
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 

                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 
ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 

                                                                                                                                                     
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of B52 Capital  Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 349,550,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

Offering for sale to existing shareholders of B52 Capital  Public Company Limited of 349,550,000   new ordinary shares (the "Shares")  

with a par value of Baht 0.50 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 5  กรกฎาคม  2564 / 5  July 2021     ☐   6  กรกฎาคม  2564 / 6 July 2021 ☐  7 กรกฎาคม 2564 / 7  July  2021 ☐  8  กรกฎาคม  2564 / 8  July  2021 ☐  9 กรกฎาคม  2564 / 9 July  2021  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of B52 Capital  Public Company Limited (the "Company") 

ขา้พเจา้ / I/We  ☐  นาย/Mr.  ☐  นาง / Mrs.  ☐  นางสาว / Miss  ☐  นิติบุคคล / Company   

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No.   โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ท่ีอยู ่/ Address    

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ  ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี (Record Date) ณ  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  จ านวน / According to the Record Date on 8 June  2021 to compile the list 

of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own   หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน / and have rights to subscribe for 

  หุน้ / new ordinary share(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription for (Shares) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by: 

☐ เงินโอนเขา้บญัชี  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส / 
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / If  I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose  only one): 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name   TSD number no.   

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.   a/c name  , maintained at said TSD member company. 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the 

allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.) 

☐  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด  เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบ
หุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder 

register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.  

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใด  ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่าง
ค่าจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือโปรดระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั (ผูจ้องซ้ือเกินสิทธิจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมด
ให้ครบถว้น) / If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information 

below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.) 

☐   ธ.ไทยพาณิชย ์/ SCB  ☐   ธ.กรุงเทพ / BBL  ☐   ธ.กสิกรไทย / KBANK  ☐   ธ.กรุงไทย / KTB,    สาขา / Branch   เลขท่ีบญัชี / Account No.   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา 
การจองซ้ือ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย / 
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. 

I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of B52 

Capital Public Company Limited, including the amendment. 

การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription. ( ) 
การประเมนิความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. 

I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. 

 ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ( ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of B52 Capital Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.) 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date   เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ  านวน / for subscription of  

  หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable 

by ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัท่ี / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาท่ีโอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก" เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก   บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี    / 

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number   Securities trading account number   

☐  ออกใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจ้อ งซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares 

under issuer account for my name, account number 600 

☐  ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer    
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at:  Securities Operation Service, Thailand 

Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 

 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ  ากัด 
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ากดั 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

  

CUSTODIAN 251 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ  ากดั 
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD 

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

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

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

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

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

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซือ้กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน มาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนฉบับนีด้ว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซือ้โอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต  ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช  าระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ  านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด / If the share subscription amount stated in 

this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of 
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน าฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการช าระเงินเพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 

 



สําหรับลูกค้า / For Customer
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

  ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
  หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

                
                        

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

 ชื+อ/ Name…......……………………………………………..

 หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

 เลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch   หมายเลขเชค็/ Cheque No.

           
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

              โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

  เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

 

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ

�

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท บี-52 แคปปติอล จ ากดั (มหาชน) (B52)  

Notification of the subscription for Right offering (XR) of B52 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท บี-52 แคปปติอล จ ากดั (มหาชน) 
 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  B52 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     07/06/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    09/06/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  6.5:1 (เศษหุน้ปัดทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.50   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     05/07/2021 - 09/07/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
         06/07/2021 
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 





 วนัท่ี 14  มิถนุายน 2564 

ที่ B52-202106/002 

เรือ่ง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และสารสนเทศ 
 2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 3. Bill Payment 
 4.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ ( FATCA  : ใชเ้ฉพาะกบัผูจ้องซือ้ที่จะน าหุน้เขา้บญัชี 600  และ/ 
 หรอื ที่ขอรบัเป็นใบหุน้  เทา่นัน้) 
 5. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่  
25 พฤษภาคม 2564   ไดม้ีมติอนมุตัิการออกและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จ านวนไม่เกิน 349,550,000 
หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม ตามแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในอตัราสว่น 6.5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่(ในกรณีค านวณแลว้
มีเศษทศนิยมใหปั้ดเศษทศนิยมทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ซึ่งเป็นราคาเท่ากบัมลูคา่ที่ตราไว้
ของหุน้ โดยก าหนดวนั Record Date เพื่อสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2564     

โดยใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมทกุราย สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เกินสิทธิได ้และหากกรณีที่มีหุน้สามัญ
เพิ่มทนุใหม่ดงักลา่วขา้งตน้คงเหลือจากการจดัสรรอยูจ่  านวนเท่าใด อนัเนื่องมาจากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิ หรือใชส้ิทธิการ
จองซือ้ไม่เต็มตามสดัสว่นของตน บริษัทจะน าหุน้ในส่วนที่เหลือจากการจองซือ้ดงักลา่ว มาจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ได้
แสดงเจตจ านงขอจองซือ้หุน้เกินสิทธิทุกราย โดยจะค านวณตามสดัสว่นการถือหุน้ไปทีละรอบจนกว่าจะหมดสิน้   ทัง้นี ้
รายละเอียดการจองซือ้และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืแจง้การจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุ และสารสนเทศที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้(สิง่ที่มาดว้ย 1)  

