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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ของ 

บริษทั อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1. ชื�อและสถานที�ตั�งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื�อ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อบริษทั “ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)”) 

ที�ตั(ง เลขที� 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั(น 14 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพ 10900 

 โทรศพัท ์0 2515 8600 โทรสาร 0 2791 1818                              

2. วนั เดอืน ปี และครั�งที�ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที�มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุน 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที� 7/2556 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั( งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม 2556 

3. รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั( งที� 1/2556 ของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม 2556 

ไดมี้มติอนุมติัการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวน 501,793,896 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ที�อตัรา 1.60 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ(ง และกาํหนดราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิจองซื(อหุ้นสามญัดังกล่าว 

(Record date) ในวนัที� 29 มกราคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั(งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 30 

มกราคม 2557 และกาํหนดวนัจองซื(อและรับชาํระเงินค่าซื(อหุ้นเพิ�มทุนในระหวา่งวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2557 – 24 

กมุภาพนัธ์ 2557 ตั(งแตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น. ซึ�งมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี(  

ประเภทของหุน้เพิ�มทุน : หุน้สามญัที�ออกใหม่ 

ทุนชาํระแลว้ก่อนการเพิ�มทุน : 802,870,229 บาท มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 802,870,229 หุน้ 
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ทุนชาํระแลว้ภายหลงัเพิ�มทุน : 1,304,664,125 บาท มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หนึ� งบาท

ถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,304,664,125 หุน้ 

วธีิการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อ

หุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราส่วน 1.60 หุ้นเดิมต่อ 

1 หุน้ใหม่ (ในกรณีมีเศษหุน้ให้ปัดทิ(ง) และกาํหนดราคาเสนอขาย

หุ้นเพิ�มทุนที�ราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ� งบาทถว้น) ซึ� งผูถื้อหุ้น

สามารถจองซื(อเกินกวา่สิทธิของตนได ้โดยหากมีหุน้เหลือจากการ

จองซื(อของผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิ หรือมีหุน้คงเหลือไม่วา่กรณีใด ๆ 

ใหจ้ดัสรรดงันี(  

  (ก) กรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อเกินกวา่สิทธิของ

ตนมีจาํนวนมากกว่าหุ้นสามญัส่วนที�เหลือ ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�

เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้จองซื(อหุ้นสามญัเกิน

สิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผูถื้อหุ้นที�ได้

จองซื(อหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตนแตล่ะราย โดยการจดัสรรหุน้

ดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

  (ข) กรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อเกินกวา่สิทธิของ

ตนมีจาํนวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นสามญัส่วนที� เหลือดังกล่าว ให้

จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดจ้องซื(อหุ้น

สามญัเกินสิทธิและชาํระคา่จองซื(อหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 

  โดยกาํหนดให้วนัที� 29 มกราคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อ

หุ้นที�มีสิทธิจองซื(อหุ้นสามญัดังกล่าว (Record date) และให้

รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั(งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 30 มกราคม 2557 

จาํนวนหุน้ที�จดัสรร : 501,793,896 หุน้ 

อตัราส่วนการจองซื(อ : 1.60 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ใหม่ 

ราคาเสนอขายหุน้ : 1.00 บาท  

 

 

4. วนักาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้นเพิ�มทุน 
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กาํหนดใหว้นัที� 29 มกราคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิจองซื(อหุ้นและไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ�มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทั(งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 30 มกราคม 2557 

5. กาํหนดการจองซื�อและรับชําระค่าหุ้นเพิ�มทุน 

5.1 กาํหนดการจองซื(อหุน้และชาํระคา่หุน้เพิ�มทุน 

ระหวา่งวนัที� 17 - 24 กมุภาพนัธ์ 2557 (รวม 6 วนัทาํการ) ในระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

5.2 สถานที�รับจองซื(อหุน้และชาํระคา่หุน้ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้ณ ที�ทาํการของ  

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  

ชั(น 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที� 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

คุณไตรนพ กาํเนิดกาญจน์ หรือ คุณจิรวฒัน์ สิทธิเดช 

โทรศพัท ์0 2231 3777 หรือ 0 2618 1000 ตอ่ 1140 หรือ 1141 

โทรสาร 0 2618 1120  

บริษทัโดยตวัแทนการรับจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัจะไม่รับการจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนทาง

ไปรษณีย์และโทรสาร 

บริษทั หรือ บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ[ ที�จะอนุญาตให้ทาํการจองซื(อดว้ย

วธีิการอื�นใดไดต้ามความเหมาะสม 

5.3 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

5.3.1 กรณีผูถื้อหุน้เดิมจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิที�ไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อหุ้นราย

ดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรทั(งจาํนวนที�จองซื(อ 

5.3.2 กรณีผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกวา่สิทธิที�ไดรั้บการจดัสรร จะตอ้งแสดงความจาํนง

การจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน พร้อมชาํระเงินคา่หุน้สามญัใน

คราวเดียวกบัการจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสิทธิ โดยกรณีมีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจองซื(อ

ตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�

ประสงคจ์ะซื(อเกินสิทธิ ในราคาเดียวกบัหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไข

ดงันี(  

(ก) ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนมากกวา่หุ้น

สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหวา่งผูถื้อหุน้เดิมที�ได้
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จองซื(อหุ้นสามญัเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผูถื้อหุ้นที�ไดจ้อง

ซื(อหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ดาํเนินการไป

จนกระทั�งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร ตามที�คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร 

 ทั(งนี(  บริษทัจะคืนเงินค่าจองซื(อหุ้นสามญัสาํหรับส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรเพิ�มเติมของผู ้

ถือหุน้เดิม ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบี(ยภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ปิดรับการจองซื(อหุน้ 

(ข) ในกรณีจาํนวนหุน้สามญัที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื(อเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวน

หุ้นสามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้

จองซื(อหุน้สามญัเกินสิทธิและชาํระคา่จองซื(อหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 

5.3.3 ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรขา้งตน้ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้คณะกรรมการ

บริษทัหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัจดัสรรหุน้จาํนวนที�ยงัเหลืออยู ่โดยเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนอีกครั( งหนึ�งหรือยกเลิกหุ้นจาํนวนที�ยงัเหลือทั(งหมด

ได ้และนาํไปจดทะเบียนกบันายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

5.4 การสละสิทธิการจองซื(อ 

ผูถื้อหุน้ที�มิไดใ้ชสิ้ทธิจองซื(อ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาที�กาํหนด หรือมิไดช้าํระเงินภายในระยะเวลา

ที�กาํหนดไว ้หรือบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซื(อหุน้ไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด บริษทัจะถือวา่ท่าน

สละสิทธิการจองซื(อหุน้ในครั( งนี(  

5.5 เอกสารที�ใชป้ระกอบการจองซื(อ 

1. ใบจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�กรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื�อผูจ้องซื(อ 

และในกรณีที�ผูจ้องซื(อเป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลนั(น พร้อมประทบัตรา

สาํคญับริษทัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ทั(งนี(  กาํหนดให้ผูจ้องซื(อยื�นใบจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุ้นสามญั

เพิ�มทุน 1 ฉบบัเท่านั(น 

2. ใบรับรองสิทธิการจองซื(อ หุ้นสามญัเพิ�มทุน ซึ� งออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เฉพาะผูจ้องซื(อที�เป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั 

(มหาชน) และนาํหุ้นเพิ�มทุนที�จองดงักล่าวเขา้บญัชีซื(อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง 

จาํกดั (มหาชน) (หมายเลขสมาชิกศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์� 224) เท่านั(น (สําหรับกรณีที�ผูจ้องซื(อ

ตอ้งการให้คืนเงินค่าจองซื(อหุ้นส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบผ่านระบบ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) 
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4. เอกสารประกอบการแสดงตน 

บุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนที�ยงัไม่หมดอายุ หรือสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขที�บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอื�นที�มีเลขที�บตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(กรณีผูจ้องซื(อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และ

สาํเนาทะเบียนบา้นที�ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลายมือชื�อนั(น จะตอ้งตรงกบั

ลายมือชื�อในเอกสารประกอบการจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนทุกฉบบั ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงชื�อสกุล 

ซึ�งทาํใหชื้�อสกลุไม่ตรงกบัชื�อผูถื้อหุน้ที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 30 มกราคม 2557 หรือ

ในใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน ใหแ้นบสาํเนาเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 

ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลี�ยนชื�อสกลุ เป็นตน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

บุคคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว  

สาํเนาใบตา่งดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชยซึ์� งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซื(อ พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั(น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) 

ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนังสือการจดัตั(งบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษทัที�มีอายุไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัจองซื(อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั(น และ

ประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง สาํเนาเอกสารประกอบที�ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรอง

ลายมือชื�อโดยเจา้หน้าที� Notary Public และรับรองโดยเจา้หน้าที�สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลใน

ประเทศที�ออกเอกสารดงักล่าววา่ ไดจ้ดัทาํ หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

จองซื(อ 

ในกรณีที�มีการมอบอาํนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผูถื้อหุ้น จะตอ้งมีหนังสือมอบอาํนาจให ้

