552.69)  (877.87) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  618.51   341.01   86.91   (200.79) 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,119.76   920.60   675.93   574.70    

    หน่วย : ล้านบาท  

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 งบตรวจสอบประจําปี  งบสอบทาน 

2558 2559 2560 9M/2560 9M/2561 

    รายได้จากการให้บริการ     367.14     300.65       322.09       228.51       229.32  
    ต้นทนุการให้บริการ  (550.92)  (425.57)  (475.62)  (349.00)  (402.96) 
    กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น  (183.79)  (124.92)  (153.53)  (120.49)  (173.64) 
    ดอกเบีย้รับ  -    31.63   4.93   -    -   
    รายได้อ่ืน  14.85   3.85   2.87   6.72   2.53  
   รวมรายได้อ่ืน  14.85   35.48   7.81   6.72   2.53  
    คา่ใช้จ่ายในการให้บริการ  52.05  37.16  37.15  25.26  26.52 
    คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  146.19  203.45  56.58  39.39  50.78 
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร  18.71  16.04  15.75  11.15  13.76 
    รวมค่าใช้จ่ายจากการให้บริการและการบริหาร  216.94  256.65  109.48  75.80  91.06 
    โอนกลบัรายการต้นทนุค้างจ่าย  -    44.11   -    -    -   
    โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู  -    23.67   1.19   1.20   (56.32) 
    กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  -    -    0.47   0.44   0.18  
    กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  3.13   0.81   (0.56)  -    -   
    ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    -    -    -    (1.19) 
    ขาดทนุจากการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    -    -    -    (5.58) 
    กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทนุชัว่คราว  (2.81)  -    -    (0.28)  (0.06) 
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    หน่วย : ล้านบาท  

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 งบตรวจสอบประจําปี  งบสอบทาน 

2558 2559 2560 9M/2560 9M/2561 

    ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (19.41)  -    -    -    -   
    ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเช่า  (323.68)  -    -    -    -   
    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้  (728.64)  (277.50)  (254.09)  (188.22)  (325.13) 
    ต้นทนุทางการเงิน  0.01  0.01 0.01  0.01  0.05 
    กาํไร(ขาด)ทนุก่อนภาษีเงนิได้  (728.65)  (277.50)  (254.10)  (188.22)  (325.18) 
    ผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้ (คา่ใช้จ่าย)  (0.33)  -    -    -    -   
   ขาดทุนสาํหรับปี/งวด  (728.98)  (277.50)  (254.10)  (188.22)  (325.18) 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

งบตรวจสอบประจําปี งบสอบทาน 

2558 2559 2560 9M/2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (111.46)  98.20   (322.45)  (17.83) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (521.65)  (280.74)  169.49   (22.81) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  936.74   (0.05)  (0.04)  37.48  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -  1.68   0.24   0.14  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ  303.63   (180.90)  (152.75)  (3.02) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด  81.23   384.86   203.96   51.21  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด  384.86   203.96   51.21   48.19  
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2. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงิน 2558 2559 2560 Q3/2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) (เท่า) 1.94 1.25 0.66 0.37 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) 1.94 1.25 0.66 0.37
   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (Cash Flows Ratio) (เท่า) (0.13) 0.77 (0.63) (0.10)
   อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ้(Account Receivable Turnover) (เท่า) 3.26 2.84 3.50 1.90
   ระยะเวลาการเก็บหนี ้(Collecting Day) (วนั) 110.27 126.93 102.94 189.08
   อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(Account Payable Turnover) (เท่า)  31.57 29.09 1.96 1.17
   ระยะเวลาชําระหนี ้(Payment Period) (วนั) 11.40 12.38 184.06 308.21

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

   อตัราผลตอบแทนจากกําไรขัน้ต้น (Gross Margin) (%) (37.77) (38.06) (36.16) (70.44)
   อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (Operating Margin) (%) (92.23) (120.58) (70.80) (121.46) 
   อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin) (%) (169.63) (85.83) (68.77) (152.58) 
   อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น (Return On Equity) (%) (140.75) (58.39) (121.82) (453.01) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset) (%) (80.25) (30.05) (32.12) (59.77) 
   อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า) 0.47 0.32 0.47 0.39 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (เท่า)  0.82 1.73 7.18 (3.21) 
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002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชียเวลท์ จํากดั 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บริษัทหลกัทรัพย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

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

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

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

329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

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

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL  AND COMMERCIAL  BANK OF CHINA (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODY SERVICES) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นฉบับนีด้้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- เช็คบคุคล หรือ เช็คธนาคาร ดงักลา่วต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ สําหรับการจองซือ้จากตา่งจงัหวดัรับเป็นตัว๋แลกเงินเท่านัน้ / The Company accepts only personal cheque or cashier cheque 
that can be drawn from Bangkok branches only. For subscription from upcountry, only bank draft is acceptable.  
- ในกรณีท่ีเช็คบคุคล เช็คธนาคาร หรือ ตัว๋แลกเงิน ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี/้ If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be 
cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights. 
- ผู้จองซือ้ โปรดสัง่จ่ายเช็คบคุคล เช็คธนาคาร หรือ ตัว๋แลกเงิน รวมเป็นฉบบัเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ํากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร/ The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or 
bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
- ถ้าจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นนีไ้ม่ตรงตามจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, 
the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 



เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน  

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

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

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

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

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

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

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

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 



 

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 



 

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 � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

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

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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หนังสือมอบอาํนาจ 
สาํหรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท ทรีซกิตีไ้ฟว์ จาํกัด (มหาชน) 

ทําท่ี............................................................... 
วนัท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................ (“ผู้มอบอาํนาจ”) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี............................................................................................................................................ 
      เลขประจําตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ...................................................................................................... 
      เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ....................................................... 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ ....................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น 
(Record date) ท่ี 17 ธันวาคม 2561 จํานวน ........................................... หุ้ น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
จํานวน........................................... หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออก
โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ 
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ 
เลขประจําตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ............................................................................................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ....................................................... 
จังหวัด ................................................... ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
........................................... หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ 
ใด ๆ ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการกระทําอ่ืนใดอนัจําเป็น 
เพ่ือให้การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวลลุ่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตามวตัถปุระสงค์
ดงักล่าวข้างต้น การกระทําใด ๆ ท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้า
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําการดงักลา่วด้วยตนเอง 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้ ถือหุ้น 
         (...........................................................) 

 
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบอํานาจ 
         (..........................................................) 

หมายเหต:ุ   โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ/หรือ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบตัรประจําตวั 
ประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ปิดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 
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แผนที่สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

 
 
 
สถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท ทรีซกิตีไ้ฟว์ จาํกัด (มหาชน) 

สถานท่ีติดตอ่ : 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ช่ือผู้ ติดตอ่ : คณุจารุภา ปิติพฒัน์ หรือ คณุหฤทยั ไกรศกัด์ิ 

  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
โทรศพัท์ : 0-2017-4280 ตอ่ 201 
โทรสาร        : 0-2040-1290-1 
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