บริษัทก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัจันทรท์ี่  5  กรกฎาคม 2564 ถึง วนั
ศกุรท์ี่  9 กรกฎาคม 2564  ( 5 วนัท าการปกติ ) เวลา 9.00 น.  – 15.30 น. 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุใน
ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่มาดว้ย 3) หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และ
วิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัทห์มายเลข 02-656-0189 ตอ่ 
111 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นางสาวนราวดี วรวณิชชา) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนและสารสนเทศ 

 

 

ของ 

 

 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

  



ส่วนที ่1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ: บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้: 973 อาคารเพรสิเดน้ทาวเวอร ์หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2656-0189 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ของบริษัท เมื่อวนัที่  18 พฤษภาคม 2564  ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  อีกจ านวน 340,804,995 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,262,393,735 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,603,198,730 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 681,609,990 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยไดแ้บ่งประเภทการ
จดัสรรไวด้งันี ้(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 454,406,660 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระ
แลว้ของบริษัท) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัสว่น
การถือหุน้เดิม ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนไม่
เกิน 227,203,330 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) พรอ้มทัง้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรอืแบง่เป็นสว่น 
ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหมด่งักลา่วไดท้กุประการ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564  เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564  ไดม้ีมติอนมุตัิการออกและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบริษัทในคราวนี ้(ครัง้ที่ 1) จ านวนไม่เกิน 349,550,000 หุน้  (คิดเป็นรอ้ยละ 15.38 
ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิม ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในอตัราส่วน 6.5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีค านวณแลว้มีเศษทศนิยมใหปั้ดเศษทศนิยมทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ  0.50 
บาท (หา้สิบสตางค)์ ซึ่งเป็นราคาเท่ากบัมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ โดยก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ในวนัที่ 8 มิถนุายน 2564    และใหก้ าหนดวนัจองซือ้และวนัช าระเงินค่าซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุใหม ่ในวนัจนัทรท์ี่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัศกุรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการปกติ) ตัง้แตเ่วลา 
09.00 น. ถึง 15.30 น.  

โดยใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมทกุราย สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหมเ่กินสทิธิได ้และหากกรณีที่มีหุน้สามญั 

เพิ่มทนุใหมด่งักลา่วขา้งตน้คงเหลอืจากการจดัสรรอยูจ่  านวนเทา่ใด อนัเนื่องมาจากผูถื้อหุน้เดิมสละสทิธิ หรอืใช้ 

สทิธิการจองซือ้ไมเ่ต็มตามสดัสว่นของตน บรษัิทจะน าหุน้ในสว่นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ดงักลา่ว มาจดัสรรใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดแ้สดงเจตจ านงขอจองซือ้หุน้เกินสทิธิทกุราย โดยจะค านวณตามสดัสว่นการถือหุน้ไปทีละรอบ 

จนกวา่จะหมดสิน้   



 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญั 

ทนุช าระแลว้เดิม : 1,136,016,653.50 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 2,272,033,307 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทนุท่ีจะช าระเพิ่ม (ภายหลงั
จากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้)  

: 174,775,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 349,550,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering: RO) ในครัง้นีไ้ดท้ัง้หมด 
ทุนจดทะเบียนช า ระแล้วของบริ ษั ท  จะ เพิ่ มขึ ้น เ ป็นจ านวน 
1,310,791,653.50 บาท และหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท
จะเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2,621,533,307 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท 

 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรร : 349,550,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายตอ่หุน้ : 0.50 บาท 

(โดยในกรณีที่บริษัทสามารถแสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในครัง้นีไ้ดท้ัง้หมด บรษัิทจะไดร้บัเงินทัง้สิน้
รวม 174,775,000.00 บาท (ทัง้นีย้งัไมห่กัคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง)) 

อตัราสว่นการจองซือ้ : 6.5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่

ผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ โดย
มีอตัราสว่นการจองซือ้หุน้ตามที่ระบขุา้งตน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถใช้
สทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนได ้

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 349,550,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อ
หุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) ในวันที่  8 มิถุนายน 2564 ในอัตราจัดสรร 6.5 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัสามญัเพิ่มทนุใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 174,775,000 
บาท  

โดยผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนได ้
ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม



ตามสดัสว่นในรอบแรกแลว้ บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจอง
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของตนตาม
สดัส่วนการถือหุน้จนกว่าจะไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะ
จัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ไดอ้ีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็น
เศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุน้
ดงักล่าวอีกต่อไป และผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระเงินค่า
หุน้สว่นที่เกินนีพ้รอ้มกับการจองซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้ของหุน้ที่
ตนมีสิทธิจองซือ้ตามสว่น โปรดพิจารณารายละเอียดเง่ือนไขอื่น  ๆ  ใน
การจองซือ้ตามที่ระบใุนขอ้ที่ 4. ดา้นลา่ง 

การด าเนินการในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้ 

: ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ และใหน้ าเศษของหุน้ดงักลา่วไปรวม
กับหุน้ที่เหลือจากการจองซือ้ที่ผูถื้อหุน้บางรายสละสิทธิหรือไม่ไดใ้ช้
สิทธิจองซือ้หุน้ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ไดช้ าระเงินค่าจองหรือ
ดว้ยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) เพื่อจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ 

 

4. เงือ่นไขอื่น ๆ ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรอืนอ้ยกวา่สทิธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความ
ประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรจะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