Custodian ดาํเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและเอกสารประกอบการจองซื(อ
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จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ที�ระบุชื�อผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมสาํเนา

บตัรประชาชนหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูมี้อาํนาจลงนามนั(นอีก 1 ฉบบั 

5. หนงัสือมอบอาํนาจให้กระทาํการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที�มอบหมายให้ผูรั้บมอบ

อาํนาจมากระทาํการแทน) พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ ซึ� งลงนามรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

6. เงินคา่จองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกวธีิใดวธีิหนึ�งเพื�อชาํระคา่จองซื(อหุน้ ดงันี(  

จ่ายเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที�ขีดคร่อมสั�งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

เพื�อการจองซื�อหุ้น” หรือ “Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription” 

ที�สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านั(น 

ฝาก/โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของตวัแทนการรับจองซื(อหุน้ ดงันี(  

 ชื�อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื�อหุ้น” หรือ “Bualuang 

Securities Public Company Limited for Share Subscription”  

 ธนาค า รก รุ ง เทพ  จํากัด  ( มห าชน )  สํ านั ก ง าน ใหญ่  บัญ ชีกระแสรายวัน  เ ลข ที� บัญ ชี  

101-3-34906-1 

และแนบใบนําฝากชาํระเงินค่าจองซื(อหุ้นเพิ�มทุนของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) มาพร้อม

เอกสารที�ใชป้ระกอบการจองซื(อ 

7. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี�ยง (Suitability Test) ทั(งนี(  หากผูถื้อหุ้นรายใดไดท้าํแบบ

ประเมิน Suitability Test มาแลว้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นบัจนถึงวนัจองซื(อ) ให้ผูถื้อหุ้นรายนั(นลง

ลายมือชื�อเพื�อยนืยนัความประสงคที์�จะจองซื(อหุน้ในครั( งนี( ในใบจองที�ส่งมาดว้ย (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 

3) แตห่ากผูถื้อหุ้นรายใดไดท้าํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้เกินกวา่ 2 ปี (นบัจนถึงวนัจองซื(อ) 

หรือไม่แน่ใจ ให้ผูถื้อหุ้นรายนั(นทาํแบบประเมิน Suitability Test (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5) พร้อมลง

ลายมือชื�อรับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี�ยง และแนบมาพร้อมเอกสารที�ใชใ้น

การประกอบการจองดว้ย 

ทั(งนี(  หากผู้ถือหุ้นรายใดนําส่งเอกสารที�ใช้ประกอบการจองซื�อมาให้ไม่ครบถ้วนหรือลงลายมือชื�อใน

เอกสารที�ใช้ในการจองซื�อไม่เหมอืนกนั บริษทัและบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ขอสงวน

สิทธิ[ ที�จะปฏิเสธการรับเอกสารการจองซื(อหุน้ของผูถื้อหุน้รายนั(นๆ และจะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนั(นๆ สละ

สิทธิการจองซื(อครั( งนี( และไม่มีสิทธิที�จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กบับริษทัและบริษทั หลกัทรัพย ์บวั

หลวง จาํกดั (มหาชน) ทั(งสิ(น 
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นอกจากนี(  บริษทัและบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ[ ที�จะไม่จดัส่งเอกสาร

เกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใด หากการกระทาํดงักล่าว

ทาํใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระทาํการขดัตอ่กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรือ

จะเป็นผลใหต้อ้งดาํเนินการใดๆ เพิ�มเติมไปจากที�ตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

5.6 ขั(นตอนการจองซื(อหุน้และการชาํระคา่จองซื(อ 

การจองซื(อหุน้และการชาํระเงินคา่จองซื(อ 

กรณีชาํระเงินดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

• ติดตอ่สถานที�รับจองซื(อหุน้และรับชาํระคา่หุน้เพิ�มทุน โดยชาํระดว้ย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

ที�ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื�อหุ้น” หรือ 

“Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription”  ที�สามารถเรียกเก็บเงิน

ไดจ้ากสํานักหักบญัชีกรุงเทพฯ ได ้ภายใน 1 วนัทาํการเท่านั(น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัที�ไม่เกิน 21 

กมุภาพนัธ์ 2557 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการงดรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ เพื�อชาํระเงินค่าจองซื(อหุ้นทาง

ไปรษณีย ์

• จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จาํนวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ตอ่ 1 ใบจอง ทั(งกรณีจองตามสิทธิ ตํ�ากวา่สิทธิ หรือเกินสิทธิ 

• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุ้น) ชื�อ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัทที์�สามารถติดตอ่ได ้ไวด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

• กาํหนดเวลารับจองซื(อ กรณีชาํระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

วนัที� 17 - 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ในระหวา่งเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2557 ใน

ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 11.00 น.  

กรณีชาํระเงินดว้ยเงินโอน (งดรับจองดว้ยเงินสด) 

• ฝาก/โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

• ฝาก/โอนเงินเพียงครั( งเดียวต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทั(งกรณี

จองซื(อตามสิทธิ ตํ�ากวา่สิทธิ หรือเกินสิทธิ 

• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื(อหุ้น) ชื�อ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัทที์�สามารถติดตอ่ได ้ไวใ้นหลกัฐานใบนาํฝาก/โอนเงิน ที�ไดช้าํระคา่จองซื(อ 
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• กาํหนดการรับจองซื(อกรณีชาํระดว้ยเงินโอน 

โอนดว้ยเงินสด วนัที� 17 – 24 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

โอนดว้ยเช็ค วนัที� 17 - 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ในระหวา่งเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือ 

วนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2557 ในระหวา่งเวลา 8.30 น. - 11.00 น.  

กรณีที�ใชเ้ช็คในการโอนเงิน เช็คดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายใน 1 วนัทาํการ หรือใช้

ระยะเวลาเช่นเดียวกนักบักรณีชาํระเงินด้วยเช็คที�สามารถเรียกเก็บได้จากสํานักงานหักบัญชี

กรุงเทพฯ ได ้ภายใน 1 วนัทาํการเท่านั(น 

ทั(งนี(  จาํนวนเงินที�ผูจ้องซื(อชาํระค่าจองซื(อหุ้นเพิ�มทุน จะตอ้งเป็นจาํนวนสุทธิจากค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื�นใด (ถา้มี) โดยตวัแทนในการรับจองซื(อหุ้นเพิ�มทุน จะถือวา่

ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั(งสิ(นที�ผูจ้องซื(อชาํระ เพื�อการจองซื(อหุน้เพิ�มทุน 

5.7  การนาํส่งเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

ยืนยนัการจองซื(อและการชาํระเงิน โดยนาํส่งเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานการจองซื(อหุ้น ใบรับรอง

สิทธิการจองซื(อหุ้น และการชาํระเงินค่าจองซื(อ (ตามขอ้ 5.5 เอกสารที�ใชป้ระกอบการจองซื(อ) และแบบ

ประเมินความสามารถในการรับความเสี�ยง (Suitability Test) (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5) ถา้จาํเป็น มายงั

สถานที�รับจองซื(อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ชั(น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที� 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อคุณไตรนพ กาํเนิดกาญจน์ หรือคุณ

จิรวฒัน์ สิทธิเดช โทรศพัท ์0 2231 3777 หรือ 0 2618 1000 ตอ่ 1140 หรือ 1141 โทรสาร 0 2618 1120 

ทั(งนี(  บริษทัโดยตวัแทนการรับจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัจะไม่รับการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทาง

ไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผูถื้อหุ้นรายใดไม่จดัส่งเอกสารมาที�ตวัแทนของบริษทัภายในระยะเวลาที�

กาํหนด หรือไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัแจง้ไว ้บริษทัมีสิทธิที�จะถือวา่ ผูถื้อหุ้นรายนั(นสละสิทธิในการ

จองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยบริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมที�จองเกินสิทธิตอ่ไป 

 

5.8 เงื�อนไขการจองซื(อ 

1. ในการรับจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนและชาํระเงินคา่หุน้เพิ�มทุน เจา้หนา้ที�ของบริษทัจะลงลายมือชื�อผูรั้บ

จองในส่วนท้ายของใบจองซื(อหรือออกหลกัฐานการรับจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเป็นหลกัฐาน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�จองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน โดยผลแห่งการจองซื(อจะสมบูรณ์ เมื�อบริษทัสามารถเรียกเก็บ

เงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ไดเ้ป็นที�เรียบร้อยแลว้ ภายในระยะเวลาการจองซื(อและชาํระเงิน

คา่หุน้เพิ�มทุนที�บริษทักาํหนดไว ้
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2. ผูถื้อหุน้ที�ไดท้าํการจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนและชาํระเงินคา่จองซื(อแลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื(อ 

3. หากผูถื้อหุ้นจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื(อหุ้นดงักล่าวภายในระยะเวลาที�บริษทั

กาํหนดไว ้หรือ บริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื(อไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ก็ตามที�มิใช่ความผิดของ

บริษทัไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาการจองซื(อและชาํระเงินค่าหุ้นที�กาํหนด หรือผูถื้อ

หุน้ที�จองซื(อกรอกขอ้มูลในใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือนาํส่งเอกสารที�

ใชป้ระกอบการจองซื(อไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิที�จะถือวา่ผูถื้อหุ้นสละสิทธิในการจองซื(อหุ้นสามญั

เพิ�มทุนดงักล่าว โดยบริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�

จองเกินสิทธิ 

4. หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามัญเพิ�มทุนไม่ครบของผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย จะทําให้

สดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วเกินกวา่จาํนวนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั(งหมดของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นต่าง

ดา้ว โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพียง

บางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นต่างดา้วที�เหลืออยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ใน

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวตอ่ไป 

5. บริษทัและบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ[ ที�จะไม่จดัสรรหุ้นให้ผูถื้อหุ้นราย

ใด หากการกระทาํดงักล่าวทาํให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาํการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ตอ้งดาํเนินการใดๆ เพิ�มเติมไปจากที�ตอ้งดาํเนินการตาม

กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

5.9 วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย ์

ผูจ้องซื(อสามารถเลือกใหบ้ริษทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี(  

1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซึ� งผูจ้องซื(อมีบญัชีซื(อขายหลกัทรัพยอ์ยู ่

บริษทัจะดาํเนินการนําหุ้นที�ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ ไทย) 

จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ที�ผูจ้อง

ซื(อ ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื(อ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื(อหุน้ ซึ� ง

ในกรณีนี(ผูจ้องซื(อจะสามารถขายหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

อนุญาตใหหุ้น้ของบริษทัทาํการซื(อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในกรณีนี( ชื�อของผูจ้องซื(อจะตอ้งตรงกบั

ชื�อเจ้าของบัญชีซื(อขายหลกัทรัพยที์�ผูจ้องซื(อประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษทัหลักทรัพย์

ดงักล่าว มิฉะนั(น บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ที�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื(อตามขอ้ 1 แทน 

2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 บริษัทจะ

ดาํเนินการออกใบหุ้นสาํหรับหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
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ไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และนาํหุ้นฝากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

สมาชิกเลขที� 600 ซึ�งศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผู ้

จองซื(อหุ้น และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซื(อ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื(อหุ้น

บริษทั และหากผูจ้องซื(อตอ้งการถอนหลกัทรัพยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซึ� งจะมี

คา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพยต์ามอตัราที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์าํหนด 

3. ในกรณีประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ในชื�อของผูจ้องซื(อ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัจะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ไดรั้บการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื�อและที�อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ภายใน 15 

วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื(อหุน้ ซึ�งในกรณีผูจ้องซื(อจะไม่สามารถขายหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้ ซึ� งผูจ้องซื(ออาจไดรั้บ

ใบหุน้ภายหลงัจากที�หุน้ของบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ทาํการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

5.10 วธีิการคืนเงินคา่จองซื(อหุน้เพิ�มทุน 

บริษทัจะคืนเงินตามจาํนวนหุ้นที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบี(ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 

วนันับจากวนัสิ(นสุดระยะเวลาการจองซื(อหุ้น (วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2557) โดยวิธีใดวิธีหนึ� งตามที�ผูถื้อหุ้น

ระบุไวใ้นใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน ดงันี(  

1. กรณีไม่ไดน้าํหุ้นที�จองซื(อเขา้ฝากในบญัชีหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

การคืนเงินคา่จองซื(อหุน้ จะดาํเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

ขีดคร่อมสั�งจ่ายชื�อผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกให้แก่ผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามที�อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 30 มกราคม 

2557 ทั(งนี(  ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเช็คคา่จองซื(อหุ้นคืนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูที่�ระบุ

ในทะเบียนผูถื้อหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บเงินคา่จองซื(อคืนโดยชอบ และผูจ้องซื(อจะไม่

มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี(ยหรือคา่เสียหายใดอีกตอ่ไป   

2. กรณีนาํหุ้นที�จองซื(อเขา้ฝากในบญัชีซื(อหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

(หมายเลขสมาชิกศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์� 224) และเป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั 

(มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื( อหุ้นจะดําเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารในนามของผูจ้องซื(อ (เฉพาะบญัชีธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน)) ของผูจ้องซื(อตามที�ระบุไวใ้นใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน 
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�ไม่สามารถดาํเนินการคืนเงินคา่จองซื(อในส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บ

การจดัสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผา่นระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

ATS) เขา้บญัชีธนาคารในนามของผูจ้องซื(อได ้ตามที�ระบุไวใ้นใบจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ไม่วา่ดว้ย

สาเหตุใดก็ตามที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัหรือบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

แลว้นั(น บริษทัหรือบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื(อ

ในส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ ขีดคร่อมสั�งจ่ายชื�อผูจ้องซื(อและส่งให้แก่ผูจ้องซื(อทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 30 มกราคม 2557 

กรณีการรับเงินคืนเป็นเช็คนั(น ผูจ้องซื(อจะเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสาํนกัหกับญัชี

หรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ทั(งนี(  ภายใน 14 วนันับจากวนัสิ(นสุดระยะเวลาการจองซื(อหุ้น (วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2557) กรณีไม่

สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซื(อไดใ้นเวลาดงักล่าว บริษทัหรือบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

จะตอ้งชาํระดอกเบี(ยใหแ้ก่ผูจ้องซื(อในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซื(อหุ้นที�

ไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นบัจากวนัพน้กาํหนดระยะเวลา 14 วนั จนถึงวนัที�สามารถจดัส่งได ้อยา่งไรก็ดี 

ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินคา่จองซื(อส่วนที�ไม่รับการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบผา่น

ระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซื(อตามที�

ระบุไวใ้นใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุน หรือส่งเช็คธนาคารเงินคา่จองซื(อหุน้คืนทางไปรษณียล์งทะเบียน

ใหผู้ถื้อหุน้ตามที�อยูที่�ผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซื(อ

ไดรั้บเงินค่าจองซื(อในส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผูจ้อง

ซื(อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี( ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั หรือ บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง 

จาํกดั (มหาชน) อีกตอ่ไป  

5.11 รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุน้ เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนในครั( งนี(  

 บริษทัขอสวงนสิทธิ[ ที�จะดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้ตอ่กระทรวงพาณิชยเ์ป็นคราวๆ นบัแต่วนัที�

ผูถื้อหุ้นเริ�มมีการจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะดาํเนินการยื�นคาํขอจดทะเบียนเพิ�มทุน

ชาํระแลว้ตอ่กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิ(นสุดระยะเวลาการจองซื(อหุน้ (วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 

2557) และจะดําเนินการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวทั( งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ่ไป 

5.12  ขอ้มูลสาํคญัอื�น 

1. ในกรณีที�ผูจ้องซื(อมีบญัชีซื(อขายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซื(อและชื�อเจา้ของบญัชีซื(อขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็น

ชื�อเดียวกนั หากเป็นเลขที�บญัชี/ชื�อบญัชีของบุคคลอื�นจะไม่สามารถนาํหุ้นเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว
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บริษทัของสงวนสิทธิ[ ในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยการออกหุ้นในนามของผูถื้อหุ้น ซึ� งอาจทาํให้ผูถื้อ

หุน้ไม่สามารถขายหลกัทรัพยที์�จองซื(อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื(อขายหลกัทรัพยที์�จองซื(อ 

2. โปรดระบุรหสัโบรกเกอร์ที�ประสงคจ์ะนาํหุน้เขา้บญัชีซื(อขายหลกัทรัพยใ์ห้ถูกตอ้ง หากระบุไม่ถูกตอ้ง

จะทาํให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บัญชีซื(อขายหลกัทรัพยที์�ตอ้งการได้ ซึ� งทางบริษทัไม่รับผิดชอบต่อ

ความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่

ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการส่งมอบหุ้นดงักล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผูถื้อหุ้น ซึ� งอาจทาํ

ใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลกัทรัพยที์�จองซื(อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื(อขายของหลกัทรัพยที์�

จองซื(อ 

3. หากจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นใบจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินที�บริษทัไดรั้บชาํระ 

บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ที�จะถือตามจาํนวนเงินที�บริษทัไดรั้บจากการจองซื(อหุ้นเป็นหลกั แต่ทั(งนี(  จาํนวน

เงินดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินมูลคา่หุน้ที�ผูถื้อหุน้ที�จองซื(อไดรั้บจดัสรรทั(งหมด 

4. บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขในการจองซื(อหุ้น วิธีการชาํระเงินค่าจองซื(อหุ้น หรือ

ขอ้มูลใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิธีการจองซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกิดปัญหา

อุปสรรค หรือขอ้กาํจดัในการดาํเนินงาน ทั(งนี( เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ตอ่การจองซื(อหุน้สามญัเพิ�มทุนของ

บริษทั 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการดาํเนินการยกเลิกการจองซื(อของผูจ้องซื(อที�มีรายชื�อเป็นบุคคลที�ถูกกาํหนด

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั(งหาก

ผูจ้องซื(อไดโ้อนเงินเขา้บญัชีของตวัแทนรับจองซื(อหุน้ ตวัแทนรับจองซื(อหุน้จะไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่