4.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้ที่มีการจองซือ้เกินสิทธินัน้ จะตอ้งแสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกบัการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ โดยกรณีหากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสทิธิ ผู้ถือ
หุน้ท่ีมีการจองซือ้เกินสทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ตามหลกัเกณฑด์งันี  ้

 กรณีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกนั ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามความตอ้งการของ
ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสทิธิ  

 กรณีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกนั ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจอง
ซือ้เกินสทิธิตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจัดสรรตามสิทธิ x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
รายน้ัน / จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ตามสิทธิของผู้ที่จองซือ้เกินสิทธิทั้งหมด
รวมกัน 



ทัง้นี ้จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูจ้องซือ้แต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรร จะไมเ่กินจ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทนุที่ผูจ้องซือ้รายนัน้ไดจ้องซือ้และไดช้ าระเงินคา่จองซือ้แลว้ 

ตัวอยา่ง 

จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอื 555 หุน้ 

ผูถื้อหุน้   จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีจองซือ้ (หุน้) 

 ตามสทิธิ เกินสทิธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 120 240 

ผูถื้อหุน้ ข. 80 80 

ผูถื้อหุน้ ค. 200 300 

รวม 400 620 

 

จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีจะไดร้บัจดัสรรเกินสทิธิ (จากการค านวณ) 

ผูถื้อหุน้ ก. =  555 x 120 / 400   =  166.50 

ผูถื้อหุน้ ข. =  555 x 80 / 400   =  111 

ผูถื้อหุน้ ค. =  555 x 200 / 400   =  277.50 

รวม 555 

จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีไดร้บัจดัสรร (หลงัปัดเศษ) 

ผูถื้อหุน้   จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีไดร้บัจดัสรร (หุน้) 

 ตามสทิธิ เกินสทิธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 120 166 

ผูถื้อหุน้ ข. 80 80 

ผูถื้อหุน้ ค. 200 277 

รวม 400 523 

 

4.3 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้  เวน้แต่
ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท 

4.4 ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค การช าระเงินคา่จองซือ้จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อธนาคารผูจ้่ายท าการขึน้
เงินตามเช็คเรียบรอ้ยแลว้ และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิท
สามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดแ้ลว้เทา่นัน้ 



4.5 หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นและไม่วา่ในกรณีใด  ๆ  ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบรษัิท
ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและการช าระเงินค่าหุน้ตามที่ก าหนด หรือผูถื้อ
หุน้ท่ีจองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไมค่รบถว้นหรอืไมช่ดัเจน หรอืจองซือ้ดว้ยวิธีการ
อื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือวา่ผูถื้อหุน้
รายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบ
วิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

การคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส าหรบัสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรของผูถื้อหุน้เดิมดงักลา่วขา้งตน้ 
ใหเ้ป็นไปตามที่ระบใุนขอ้ 6.6 

4.6 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้รายใดหากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่าง
ดา้วเกินกวา่จ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท โดยผูถื้อหุน้ดงักลา่ว
อาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพียงบางสว่น  การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุส าหรบัสว่นที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรของผูถื้อหุน้เดิมดงักลา่วขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามที่ระบใุน
ขอ้ 6.6 

4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุน้ เง่ือนไขในการจองซือ้ 
หรอืขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่วของบรษัิท 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record 
Date) ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2564  

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัจนัทรท์ี่ 5 กรกฎาคม 2564  – วนัศกุรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2564  (รวม 5 วนัท าการปกติ) ระหวา่ง
เวลา 9.00 น. - 15.30 น.  

6.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทนุในครัง้นี ้โดยสามารถติดตอ่ไดท้ี่ 
 

บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด  
เลขที่ 87/2  ชั้น 12 อาคารซีอารซี์ ออลซีซ่ันส ์เพลส   
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์02-672-5999  ต่อ 2521 , 2525  
 



ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้ หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไดท้ี่ท่ีท าการของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ คือ 

บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากัด 

รายช่ือเจา้หนา้ที่ผูต้ิดตอ่ของ บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

 ชื่อ E-mail โทร 

คณุนงนชุ  บรบิรูณธนา nongnuch@globlex.co.th 02-672-5999 ตอ่ 2521  

คณุชินโชติ  ยงัรอต  chinachot@globlex.co.th 02-672-5999 ตอ่ 2525 

ส าหรบัทา่นท่ีถือหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) กรุณาติดตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ทา่นมีบญัชีซือ้ขาย 

หลกัทรพัย ์และมีหุน้สามญั บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ฝากไว ้เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัย์
นัน้ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรือ่งใหแ้ก่บรษัิท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะไม่รบัการจองซือ้หุน้ทางไปรษณีย ์โทรสาร  และไม่รบัผ่าน
ระบบ DSS 

6.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ จะตอ้งกรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน 
พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยผูจ้องซือ้หรือผูร้บัมอบอ านาจยื่น
เอกสารประกอบการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ ตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ของ
บรษัิท โดยในการช าระเงินคา่หุน้ ใหช้ าระดว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

6.3.1 กรณีช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดราฟต ์ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกั
บญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็  
จ ากัด  เพื่อการจองซือ้” ระหว่างวนัที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2564 ลงวนัที่ไม่เกิน 7 กรกฎาคม 
2564 สามารถเรียกเก็บไดภ้ายใน 1 วนัท าการถัดไป  ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้ สั่งจ่ายเช็ค 
หรอืเช็คธนาคาร หรอื ดราฟต ์1 ฉบบั ตอ่ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ใบจองซือ้หุน้ (ตอ้งน า
เช็ค เช็คธนาคาร หรอืดราฟตผ์า่นใบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใส่
รหสับรษัิท (Com Code) เป็น 1553000301 

6.3.2 กรณีช าระดว้ยเงินโอนเขา้บญัชี  

- โดยช าระผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 
เขา้บญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั  เพื่อการจองซือ้” โดยช าระ
ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) Com 
Code 1553000301 (ใช้แบบฟอรม์ Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5) 
ระหวา่งวนัท่ี 5 ถึง 9 กรกฎาคม 2564  ไมเ่กินเวลา 15.30 น. 