ผูจ้องซื(อไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด 

6. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อลงทุนในบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั โดยการซื(อหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม 

7. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

บริษทัมีเงินทุนเพื�อใชใ้นการลงทุนธุรกิจที�มีอนาคต และสร้างประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั 

8. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

1) ผูจ้องซื(อหุน้เพิ�มทุนครั( งนี(จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานภายหลงัที�บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ 

2) บริษทัมีโครงสร้างทางการเงินที�เขม้แข็งและมีเสถียรภาพมากยิ�งขึ(น ซึ� งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษทัใน

อนาคต 

9. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 
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บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ภายหลงัจากการหักทุน

สาํรองตา่งๆ ทั(งหมดแลว้ เวน้แตจ่ะมีความจาํเป็นเหตุอนัควรที�ไม่สามารถจ่ายได ้ทั(งนี(  การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยั

ต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการ

บริหารงานของบริษทั ซึ�งการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นตามความเหมาะสมและ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ผูจ้องซื(อหุน้เพิ�มทุนครั( งนี(  จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานเริ�มตั(งแตผู่จ้องซื(อหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว ไดรั้บการ

จดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 
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ส่วนที� 2 ข้อมูลเบื�องต้นของบริษัท อาร์พซีีจี จํากดั (มหาชน) 

1. ชื�อและสถานที�ตั�งของบริษัทจดทะเบียน 

บริษทั อาร์ซีพี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  (เดิมชื�อบริษทั “ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)”) 

มีชื�อยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์คือ RPC ดาํเนินการกลั�น คอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) เพื�อให้ไดผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี ไดแ้ก่ นํ( ามนัดีเซลหมุนเร็ว นํ( ามนัเตา และเคมีภณัฑ์ โดยมีโรงกลั�น ตั(งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง และจดัจาํหน่ายนํ( ามนัสาํเร็จรูปทั(งเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ์ผา่นสถานีบริการนํ( ามนั เพียว โดยมีคลงันํ( ามนั 1
แห่ง คือ คลงันํ( ามนัระยอง 

โดยมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่และโรงงาน ดงันี(  

สาํนกังานใหญ่ - 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั(น 14 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โรงงาน – 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
Website: www.rpcthai.com  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและการแข่งขัน 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

• ลกัษณะของผลติภัณฑ์และการบริการ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจจดัหา คา้ส่งนํ( ามนั และคา้ปลีก โดยเป็นผูจ้าํหน่ายนํ( ามนัดีเซลหมุนเร็ว เบนซิน 
นํ( ามันแก๊สโซฮอล์ เพื�อจาํหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยการจัดหาจากโรงกลั�นอื�น ทั( งนี( เพื�อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความ
หลากหลาย และสามารถครอบคลุมลูกคา้ทุกประเภท ลกัษณะผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี(  

1) นํ�ามนัดเีซลหมนุเร็ว (High Speed Diesel : HSD) 

นํ( ามนัดีเซลหมุนเร็วเป็นนํ( ามนัที�มีจุดเดือดสูงกว่านํ( ามนัก๊าด และมีคุณสมบัติที� เหมาะสําหรับ
เครื�องยนต์ที�มีรอบหมุนเร็ว และเครื�องยนต์ดีเซล เช่น รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื�องยนต์ทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบนันํ( ามนัดีเซลเป็นนํ( ามนัเชื(อเพลิงที�มีปริมาณการใชสู้งสุดในประเทศ  ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 
ของนํ( ามนัเชื(อเพลิงทั(งหมดภายในประเทศ 

2)  นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ (Gasohol 95/Gasohol 91 / E85) 

นํ(ามนัแก๊สโซฮอล ์เป็นนํ( ามนัเชื(อเพลิงที�เป็นส่วนผสมระหวา่งเอทานอล ความบริสุทธิ[  99.5% โดย
ปริมาตร ที�ไดจ้ากการหมกัและกลั�นผลิตผลทางการเกษตร   )ออ้ย และมนัสาํปะหลงั   (  ผสมกบันํ( ามนัเบนซินชนิดพิเศษ  ใน
อตัราส่วน เบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ไดเ้ป็นนํ( ามนัแก๊สโซฮอล ์ 95  (E10) และแก๊สโซฮอล ์95 ผสมในอตัราส่วน เบน
ชิน 15 ส่วน เอทานอล 8.5 ส่วน ไดเ้ป็นนํ( ามนัแก๊สโซฮอล์ E-85 ที�มีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�อง 
กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ( ามนัแก๊สโซฮอล ์ปี 2549 ช่วยลดปัญหาสิ�งแวดลอ้ม มีราคาประหยดั และช่วยลดการนาํเขา้
นํ( ามนัเชื(อเพลิงจากตา่งประเทศ อีกทั(งรัฐบาลยงัส่งเสริมใหใ้ชน้ํ( ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 โดยกาํหนดตามสภาวะราคาใหมี้ราคาถูก
กวา่แก๊สโซฮอล ์E-10 และE20 

2.2 สภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน  
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• ภาวะอตุสาหกรรม 

ราคานํ( ามนัดิบ และนํ( ามนัสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปี 2556 การปรับตวัเพิ�มขึ(น เป็นผลมาจากความ
กงัวลปัญหาเศรษฐกิจ และหนี( สินของกลุ่มประเทศยูโร และเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง ซึ� งเป็นผูผ้ลิต และ
ส่งออกนํ( ามนัทาํใหต้ลาดเกิดความกงัวลวา่อุปทานจะหดตวัประกอบกบัความกงัวลตอ่มาตรการคว ํ�าบาตรของชาติตะวนัตกต่อ
อิหร่าน ทั(งนี(ปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสูงโดย ณ เดือนพฤศจิกายน ปี  2556 อยูที่� 2.0 ลา้น
บาร์เรลนํ( ามนัดิบต่อวนั โดยก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนการใชม้ากที�สุดที�ร้อยละ 45.7 รองลงมาเป็นนํ( ามนัดิบและนํ( ามนั
สาํเร็จรูปที�ร้อยละ 36.3 ส่วนไฟฟ้าพลงันํ( าและการนาํเขา้มีสดัส่วนร้อยละ 2.8 

รายละเอยีดของการใช้พลงังานในเชิงพาณิชย์ของประเทศในช่วงปี 2551-2556 มดีงันี� 

  (หน่วย: เทียบเท่าบาร์เรลนํ( ามนัดิบตอ่วนั) 

ปี 
ปริมาณการใช้

รวม 

ลกิไนต์และถ่านหิน นํ�ามนัดบิและนํ�ามนั
สําเร็จรูป 

ก๊าซธรรมชาต ิ ไฟฟ้าพลงันํ�าและนําเข้า 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

2551 1,617,995 300,763 18.6 633,720 39.2 647,953 40.0 35,559 2.2 

2552 1,662,586 303,008 18.2 642,701 38.7 681,717 41.0 35,160 2.1 

 2553 1,782,680 309,872 17.4 652,464 36.6 784,184 44.0 36,160 2.0 

2554 1,845,476 307,626 16.7 673,895 36.5 810,274 43.9 53,681 2.9 

2555 1,980,826 312,484 15.8 709,304 35.8 888,380 44.8 55,297 2.8 

2556 2,002,056 313,624 15.7 727,171 36.3 914,113 45.7 47,128 2.4 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมลู ณ พฤศจิกายน ปี 2556 ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

   ผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจฟื( นตวั และทิศทางที�ดีขึ(นทั�วโลกไดส่้งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยดว้ยเช่นกนั
ทาํให้ปริมาณการใชน้ํ( ามนัเชื(อเพลิง ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 เท่ากบั 30,506 ลา้นลิตร เพิ�มขึ(น 991 ลา้นลิตร หรือร้อยละ 3.4 
เมื�อเทียบกบั ณ เดือนตุลาคมปีก่อน ขณะที�ปริมาณการใชดี้เซลหมุนเร็วอยูที่� 17,324 ลา้นลิตร ซึ� งเพิ�มขึ(น 349 ลา้นลิตรหรือ
ร้อยละ 2.1 
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ตารางแสดงการจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิในประเทศ 

ปี นํ�ามนัเชื�อเพลงิรวม นํ�ามนัดเีซลหมนุเร็ว 

ล้านลติร Growth Rate ล้านลติร Growth Rate 

2551 32,703 (-7.2%) 17,634 (-5.6%) 

2552 33,170 1.4% 18,465 4.7% 

2553 33,239 0.2% 18,480 0.1% 

2554 34,070 2.4% 19,192 3.7% 

2555 35,743 4.9% 20,565 7.2% 

2556/1 30,506 3.4% 17,324 2.1% 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมลู ณ ตลุาคม ปี 2556 ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

• อตุสาหกรรมโรงกลั�นนํ�ามนั  

ณ เดือนตุลาคม ในปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตนํ( ามนัสําเร็จรูปทั( งสิ(น 39,967 ล้านลิตร โดย
สดัส่วนการผลิตมากที�สุดยงัคงเป็นนํ( ามนัดีเซลร้อยละ 52.3 รองลงมา ไดแ้ก่ เบนซิน ร้อยละ 20.3 

ตารางแสดงการผลตินํ�ามนัเชื�อเพลงิในประเทศ 
                          (หน่วย: ลา้นลิตร)  

ประเภท
ผลติภัณฑ์ 

2552 ร้อยละ 2553 ร้อยละ
ละ 

2554 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 2556/1 ร้อยละ 

นํ�ามนัดเีซล 22,489 50.8 23,305 52.1 23,099 52.8 25,125 54.2 20,886 52.3 

นํ�ามนัเบนซิน 8,852 20.0 8,742 19.6 8,355 19.1 9,150 19.7 8,124 20.3 

นํ�ามนัเตา 6,884 15.5 6,000 13.4 5,816 13.3 6,138 13.2 4,957 12.4 

นํ�ามนัอากาศ
ยาน 

5,975 13.5 6,196 13.9 6,293 14.4 5,858 12.6 5,513 13.8 

นํ�ามนัก๊าด 93 0.2 467 1.0 152 0.4 76 0.1 487 1.2 

รวม 44,293 100.0 44,709 100.0 43,715 100.0 46,347 100.0 39,967 100.0 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมลู ณ ตลุาคม ปี 2556 ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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• อตุสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํ�ามนั 
ตารางแสดงช่องทางการจดัจาํหน่ายนํ�ามนัในประเทศในปี 2556 

ช่องทางการจาํหน่าย ดเีซลหมนุเร็ว  เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 

ล้านลติร ร้อยละ ล้านลติร ร้อยละ ล้านลติร ร้อยละ ล้านลติร ร้อยละ 

สถานีบริการ 11,447 61% 1,948 63.9% 1,773 95.3% 1,908 90.1% 

ร้านคา้นํ( ามนั - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

การขนส่ง 497 2.7% 24 0.8% 2 0.1% 4 0.2% 

อุตสาหกรรม 891 4.8% 16 0.6% 1 0.1% 4 0.2% 

การผลิตไฟฟ้า 13 0.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ราชกา/รัฐวสิาหกิจ 520 2.7% 31 1% 1 0.1% 11 0.5% 

อื�น ๆ 1,939 10.3% 348 11.4% 27 1.5% 67 3.2% 

ม 10 3,444 18.4% 681 22.3% 54 2.9% 122 5.8% 

รวมทั�งสิ�น 18,751 100% 3,048 100% 1,858 100% 2,116 100% 

 ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

• โครงสร้างราคา   
โครงสร้างราคานํ( ามนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลั�น และราคาขายปลีก ในส่วน

ของราคาขายส่งหน้าโรงกลั�น จะประกอบดว้ย ราคาหน้าโรงกลั�น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ( ามนัเชื(อเพลิง 
กองทุนเพื�อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และภาษีมูลคา่เพิ�ม และในส่วนราคาขายปลีก ประกอบดว้ย ราคาขายส่งหนา้โรงกลั�น 
คา่ขนส่ง คา่การตลาด และภาษีมูลคา่เพิ�ม 

ตารางแสดงโครงสร้างราคานํ�ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 
(หน่วย: บาท/ลิตร) 

 ดเีซลหมนุเร็ว บี 3 เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 

ราคา ณ โรงกลั�น 27.3249 25.9942 26.0681 26.2972 

ภาษีสรรพสามิต 0.0050 7.0000 6.3000 6.3000 

ภาษีเทศบาล 0.0005 0.7000 0.6300 0.6300 

กองทุนนํ( ามนัเชื(อเพลิง -0.7000 10.0000 1.2000 3.3000 

กองทุนเพื�อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

         ราคาขายส่งหน้าโรงกลั�น 26.8804 43.9442 34.4481 36.7772 

ภาษีมูลคา่เพิ�ม 1.8816 3.0761 2.4114 2.5744 

คา่การตลาด 1.1477 0.9623 1.1406 1.1013 

ภาษีมูลคา่เพิ�ม 0.0803 0.0674 0.0798 0.0771 

         ราคาขายปลกี 29.99 48.05 38.08 40.53 

ที�มา: สาํนักนโยบายและแผนพลงังาน 
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2.3 ภาวะการแข่งขันของตลาดนํ�ามนัในประเทศไทย 

ภาวะการแข่งขนัตลาดนํ( ามนัในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ในภาวะเศรษฐกิจที�เริ�มฟื( นตวั โดยปริมาณ
การผลิตนํ( ามนัเชื(อเพลิง ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 มีทั(งสิ(น 46,347 ลา้นลิตร แยกออกเป็นการผลิตดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 25,125 
ลา้นลิตรหรือร้อยละ 52.4 และนํ( ามนัเชื(อเพลิงอื�น 21,222 ลา้นลิตรหรือร้อยละ 47.6 

ขณะที�ปริมาณการจาํหน่ายเชื(อเพลิงภายในประเทศอยูที่� 35,743 ลา้นลิตร เพิ�มขึ(นจากปีก่อน เท่ากบั 16.74 
ลา้นลิตรหรือร้อยละ 4.9 โดยเป็นการจาํหน่ายดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 20,565 ลา้นลิตรหรือร้อยละ 56.8 และนํ( ามนัเชื(อเพลิงอื�น 
15,178 ลา้นลิตรหรือร้อยละ 43.2 

ภาพรวมความตอ้งการใชน้ํ( ามนั ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 มีแนวโน้มที�เพิ�มขึ(นจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจที�เริ�มฟื( นตวัประกอบกบัภาครัฐส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาใชพ้ลงังานทดแทนซึ�งมีราคาตํ�ากวา่  

ตารางแสดงปริมาณการผลติและปริมาณการจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิในประเทศ 

    (หน่วย: ลา้นลิตร) 

 นํ�ามนัเชื�อเพลงิทั�งหมดในประเทศ นํ�ามนัเชื�อเพลงิอื�น ดเีซลหมนุเร็ว 

ปี ผลติ จาํหน่าย ร้อยละของ
ส่วนเกนิ 

ผลติ จาํหน่าย ร้อยละของ
ส่วนเกนิ 

ผลติ จาํหน่าย ร้อยละของ
ส่วนเกนิ 

2551 42,288 32,703 22.7% 21,523 15,069 30.0% 20,765 17,634 15.1% 

2552 44,293 33,170 25.1% 21,804 14,705 32.6% 22,489 18,465 17.9% 

2553 44,709 33,239 25.7% 21,404 14,759 31.0% 23,305 18,480 20.7% 

2554 43,684 34,069 22.0% 20,586 14,877 27.7% 23,098 19,192 16.9% 

2555 46,347 35,743 22.9% 21,222 15,178 28.5% 25,125 20,565 18.1% 

2556/1 39,884 30,506 23.5% 18,988 13,128 30.9% 20,886 17,324 17.1% 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมลู ณ ตลุาคม ปี 2556 ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

 

จาํนวนสถานีบริการนํ�ามนัเปรียบเทยีบระหว่างปี  2555 และไตรมาส 2 ของปี 2556 

ชื�อผู้ประกอบการ ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2556 

PTT, SHELL, ESSO, CHEVRON, บางจาก 3,887 3,905 

PURE, SUSCO, JET และอื�นๆ 2,011 2,195 

ผู้ค้าอสิระ 15,508 16,027 

รวม 21,406 22,127 

ที�มา: กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 



 

 

ค่าการตลาดนํ( ามนัเฉลี�ยของปี 
1.1477 บาทต่อลิตร แต่สาํหรับเบนซินออกเทน 
โดยคา่การตลาดอยูที่� 1.1013 บาทตอ่ลิตร ตามลาํดบั

ช่วงเวลา ดเีซลหมนุเร็ว

2551 1.3648

2552 1.4924

2553 1.5056

2554 1.2713

2555 1.5300

2556 1.1477

ที�มา: สาํนักนโยบายและแผนพลงังาน

2.4  การผลติ 

วตัถุดิบตั(งตน้ (Feed) 
Exchanger Train) เพื�อเพิ�มอุณหภูมิให้สูงขึ(น โดย 
แลกเปลี�ยนความร้อนกบัผลิตภณัฑที์�ออกจากหอกลั�นซึ� งมีอุณหภูมิสูงแลว้ 
จากนั(น Feed จะถูกส่งเขา้ไปที�เตาเผา 
(Fractionator หรือ Distillation Tower) 
ในหอกลั�นจะเป็นการกลั�นลาํดบัส่วนโดยจะไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลเบาที�ยอดหอกลั�น และไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลหนกัมากขึ(นที�
ส่วนล่างของหอกลั�นตามลาํดบั ผลิตภณัฑที์�มีมวลหนกัที�สุดจะไดที้�ส่วนล่างของหอกลั�น

 

ค่าการตลาดนํ( ามนัเฉลี�ยของปี 2556 เท่ากบั 1.0879 บาทต่อลิตร โดยดีเซลหมุนเร็วบี
บาทต่อลิตร แต่สาํหรับเบนซินออกเทน 91 ค่าการตลาดอยูที่� 1 .1406 บาทต่อลิตร ในขณะที�แก๊สโซฮอล์

บาทตอ่ลิตร ตามลาํดบั 

ค่าการตลาดเฉลี�ยของนํ�ามนัในประเทศ 

ดเีซลหมนุเร็ว บี 3 ดเีซลหมนุเร็วบ ี5 เบนซิน 91 

1.3648 1.6999 1.8237 

1.4924 1.6967 1.6127 

5056 1.5828 1.4956 

2713 0.7409 1.8655 

1.5300 - 1.9908 

1.1477 0.9623 1.1406 

สาํนักนโยบายและแผนพลงังาน 

 