- ช าระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เท่านัน้ เขา้บญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั  เพื่อการ
จองซือ้” เลือกช่องทางจ่ายบิล  ระบ ุCom Code 1553000301 ใสข่อ้มูล
อ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลข



ทะเบียนบรษัิท  ใหค้รบ 13 หลกั และ ใสข่อ้มลูอา้งอิง 2 (Ref 2) คือ เบอร์
โทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้10 หลกั 

ขอ้มลูส าคญัอื่น ๆ 

- ผูถื้อหุน้จะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 

- บรษัิทงดรับการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทางไปรษณียแ์ละโทรสาร 

- บรษัิทงดรับช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นเงนิสด 

-  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตใหท้ าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ย
วิธีการอื่นไดต้ามความเหมาะสม 

6.4 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก) ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถ้วนและชัดเจน พรอ้มทัง้ลง
ลายมือช่ือผูจ้องซือ้ 

ข) หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่  ใบน าฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุน้ดว้ย
การโอนเงิน) หรอืเช็ค หรอืเช็คธนาคาร หรอื ดราฟต ์พรอ้มทัง้ระบช่ืุอ นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท์
ที่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

ค) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืฉบบันี ้

ง) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดย
ช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ พรอ้มรบัรองส าเนา  

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 6.5) 

ฉ) หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้
ผูร้บัมอบอ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบ
อ านาจ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.5 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือในกรณีที่ ไม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณี
ที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 
วนัปิด Record Date วนัที่ 8 มิถนุายน 2564 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหแ้นบ
ส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุลเป็น
ตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 

ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้อม 
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
ที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิตบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ และหนงัสือรบัรองของบริษัทที่มีอายไุมเ่กิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง ที่ยงัไม่
หมดอาย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรบัรองความถกูตอ้ง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ (หากผูถื้อหุน้ได้
มอบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูล้งนามในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบแทน ตอ้งแนบ
หนงัสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนดว้ย) 

6.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถา้มี)  

บรษัิทจะคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไมค่รบโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรพัย/์กระแสรายวัน               
(ผูจ้องซือ้เกินสทิธิจะตอ้งแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสกิร
ไทย, หรือ ธ.กรุงไทย) และหรือเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายช่ือผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 21 
วนันบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียด
ช่ือที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วัน  Record Date ในวันที่  8 มิถุนายน 2564 
(แลว้แตก่รณี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 
7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุน้ในสว่นท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด
ระยะเวลา 10 วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณี
ใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินคืนเขา้บญัชีธนาคาร และหรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนั Record Date ในวนัที่ 8 มิถนุายน 
2564 ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรโดยชอบ และผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษัิทอีกตอ่ไป 



ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดช้ าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นเช็ค  และไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ /หรอืคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุตามเช็ค
ดงักลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บได ้บรษัิทจะคืนเช็คดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมาจากเหตดุงักลา่ว โดยผูจ้องซือ้ดงักลา่วตอ้งติดตอ่ขอรบัเช็คจากตวัแทนการ
รบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทซึง่ผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

6.7 วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.7.1 ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซือ้  บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย  ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุน้
ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจัดสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ
และที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งใน
กรณีนีผู้จ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้
ของบรษัิทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

6.7.2 ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์บรษัิทจะด าเนินการน าหุน้ท่ี
ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดย
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการ
จดัสรรเขา้บญัชีของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ เมื่อผูจ้อง
ซือ้ตอ้งการขายหุน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยติดตอ่ผา่นบรษัิท
หลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ
บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี  ้ผูจ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบริษัทท าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

6.7.3 ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ 
บริษัทจะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย  ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบริษัทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

ในกรณีขอ้ 6.7.3 นีช่ื้อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้อง
ซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรัพยด์งักลา่ว มิฉะนัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่
จะด าเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว  โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ  ศูนย์รับฝาก



หลกัทรพัย ์โดยน าเขา้บญัชีของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 
ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

ผูถื้อหุน้ที่ใชส้ิทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบุรหัสบริษัทหลกัทรพัย์ (ตามที่ระบุไวด้า้นหลงัใบ
จอง) ที่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะให้
โอนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรเขา้บัญชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง  หากระบุรหสับริษัทหลกัทรพัย  ์หรือ
เลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง จะท าใหไ้มส่ามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
ได ้ซึง่บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายของหุน้หรอืความลา่ชา้ในการติดตามหุน้คืน 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุกรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถว้น บรษัิทขอสงวนสิทธิใน
การสง่มอบหุน้ดงักลา่ว โดยออกหุน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้ฝากไวก้บั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยน าเขา้บญัชีของ
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถ
ขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูท้ี่ไดร้บัจัดสรรหุน้ไดด้  าเนินการ
ถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิท
ขอสงวนสิทธิที่จะน าหุน้สามญันัน้เขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