(Feed) คือ Condensate Residue จากถงัเก็บ จะถูกส่งเขา้สู่ระบบแกเปลี�ยนความร้อน 
เพื�อเพิ�มอุณหภูมิให้สูงขึ(น โดย Feed จากถงัจะมีอุณหภูมิเริ�มตน้ประมาณ 30 

แลกเปลี�ยนความร้อนกบัผลิตภณัฑที์�ออกจากหอกลั�นซึ� งมีอุณหภูมิสูงแลว้ Feed จะมีอุณหภูมิเพิ�มขึ(
จะถูกส่งเขา้ไปที�เตาเผา (Fired Heater) เพื�อเพิ�มอุณหภูมิให้สูงขึ(นอีกจนเพียงพอต่อการกลั�นในหอ

คือ ที�อุณหภูมิประมาณ 340 องศาเซลเซียส เพื�อกลั�นแยกผลิตภณัฑต์่างๆ ออกจากกนั
หอกลั�นจะเป็นการกลั�นลาํดบัส่วนโดยจะไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลเบาที�ยอดหอกลั�น และไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลหนกัมากขึ(นที�

ส่วนล่างของหอกลั�นตามลาํดบั ผลิตภณัฑที์�มีมวลหนกัที�สุดจะไดที้�ส่วนล่างของหอกลั�น 
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บาทต่อลิตร โดยดีเซลหมุนเร็วบี 3 ค่าการตลาดอยูที่� 
บาทต่อลิตร ในขณะที�แก๊สโซฮอล ์95 เพิ�มขึ(น 

(หน่วย: บาท/ลิตร) 

แก๊สโซฮอล์ 

2.3646 

1.5805 

1.5204 

1.3757 

1.5467 

1.1013 

จากถงัเก็บ จะถูกส่งเขา้สู่ระบบแกเปลี�ยนความร้อน (Heat 
30 องศาเซลเซียส หลงัจาก

จะมีอุณหภูมิเพิ�มขึ(นเป็น 230 องศาเซลเซียส 
เพื�อเพิ�มอุณหภูมิให้สูงขึ(นอีกจนเพียงพอต่อการกลั�นในหอ กลั�น 

องศาเซลเซียส เพื�อกลั�นแยกผลิตภณัฑต์่างๆ ออกจากกนั
หอกลั�นจะเป็นการกลั�นลาํดบัส่วนโดยจะไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลเบาที�ยอดหอกลั�น และไดผ้ลิตภณัฑที์�มีมวลหนกัมากขึ(นที�



  สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

20 
 

ที�ยอดหอกลั�น ไอของสารไฮโดรคาร์บอนจะออกจากยอดหอกลั�นที�อุณหภูมิประมาณ 175 องศาเซลเซียส 
และถูกทาํใหเ้ยน็ลงและควบแน่นเป็นของเหลวที�อุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส หลงัจากผา่น Cooler และ ของเหลวที�
ได ้(Condensate) ส่วนหนึ�งจะถูกส่งกลบัเขา้ไปที�หอกลั�นเพื�อทาํหนา้ที�เป็นตวัไหลกลบั (Reflux) เพื�อช่วยควบคุมสภาพการ 
กลั�นในหอกลั�น และอีกส่วนหนึ�งจะเขา้สู่ถงัเก็บเรียกวา่ Top product ซึ� งเป็นผลิตภณัฑที์�เกิดขึ(นเพื�อนาํมาใชใ้นการผสม021
ปรับแตง่ผลิตภณัฑต์วัอื�นตอ่ไป 

ผลิตภณัฑที์�มีมวลหนักขึ(น คือ สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ซึ� งจะถูกดึงจากหอกลั�นที�อุณหภูมิ
ประมาณ 190 องศาเซลเซียส และส่งมาเขา้ Side Stripper เพื�อไล่ของเบาออกจากผลิตภณัฑ ์จากนั(นจะถูกดูดผา่นไปที�เครื�อง
แลกเปลี�ยนความร้อนเพื�อลดอุณหภูมิลง (โดยถ่ายเทความร้อนกบั Feed) ก่อนส่งไปเขา้ Salt Dryer เพื�อกาํจดันํ( าที�ติดไปกบั
ผลิตภณัฑก่์อนส่งไปเขา้ถงัเก็บ 

ผลิตภณัฑช์นิดตอ่มา คือ นํ( ามนัดีเซล (Diesel) จะถูกดึงออกจากหอกลั�นที�ส่วนล่างของหอกลั�นที�อุณหภูมิ
ประมาณ 270 องศาเซลเซียส และส่งเขา้ Side Stripper เพื�อไล่ของเบาออกจากผลิตภณัฑ ์จากนั(นจะถูกดูดผา่นไปที�เครื�อง
แลกเปลี�ยนความร้อนเพื�อลดอุณหภูมิก่อนส่งไปเขา้ Coalescer เพื�อดกัจบันํ( าออกจากผลิตภณัฑก่์อนส่งไปเขา้ถงัเก็บ 

ผลิตภณัฑช์นิดสุดทา้ยคือ นํ( ามนัเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภณัฑต์วัที�มีความหนาแน่นมวลสูงที�สุด จะไดม้า
จากส่วนล่างของหอกลั�นโดยนํ( ามนัเตาจะถูกส่งผา่นเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนก่อนเขา้สู่ถงัเก็บ 

2.5 กลยุทธ์การตลาดและการบริการ 

เนื�องจากธุรกิจการจาํหน่ายนํ( ามนัสาํเร็จรูป เป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง และใชทุ้นประกอบการ
สูงกวา่ธุรกิจทั�วไป ดงันั(น บริษทัฯ  จึงไดก้าํหนดนโยบาย และกลยทุธ์ทางการตลาด 

ธุรกจิการค้าปลกีนํ�ามนั 

1) ขยายส่วนแบ่งการตลาดค้าปลกีโดยเพิ�มสถานีบริการนํ�ามนัให้ครอบคลมุพื�นที�ส่วนใหญ่ของประเทศ 

โดยผ่าน บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั มีแผนการขยายสถานีบริการนํ( ามนั ไปยงัพื(นที�ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีสถานีบริการ
นํ( ามนั 2 ลกัษณะ คือ  

1.1) สถานีบริการประเภทบริหารด้วยตนเอง (Company Operate: CO)  

โดยบริษทัฯ วางกลยทุธ์ในการขยายสถานีบริการ โดยการร่วมธุรกิจกบัเจา้ของสถานีบริการ 
นโยบายการร่วมธุรกิจนี(  บริษทัฯ จะเป็นผูล้งทุนปรับปรุงสถานีบริการนํ( ามนัให้มีภาพลกัษณ์ที�สอดคลอ้งกบัตรา “เพียว 
(PURE)” โดยขอสิทธิ[ เป็นผูเ้ช่าบริการสถานีบริการนํ( ามนั และแบ่งผลกาํไรกบัเจา้ของสถานีบริการนํ( ามนัรายเดิม ซึ� งกลยทุธ์
ดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนการลงทุนตํ�ากวา่คูแ่ขง่ และ  

1.2) สถานีบริการประเภทบริหารโดยบุคคลภายนอกหรือแฟรนไชส์ (Franchise: FC)  

ซึ� งการขยายสถานีบริการนํ( ามนัทั(ง 2 ลกัษณะควบคู่กนัไป จะทาํให้บริษทัฯ สามารถขยาย
สถานีบริการนํ( ามนัของ บริษทัฯ ไปทั�วประเทศไดร้วดเร็วขึ(น ขณะเดียวกนัก็ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนของบริษทัฯ ดว้ย 
นอกจากนี(นโยบายที�จะไม่เก็บคา่ธรรมเนียมจากสถานีบริการนํ( ามนัแบบแฟรนไชส์ของบริษทัฯ จะช่วยดึงดูดให้มีผูม้าสนใจ
ดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนํ( ามนัแบบแฟรนไชส์มากขึ(น 
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2) การสร้างการรับรู้ตรา “เพยีว (PURE)” ให้เป็นที�รู้จกั 

สถานีบริการนํ( ามนัของบริษทัฯ  จะดาํเนินการภายใตชื้�อ “เพียว (PURE)” ซึ� งจดจาํไดง่้ายและมีกลุ่ม
ลูกคา้จาํนวนหนึ� งที�รู้จกัชื�อ “เพียว (PURE)” อยูเ่ดิม นอกจากนี(สถานีบริการนํ( ามนัเพียวจะเน้นการปรับปรุงและบาํรุงรักษา
ภาพลกัษณ์ของสถานีบริการนํ( ามนัให้ทนัสมยั สะดวกสบาย และสะอาด รวมถึงการให้บริการที�สร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ ทั(งนี(บริษทัฯ ไดโ้ฆษณา และประชาสมัพนัธ์ผา่นทางสื�อวทิยแุละโทรทศัน์ นอกจากนี(บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนกิจกรรม
ตา่งๆ ตามความเหมาะสม เช่น ฟตุซอล มวยสากลสมคัรเล่น การแขง่ขนัรถยนต ์เป็นตน้ 

3) การใช้กลยุทธ์สถานีบริการนํ�ามนัชุมชน 

การเพิ�มสถานีบริการนํ( ามนัจะเนน้การใชก้ลยทุธ์สถานีบริการนํ( ามนัชุมชนเป็นหลกั เนื�องจากในเขต
ชุมชนทั�วประเทศจะมีการใชน้ํ( ามนัดีเซลเป็นจาํนวนมาก  ซึ� งนํ( ามนัดีเซลเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้
พฒันาสถานีบริการขนาดเลก็เพื�อใหชุ้มชนเป็นเจา้ของสถานีบริการดว้ยเงินลงทุนตํ�า  

4) การสร้างความภาคภูมใิจในความสามารถของคนไทยและรณรงค์ให้ใช้สินค้าของไทย 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ในชุมชน โดยเน้นการสร้างความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของคนไทย  และรณรงค์การใช้สินคา้ และบริการของคนไทย เนื�องจากผลิตภณัฑ์นํ( ามนัของบริษทัฯ เป็น
ผลิตภณัฑ์ที�ผลิตโดยใชว้ตัถุดิบในประเทศไทย และผลิตโดยคนไทย  ซึ� งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที�สามารถดาํเนิน
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ( ามนัเชื(อเพลิงไดด้ว้ยทรัพยากรของไทย 

5) นโยบายการตั�งราคา 

บริษทัฯ มีนโยบายการตั(งราคาให้สถานีบริการนํ( ามนัเพียว  สามารถแข่งขนักบัสถานีบริการนํ( ามนั
คูแ่ขง่ได ้แตบ่ริษทัฯไม่มีนโยบาย “ทุ่ม” ราคาเพื�อช่วงชิงลูกคา้แตอ่ยา่งใด 

6) การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง 

บริษทัฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง พร้อมกบัการจัดกิจกรรมฉลองเปิดสถานี
บริการนํ( ามนัเพียว โดยเรียนเชิญบุคคลสาํคญัในจงัหวดัที�สถานีบริการนํ( ามนัเพียวไปเปิดจาํหน่าย และทาํการโฆษณาผา่นทาง
สื�อประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ทั(งในระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิ�น 

2.6 การจดัจาํหน่ายผลติภัณฑ์และลกัษณะของลูกค้าของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางการจาํหน่าย 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

1) การจาํหน่ายผ่านตลาดค้าปลกี (Retail Marketing) 

ธุรกิจคา้ปลีกของบริษทัฯ  ดาํเนินการโดย บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั ผา่นเครือข่ายสถานีบริการ
ตามภูมิภาคที�เป็นเป้าหมายหลกั รวมทั(งรับผิดชอบการกาํหนดกลยุทธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยาย
เครือขา่ยสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน การบริหารสถานีบริการตวัแทน และการพฒันาธุรกิจเสริม  

 

สถานีบริการนํGามนัของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลกัษณะการบริหารสถานีบริการดังนีG: 

1.1) สถานีบริการประเภทบริหารด้วยตนเอง (Company Operate : CO)  
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บริษทัฯเป็นผูล้งทุนเองและเป็นเจา้ของสถานีบริการที�ดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานี
บริการเองทั(งหมด โดยการพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการจะขึ(นอยูก่บัสถานที�ตั(ง  ณ สิ(นเดือน ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มี
สถานีบริการนํ( ามนัประเภท CO อยูท่ั(งสิ(น 53 แห่ง 

1.2) สถานีบริการประเภทบริหารโดยบุคคลภายนอกหรือแฟรนไชส์ (Franchise: FC)  

ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหล่านี(  โดยทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนการบริหารสถานี
บริการ และการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ( ามนัภายใตชื้�อ “เพียว” โดยมีขอ้ตกลงวา่จะตอ้งซื(อผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เท่านั(น และ
จะตอ้งบริหารสถานีบริการตามมาตรฐานของบริษทัฯ โดยผูป้ระกอบการเอกชนไม่มีภาระหนา้ที�ตอ้งจ่ายค่า Royalty Fee และ
ค่าการตลาดให้แก่ บริษทัฯ โดยทั�วไปแลว้บริษทัฯ มีสิทธิที�จะยกเลิกสัญญากบัผูป้ระกอบการสถานีบริการประเภทนี(  หาก
ผูป้ระกอบการผิดสัญญา  ณ สิ(นเดือน ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสถานีบริการนํ( ามนัประเภทแฟรนไชส์ และตวัแทนจาํหน่าย 
ดงันี(  

ประเภท จาํหน่ายผลติภัณฑ์ จาํนวนแห่ง 

1.  FC Standard  
     ปั}มนํ( ามนัขนาดมาตรฐาน 

ดีเซล เบนซีน แก๊สโซฮอล 91 และ 95 5 

2.  DEALER ตวัแทนจาํหน่าย ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล 91 และ 95 และ
นํ( ามนั E-86 

9 

บริษทัฯ  มีแผนการที�จะเพิ�มจาํนวนสถานีบริการเพื�อเป็นการเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั  
และมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก โดยการรวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้สถานี
บริการในเรื�องอุปสงค ์ และอุปทานของปริมาณนํ( ามนั ที�ตั(งสถานี ระยะเวลาในการจดัส่งนํ( ามนั เพื�อพฒันาการบริการให้ตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้  และเพื�อให้ครอบคลุมลูกคา้กลุ่มต่างๆ มากขึ(น อีกทั(งยงัมีการให้รางวลัหรือสิ�งจูงใจกบัสถานี
บริการดีเด่นในดา้นการบริการ โดยวดัผลผา่นการดาํเนินการโครงการ Mystery Shopping อยา่งตอ่เนื�อง เป็นตน้ 
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3. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินถาวรที�ใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 

ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธิv มูลค่าตามบัญชี (บาท) ภาระผูกพนั 

ที�ดนิ 
-  ที�ดินเนื(อที� 42 ไร่เลขที� 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 

ตาํบลมาบตาพดุ เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
-  ที�ดิน 2 แปลง เนื(อที� 55 5/10 ตารางวา ตาํบลหวัหิน 
-  ที�ดินเนื(อที�  8-2-84 ไร่ อ.หนัคา จ.ชยันาท 
               0-2-34 ไร่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
               1-4-44 ไร่ อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย 
               0-2-28 ไร่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 
เจา้ของ 

 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 

 
166,282,405 

 
2,681,074 
7,349,799 

 
 

 
ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคารพาณิชย ์3 ชั(น เลขที� 19/42-43 (หวัหิน) เจา้ของ 5,950,064 ไม่มี 

เครื�องจกัร อุปกรณ์หอกลั�น คลงันํ( ามนั เจา้ของ 636,125,947 ไม่มี 

เครื�องมืออุปกรณ์ เจา้ของ 3,847,879 ไม่มี 

อุปกรณ์สถานีบริการนํ( ามนั เจา้ของ 15,475,106 ไม่มี 

สถานีบริการนํ( ามนั "เพียว" จาํนวน 4 แห่ง เจา้ของ 18,747,739 ไม่มี 

สถานีบริการนํ( ามนั "เพียว" จาํนวน  62 แห่ง เช่าดาํเนินการ 33,911,626 ไม่มี 

คลงันํ( ามนั จาํนวน 1 แห่ง เช่าที�ดิน - ไม่มี 

คลงันํ( ามนั จาํนวน 2 แห่ง เช่าดาํเนินการ 46,848 ไม่มี 

รถขนส่งนํ( ามนั จาํนวน 70  คนั เจา้ของ - - 

ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังาน เช่าดาํเนินการ 18,146,397 ไม่มี 

รวมทั�งสิ�น 971,662,311  

 

 

ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาทุน อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี 

ที�ดิน 176,318,273 - 176,318,273 

อาคารและส่วนปรับปรุง 345,988,909 5 – 40 ปี 136,428,090 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,013,059,598 5 – 20 ปี 669,418,443 

เครื�องตกแตง่และเครื�องใชส้าํนกังาน 84,892,075 3 – 5 ปี 9,171,330 

ยานพาหนะ 27,765,690 5 ปี 6,480,435 

รวม 2,648,024,545  997,816,570 
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4. คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 4 คน (คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 57.14)  และกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.85) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี(  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

นายสจัจา เจนธรรมนุกลู ประธานกรรมการ 

นายศุภพงศ ์กฤษณกาญจน ์ กรรมการ 

นายสุวนิยั สุวรรณหิรัญกลุ กรรมการ 

นายสุทศัน์ ขนัเจริญสุข กรรมการ 

นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

นายเชิดศกัดิ[  กูเ้กียรตินนัท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

5. ประวตักิารเพิ�มทุนในระยะ 3 ปีที�ผ่านมาและโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 

 ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัที� 31 มกราคม 2557 มีดงันี(  
 ทุนจดทะเบียน 1,304,664,125  บาท 
 ทุนที�เรียกชาํระแลว้ 802,870,229  บาท 
 แบ่งเป็นหุน้สามญั 802,870,299  หุน้ 
 มูลคา่ที�ตราไว ้ 1.00  บาทตอ่หุน้ 

ประวติัการเพิ�มทุนในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 

บริษทัไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนและชาํระเพิ�ม จาํนวน 273,000,000 หุน้ เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2556 