6.8 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้ที่ลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัจอง
ซือ้หุน้ เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ 

 ผูถื้อหุน้ที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ หรือมิไดช้ าระเงินค่าจองซือ้ตามวนัและเวลาที่ก าหนด หรือเช็ค 
หรือเช็คธนาคารหรือ ดราฟต ์ที่สั่งจ่ายไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินไดต้ามวนัท่ีที่สั่งจ่าย บริษัทจะ
ถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 เช็ค หรอืเช็คธนาคาร หรอื ดราฟต ์ใหล้งวนัท่ีตามที่ระบไุวเ้ทา่นัน้  

 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บั
ช าระบรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่บรษัิทไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

 หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทไดร้ับ
ช าระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แตล่ะราย
ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

7 วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

บรษัิทมีแผนที่จะใชเ้งินเพิม่ทนุ ที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุตามสดัสว่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ (Right Offering)  



จ านวนประมาณ 174,775,000 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทในเครอื 

ผา่นรา้นคา้ปลกีในเครอืขา่ย ทัง้ธรุกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคและสนิคา้สขุภาพ ธุรกิจการใหบ้รกิารทางการเงิน

กบัรา้นคา้และ ธุรกิจโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินกิจการของกลุม่บรษัิทเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพและเติบโตไดใ้นระยะยาว  

เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานขา้งตน้ อาทิเช่น เงินเดือน คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ที่ปรกึษา คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ

ตา่งๆ คา่เช่าสถานท่ีประกอบการ คา่ซือ้หรอืจา้งผลติสนิคา้ คา่ใชจ้า่ยในการขยายเครอืขา่ย คา่ใช้จา่ยในการจดัหา

ลกูคา้ คา่ออกแบบและผลติงานโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ คา่เช่าพืน้ท่ีสือ่ คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ เป็นตน้  

ทัง้นี ้บรษัิทคาดการณว์า่จะใชเ้งินหมนุเวยีนดงักลา่วในปี 2564 และตอ่เนื่องจนถึงสิน้สดุ ปี 2565 

8 ประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.1  บริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอ ในการเพิ่มศกัยภาพการด าเนินงาน และต่อยอดธุรกิจเดิมไดอ้ย่างต่อเนื่อง และ
สามารถขยายงานในธุรกิจใหมไ่ด ้ ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษัิทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนาคต 

8.2 ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บรษัิท  และสง่ผลใหโ้ครงสรา้งทางการเงินและฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง่และ  
มั่นคงยิ่งขึน้  อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิท  
 

9 ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1 หากบรษัิทมีก าไรจากการด าเนินงาน และไมม่ีผลขาดทนุสะสม ผูถื้อหุน้จะไดป้ระโยชนจ์ากเงินปันผลที่

จะไดร้บั ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิ

จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชุม

ตอ่ไป 

9.2 ภายหลงัจากที่ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัทเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลเมื่อทาง

บรษัิทไดม้ีการอนมุตัิและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

10 นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

10.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหลงัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ 
ทัง้หมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่ที่ก าหนดขา้งตน้ได ้ โดย
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท  

10.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลของผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะมีสิทธิเทา่เทียมกนักบัผูถื้อ
หุน้สามญัของบรษัิททกุราย หากผูถื้อหุน้ดงักลา่วมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
เพื่อก าหนดสทิธิผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัเงินปันผล 

11 รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 



-ไมม่ี- 

 

 

 ส่วนที ่2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการใหบ้รกิารทางพาณิชย ์ จดัจ าหนา่ยสนิคา้ผา่นแพลตฟอรม์
ของบรษัิท  ไปยงัลกูคา้กลุม่รา้นคา้ รา้นสะดวกซือ้ และซุปเปอรส์โตร ์ 
และตอ่ยอดใหบ้รกิารสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสนิคา้และ
บรกิารกบักลุม่ลกูคา้ดงักลา่ว  

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 973 อาคารเพรสเิดน้ทาวเวอร ์หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107537001587 

โทรศพัท ์ : (662) 656-0189 

โทรสาร : (662) 656-0189 ตอ่ 123 

เว็บไซต ์ : www.b52.co.th 

ทนุจดทะเบียนท่ีเรยีกช าระแลว้ : 1,136,016,653.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,272,033,307 

หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right 
Offering: RO) ในครัง้นีไ้ดท้ัง้หมด ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท 
จะเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,310,791,653.50 บาท และหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบริษัทจะเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2,621,533,307 หุน้ มูล
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

ณ ปัจจบุนั บรษัิทมีการด าเนินธุรกิจใน 3 สว่นงานหลกั ประกอบดว้ย  

 1) ส่วนงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายสินคา้และบริการออนไลน์ การ

ใหบ้รกิารเป็นตวัแทนช าระเงิน (e-Payment) ผา่น WeChat และ Alipay  



 2) สว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค  และ 

 

 

 3) สว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

1) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-Business)  

  e-Payment (WeChat Pay/ Alipay) ระบบการช าระเงินผ่านทางโทรศพัทม์ือถือบน Application ของ WeChat ซึ่ง