ผูถื้อหุน้ 

รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ณ วนัที� 28 พฤศจิกายน 2556 จดัทาํโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั ปรากฏดงันี(  

ลาํดบัที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นสามญั ร้อยละ 

1 นายวชิยั  ทองแตง 196,175,500 24.43 

2 บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์ 158,293,625 19.72 

3 นายเมตตา  บนัเทิงสุข 71,000,000 8.84 

4 นายวชิิต  ชินวงศว์รกลุ 26,481,000 3.30 
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ลาํดบัที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นสามญั ร้อยละ 

5 นายสมบติั  พานิชชีวะ 24,515,200 3.05 

6 นายธวชั   อึ(งสุประเสริฐ 20,035,375 2.50 

7 น.ส.ปริญณี เจนธรรมนุกลู 17,908,575 2.23 

8 น.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกลู 15,542,700 1.94 

9 นางมทันา อึ(งสุประเสริฐ 12,999,875 1.62 

10 นายสจัจา เจนธรรมนุกลู 9,312,375 1.16 

  

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ  

 บริษทัยอ่ย 
       (หน่วย: พนับาท) 

บริษัท ลกัษณะการดาํเนนิงาน ทุนที�ชําระ
แล้ว 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

หมายเหต ุ

บจก. เพียวไบโอดีเซล  ผลิตนํ( ามนัไบโอดีเซล 280,000 100 279,999  

บจก. เพียวพลงังานไทย คา้ปลีกนํ( ามนั 140,000 100 140,000  

บจก. เอสซีที ปีโตรเลียม คา้ส่งนํ( ามนั 36,000 100 36,000 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

บจก. เอสซีที สหภณัฑ ์ ขายอุปกรณ์เครื�องมือสถานี
บริการนํ( ามนัและบริการ

20,000 100 21,481  

บจก. จตุรทิศขนส่ง  ขนส่งนํ( ามนั 30,000 100 30,402  

บจก. เพียวอินเตอร์เทรด คา้ส่งนํ( ามนั 500 100 654 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

บจก. อาร์พีซี แมเนจเมนท ์ คา้ส่งนํ( ามนั รับบริการ
จดัการงานระบบตา่งๆ 

500 100 956  

บจก. ทศทิศ โลจิสติกส์ คา้ส่งนํ( ามนั 500 100 579 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

บจก. จตจุกัร ออยล ์ ขนส่งนํ( ามนั 500 100 652 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

บจก. เพียวซิลิกา มายนิ�ง คา้ส่งนํ( ามนั เหมืองแร่ซิลิกา 500 100 658 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

RPC Global Co., Ltd. จาํหน่ายนํ( ามนัเชื(อเพลิง 41 100 124  
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 บริษทัร่วม 
       (หน่วย: พนับาท) 

บริษัท ลกัษณะการดาํเนนิงาน ทุนที�ชําระ
แล้ว 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

หมายเหต ุ

บจก. เพียวสมัมากร ดีเวลลอป
เมน้ท ์

ใหเ้ช่าและบริการ
อสงัหาริมทรัพย ์

260,000 44.13 129,181  

บมจ. สมัมากร  การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 650,000 25.25 371,592  

บจก. เคพี เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 25,780 26.00 8,042  

 

7. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

จ่ายปันผลหุน้ละ 0.12 บาท จากผลประกอบการปี 2553 

จ่ายปันผลหุน้ละ 0.05 บาท จากผลประกอบการปี 2554 

จ่ายปันผลหุน้ละ 0.05 บาทจากผลประกอบการปี 2555 

นอกจากนี(  บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในปี 2555 หุน้ละ 0.94 บาท 
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ส่วนที� 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง  3 ปี 

ตารางงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบระหวา่งปี 2553 - 2555 และงวด 9 เดือน สิ(นสุดวนัที� 30 
กนัยายน 2556 และ 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงนิรวม  
งวด 9 เดอืน 

งบการเงนิรวม 

   2556 2555 2555 2554 2553 

 รายได้      

 รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 2,469.61 5,733.94 6,653.57 24,211.67 19,544.49 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 63.53 114.36 146.99 195.78 166.55 

 รายไดอื้�น 39.21 96.80 135.34 44.95 32.89 

 รวมรายได ้ 2,572.35 5,945.10 6,935.90 24,452.40 19,743.93   

 ค่าใช้จ่าย      

 ตน้ทุนขาย 2,320.06 5,550.45 6,423.42 23,342.81 18,893.63 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 47.16 82.83 110.23 156.08 142.01 

 คา่ใชจ่้ายในการขาย 55.19 57.63 63.25 120.61 103.10 

 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 235.18 344.84 459.43 472.61 348.05 

 คา่เผื�อหนี(สงสยัจะสูญ 7.77 1.88 - - - 

 รวมคา่ใชจ่้าย 2,665.36 6,037.63 7,056.34 24,092.12 19,486.80 

 กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัท
ร่วม 

(93.01) (92.53) (120.44) 360.28 257.13 

  กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วม 26.19 (1.28) (2.08) (4.62) (1.40) 

 กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

(66.81) (93.81) (122.52) 355.66 255.73 

 ตน้ทุนทางการเงิน (1.45) (11.67) (12.76) (67.36) (54.13) 

 ภาษีเงินได ้ 3.53 0.96 (0.22) (115.30) (9.19) 

 กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (64.73) (104.52) (135.50) 172.99 192.42 

       
 การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (65.77) (102.99) (133.59) 170.73 195.99 

 ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1.04 (1.52) (1.91) 2.26 (3.58) 

 ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั (64.73) (104.52) (135.50) 172.99 192.42 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
                                                หน่วย: ลา้นบาท 

   งบการเงนิรวม 

   30 กนัยายน 2556 2555 2554 2553 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมนุเวยีน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228.35 618.18 523.81 203.38 

 เงินลงทุนชั�วคราว 272.70 228.99 90.41 44.00 

 ลูกหนี(การคา้และลูกหนี( อื�น 87.42 107.72 620.53 640.80 

 สินคา้คงเหลือ 57.25 73.47 1,064.37 1,381.47 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั(นและดอกเบี(ยคา้งรับจากกิจการที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกนั 

3.40 0.40 3.10 1.00 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั(นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้ง - - 1.58 1.50 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ�งปี 

0.51 0.49 0.89 0.84 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 63.40 24.49 157.29 175.44 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 713.04 1,053.74 2,461.98 2,448.43 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     

 เงินฝากประจาํที�ติดภาระคํ(าประกนั 266.18 87.30 97.78 90.00 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1.26 2.65 3.06 3.95 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 523.45 421.34 125.65 2.57 

 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 997.82 1,077.31 1,319.88 1,755.64 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8.29 10.21 12.84 15.98 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10.09 - - - 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 37.20 37.93 46.31 47.20 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,844.28 1,636.73 1,605.52 1,915.37 

รวมสินทรัพย์ 2,557.31 2,690.47 4,067.50 4,363.81 
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     หน่วย: ลา้นบาท 

    งบการเงนิรวม 

    30 กนัยายน 2556 2555 2554 2553 

 หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

 หนี�สินหมนุเวยีน     

  เงินกูย้มืระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน 8.75 - 275.00 475.63 

  เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื�น 1,683.75 1,770.60 1,596.40 1,489.61 

  เงินกูย้มืระยะสั(นจากกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1.69 1.69 12.69 2.59 

  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ�งปี 
- - 140.00 79.06 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 24.00 - 

  
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 
- - 207.00 - 

  หนี( สินตามสญัญาการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2.70 2.94 44.70 25.58 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 0.14 19.14 3.54 

  สาํรองผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง - - 80.86 - 

  หนี( สินหมุนเวยีนอื�น 15.76 15.26 46.60 133.19 

              รวมหนี( สินหมุนเวยีน 1,712.65 1,790.63 2,446.39 2,209.19 

 หนี�สินไม่หมนุเวยีน     

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 278.58 

  เงินกูย้มืระยะยาว – กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - 24.00 

  เงินกูย้มืระยะยาว – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 292.00 

  หนี( สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1.51 3.55 69.90 51.35 

  หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31.83 - -  

  สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาวของพนกังาน 8.35 3.06 2.72 24.30 

  เงินมดัจาํคา่เช่า - - 0.39 37.93 

  ประมาณการหนี( สินสาํหรับตน้ทุนการรื(อถอน 0.30 - - - 

            รวมหนี( สินไม่หมุนเวยีน 41.99 6.62 73.02 708.16 

 รวมหนี�สิน 1,754.64 1,797.25 2,519.41 2,917.35 
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   งบการเงนิรวม  

   30 กนัยายน2556  2555  2554 2553 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

  ทุนที�ออกและชาํระแลว้     

  หุน้สามญั 529,870,229 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 529.87 529.87 529.87 529.87 

 ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 335.07 335.07 335.07 335.07 

 กาํไรสะสม     

  จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฏหมาย 84.41 80.30 80.35 53.05 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (282.89) (235.07) 400.67 218.34 

 องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 127.32 174.64 195.34 217.89 

  รวมส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทั 793.77 884.81 1,541.30 1,354.22 

 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8.91 8.42 6.79 92.23 

 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 802.68 893.22 1,548.09 1,446.45 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557.31 2,690.47 4,067.50 4,363.81 

 

 