เป็น Application ส าหรับการส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน  เทียบได้กับ Line, Messenger, 

Whatsapp ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดีจากนกัท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมาช้อปป้ิงในประเทศไทย เพราะนกัท่องเที่ยวชาวจีน

มีขอ้จ ากดัเรื่องการน าเงินตราเขา้ประเทศไทย ดงันัน้ระบบ WeChat Pay จึงเป็นช่องทางช าระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และมี

ความปลอดภยั แคม่ี QR Code หรอื บารโ์คด้ก็สามารถ ช าระสนิคา้ และบรกิารไดท้นัที นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนมีความคุน้เคย

กบัการช าระเงินผา่นระบบ WeChat Pay เป็นทนุเดิม เพียงแคใ่ชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนก็สามารถจบัจ่ายที่ใดก็ได ้เหมือนอยู่

ในประเทศจีน การใหบ้รกิารรบัช าระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เป็นอีกทางเลือกที่มุง่อ  านวยความสะดวกในการช้อปป้ิง

แก่กลุม่ลกูคา้ชาวจีน ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่ลกูคา้หลกั  

 ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทไดข้ยายความรว่มมือทางธุรกิจโดยรว่มมือกบั Alipay ซึ่งเป็นระบบช าระเงิน

แทนเงินสดผ่านโทรศพัทม์ือถือที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในประเทศจีน ในการเป็นตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Payment) เพื่อเป็นตวัแทนหารา้นคา้รบัช าระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรบัช าระเงินค่าสินคา้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

ช าระเงินคา่สนิคา้และบรกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยวจีนเช่นเดียวกบั WeChat Pay 

 ในปี 2562 บริษัทไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ e-payment โดยเริ่มตน้ในการ

ติดตัง้เครือ่ง EDC รุน่ใหมท่ี่สามารถใหบ้รกิารช าระเงินไดท้ัง้รูปแบบของบตัรเครดิต (card) และ non-card ในการเช่ือมตอ่

กบั e-wallet ของ WeChat pay และ Alipay นอกจากนีย้งัรองรบั e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อ

ใหบ้รกิารช าระเงินแก่รา้นคา้ในรูปแบบออฟไลน ์ 

 ในปี 2563  ถึงปัจจุบนั เนื่องจากสถานการณ ์COVID 19 ท าใหก้ลุม่ลกูคา้คนจีนที่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของ

การช าระสินคา้ wechatpay และ alipay ไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยได ้ท าใหก้ารด าเนินงานในสว่นนี ้ตอ้งชะลอ

การด าเนินธุรกิจนีไ้วช้ั่วคราวก่อน 

2) ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า  

บรษัิทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจคา้สง่สนิคา้อปุโภค-บรโิภคใหก้บัรา้นคา้ จากการศกึษาขอ้มลูปี 2560 
ประเทศไทยมีจ านวนรา้นคา้ปลีกอยู่ประมาณ 400,000 รา้นค้า (ที่มา www.smartsme.co.th) และมียอดขายสินคา้
อปุโภคบรโิภครวมกนัราวปีละ 145,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามรา้นคา้เหลา่นีโ้ดยมากแลว้ตัง้อยูก่ระจดักระจายตามชมุชน 
อ าเภอ ต าบล หมู่บา้นขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ท าใหร้า้นเหล่านีป้ระสบอุปสรรคในการที่ตอ้งขบัรถเขา้มาซือ้สินคา้จาก



รา้นคา้สง่รายใหญ่ในจงัหวดั หรอืผูค้า้สง่ที่มีบรกิารจดัสง่สนิคา้ถึงหนา้รา้นเขา้ถึงรา้นไดแ้บบติดขดัและไมต่อ่เนื่อง จากการ
ธุรกิจใหมใ่นอนาคตเพื่อขยายและตอ่ยอดการด าเนินธุรกิจเดิม  

ดว้ยปัญหาและอปุสรรคดงักลา่วท าให้บริษัทริเริ่มคิดในการคิดคน้โมเดลทางธุรกิจใหม่ โดยการพฒันา electronic 
platform เพื่อจบัคูร่ะหวา่งผูข้ายสง่ (ซพัพลายเออรข์องบรษัิท) และรา้นคา้ (ลกูคา้ของบรษัิท) จากนัน้บรษัิทจะจดัซือ้สนิคา้
จากรา้นขายสง่ยี่ป๊ัวที่ใกลท้ี่สดุน าสง่ไปขายยงัรา้นคา้ยูใ่นรศัมีที่ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

การเริ่มตน้ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทโดยในเดือนมิถนุายน 2562 บริษัทจึงเริ่มตน้ทดลองท าธุรกิจคา้สง่จรงิ
(Pilot test) )ในพืน้ท่ีจ ากดัโดยเริม่ตน้ท าการคา้ในสองจงัหวดัที่ภาคอีสาน โดยผลด าเนินการจรงิภายในระยะเวลา 4 เดือน 
บริษัทมีจ านวนรา้นคา้สมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกจ านวนมากกว่า 1,200 รา้นคา้ โดยมียอดขายส าหรบัปี 2562 รวม 25.3 
ลา้นบาท โดยพบว่ายอดขายเฉลี่ยต่อรา้นคา้อยู่ที่ 4,000 – 5,200 ต่อเดือน ควบคู่กับการพัฒนา electronic platform 
บริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินธุรกรรมจดัจ าหนา่ยสินคา้ผ่านเครือขา่ยรา้นคา้ปลีกที่ตอบรบัการเขา้รว่มใน “ทนัใจ ดิสทริ
บิวชั่น” ผา่นโมเดลทางธุรกิจที่บรษัิทวางแผนไว ้ 

 ทัง้นีใ้นปี 2563 เพื่อเป็นการปรบัตวัให้เป็นไปตามสถานการณ ์ท่ีมีไวรสัโควิท 19 สถานการณท์ าใหเ้กิด New 
normal และ การกระตุน้เศรษฐกิจทั่วประเทศผ่านทางมือถือ ทางฝ่ายธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ไดว้างแผนในการยกระดบั
รา้นคา้ในต่างจงัหวดัใหม้ีความแข็งแกร่งขึน้ โดยมีการจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่าน แพลตฟอรม์ ไลนท์นัใจดี ซึ่งเป็นการเพิ่ม
รายการสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ผา่น ทนัใจดี แค็ตตาลอ็ก ซึง่ที่รวมสนิคา้ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ เครือ่งครวั เครือ่งใชภ้ายในบา้น มือถือ 
และ อ่ืนๆ โดยสามารถสั่งผ่าน แพลตฟอรม์ ไลนท์นัใจดี หรือ ผ่านศนูยบ์ริการลกูคา้ และสินคา้จะมีการจดัสง่ไปยงัรา้นคา้
ภายใน 7 วนั 

 

 3) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

จากองคป์ระกอบที่บริษัทมีกลุม่ผูก้ระจายสินคา้เป็นฝ่ายรวบรวมรา้นคา้เพื่อสรา้งเครือข่ายรา้นคา้ รว่มกบั บริษัทฯ ซึ่งเป็น

ตวักลางเช่ือมโยงเครือข่ายรา้นคา้เขา้กบัเจา้ของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หลากหลายประเภท เครือข่ายที่บริษัทไดพ้ฒันาขึน้ได้

กลายเป็นผลิตภัณฑท์ี่นับวนัจะมีมูลค่าขึน้ เพราะเป็นช่องทางเดิมที่เจา้ของสินคา้อาจจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมาก่อน 

เนื่องจากแตล่ะรา้นคา้ตา่งคนตา่งอยู ่แตเ่มื่อถกูน ามารวมกนัเกิดโครงขา่ยที่เช่ือมโยงถึงกนัทั่วประเทศท าใหเ้กิดโอกาสและ

มูลค่าทางธุรกิจที่บริษัทพฒันาต่อยอดดว้ยบริการสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ณ รา้นคา้  ซึ่งเจา้ของสินคา้สามารถ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงและครอบคลมุทั่วประเทศในรูปแบบป้ายโฆษณาบิลบอร์ดที่รา้นคา้ สื่อภายในรา้น ณ จุดขาย  สื่อ

โฆษณาบนรถขนส่ง พรอ้มไปกับรูปแบบต่างๆ นี ้ ทางบริษัทฯ มีบริการวางแผนสื่อ พรอ้มกับก าหนดกลยทุธ์จากขอ้มลู

การตลาดจาก ขอ้มูลผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินเชิงลึก (Local Consumer Insight) เพื่อใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของเจา้ของ

สนิคา้ที่สามารถเลอืกไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้รูปแบบของสือ่ และพืน้ท่ีที่จะใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ หรอืเฉพาะสว่นภมูิภาค  

นั่นหมายถึงทัง้ประสิทธิภาพและความคุม้คา่ที่จะเกิดขึน้การใชง้บประมาณเพื่อสื่อสารการตลาดบนเครอืข่ายนี ้ และนี่คือ

ทางเลอืกใหมท่ี่เกิดบนสนิทรพัยเ์ดิมซึง่บริษัทฯ เป็นผูร้เิริม่และบกุเบิก เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหมใ่หก้บัเครอืขา่ยรา้นคา้

และเจา้ของสนิคา้และผลติภณัฑซ์ึง่ไดร้บัการตอบรบัและสนใจมากขึน้เรือ่ยๆ ในการมาเป็นหุน้สว่นทางธุรกิจและใชบ้รกิาร

สือ่โฆษณา 

 



 

 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

 ปัจจัยบวก ที่มีผลตอ่ตลาดพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  

ความหลากหลายของโทรศพัทม์อืถือ และราคา Smart Phone ที่ต  ่าลง 

ปรมิาณสนิคา้ใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดออนไลนม์ากขึน้ เพิ่มทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นเป็น Digital Lifestyle 

การสนบัสนนุจากภาครฐัใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมไรเ้งินสด (Cashless Society) 

 ปัจจัยลบ ที่มีผลตอ่ตลาดพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
คูแ่ขง่รายใหญ่เขา้สูต่ลาดออนไลนม์ากขึน้ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารพาณิชยเ์ขา้มาด าเนินธุรกิจนีเ้อง  

การแขง่ขนัดา้นราคาสงู โดยการลดอตัราคา่บรกิารเพื่อใหไ้ดร้บัฐานลกูคา้ ในขณะทีต่น้ทนุบรกิารยงัคง

ที่หรอืไมไ่ดป้รบัตวัลดลงตามสดัสว่นของรายไดท้ี่ลดลง 

Product Life Cycle ที่สัน้ลงมีผลตอ่ความตอ้งการสนิคา้ที่เปลีย่นแปลงเรว็ 

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัท าใหคู้แ่ขง่รายใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดง่ายขึน้ 

แนวโน้มการท าธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
 การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยมีการเติบโตที่เพิ่มสงูขึน้มาก เนื่องจากมีการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสท์ัง้รายใหญ่จากตา่งประเทศ เช่น Alibaba, JD.com และผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่ 

และรายเลก็ภายในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้มาก นอกจากนัน้หา้งสรรพสนิคา้ และ Supermarket ขนาดใหญ่ก็เนน้การจ าหนา่ย

สินคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะนิยมซือ้สินคา้ และบริการผ่านออนไลนม์ากขึน้ เนื่องจากความ

สะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส ์จึงเป็นผลใหธุ้รกรรมออนไลนใ์นประเทศ

เติบโตมากขึน้   

นอกจากนัน้ระบบการช าระเงินไดเ้ปลี่ยนแปลงเนน้การช าระเงินประเภท Digital e-Wallet Payments แทนการช าระ

เงินสด โดยธนาคารต่างๆ เริ่มระบบช าระเงินแบบใช้ QR Code เพื่อผลกัดันใหป้ระเทศไทยก้าวเขา้สู่สงัคมไรเ้งินสด 

(Cashless Society) ตามนโยบายของรฐับาล ซึ่งจะสง่ผลใหส้งัคมตระหนกัถึงการลดการใชเ้งินสด โดยใช ้e-Wallet แทน 

เป็นผลใหส้ามารถกระจายระบบการช าระเงินออกไปสู่สงัคมชนบท ที่ห่างไกลธนาคารได ้และจะเพิ่มยอดการใชจ้่ายให้

ขยายตวัไดม้ากขึน้ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การคา้ระบบออนไลน ์เพื่อสรา้งช่องทางการช าระเงินใหห้ลากหลาย และมาก

ขึน้ ขณะที่ลดตน้ทนุในการท าธุรกรรมการช าระเงินลงไป    

แมว้่าธุรกิจใหบ้ริการช าระเงิน (e-payment collection service) จะเป็นที่ไดร้บัความนิยมสูงขึน้ตามรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสูย่คุดิจิตอล (digital life-style) รูปแบบเทคโนโลยีที่น  ามาใชใ้นการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการก็มี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคาร



พาณิชยเ์ริ่มเขา้มามีบทบาทเป็นผูใ้หบ้ริการ ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัลดอตัราค่าธรรมเนียมในการบริการลงเพื่อให้

สามารถแข่งขนัดา้นอตัราการใหบ้ริการได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีตน้ทนุในการด าเนินงานในธุรกิจนีค้งที่ หรือไม่ได้

ลดลงตามสดัสว่นรายไดท้ี่ไดร้บัจากคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารที่ปรบัลดลงดงักลา่ว นอกจากนีบ้รษัิทยงัคงมีตน้ทนุในการ

ปรบัปรุงดา้นเทคโนโลยีการใหบ้ริการเพื่อปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งตอบโจทยก์บัการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสข์องกลุ่มลกูคา้ ธุรกิจใหบ้ริการช าระเงินจึงมีสดัส่วนรายไดแ้ละแนวโนม้อตัราก าไรจากการด าเนินงานลด

ต ่าลงในปีปัจจบุนั  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจจัดจ าหน่ายสนิค้า 

 ปัจจัยบวก ที่มีผลตอ่ธุรกิจ 
รา้นค้าปลีก รา้นโชห่วยที่มีจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกต าบล อ าเภอในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี

ผูป้ระกอบการรายใดเริ่มท าธุรกิจกบัรา้นคา้ปลีกเหลา่นีผ้า่นการใชอ้ิเล็กทรอนิกสแ์พลตฟอรม์ ท าใหม้ีโอกาสทาง

ธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจกบัรา้นคา้เหลา่นี ้ 

 ปัจจัยลบ ที่มีผลตอ่ธุรกิจ 
การรวบรวมสมาชิกรา้นคา้ปลกี รา้นโชหว่ยในแตล่ะจงัหวดัอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว  ้ 

บริษัทคู่แขง่ท าการใหบ้ริการรบัออเดอรส์ินคา้ดว้ยพนกังานขายและมีบริการจดัสง่สินคา้ถึงหนา้รา้นโดยมีตน้ทนุ

ที่ต  ่ากวา่  

แนวโน้มการท าธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้า  

บรษัิทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจคา้สง่สนิคา้อปุโภค-บริโภคใหก้บัรา้นคา้เหลา่นี ้เนื่องจากรา้นคา้ปลกี 
และรา้นโชห่วยมีจ านวนมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิรซ์ 
ผสมผสานกบัการใหบ้ริการดว้ยตวับคุคลที่เหนือกว่าคู่แข่งพรอ้มกับการใหส้ิทธิพิเศษ เช่น การใหพ้อ้ยทส์ะสมจากการที่
ลกูคา้ซือ้สินคา้ผ่านเครือข่ายของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอรม์ที่สรา้งขึน้จากการรวบรวมรา้นคา้ปลกี รา้นโชหว่ย เช่น การใหบ้รกิารในการจ่ายบิล เติมเงิน  จากการใหบ้รกิาร
ภายใตช่ื้อ “ทนัใจ มนันี่เซอรว์ิส ”โดยจะมีรูปแบบในการแบ่งผลประโยชนร์ายไดร้ะหว่างบริษัทซึ่งคือผูใ้หบ้ริการหลกัและ
รา้นสมาชิกคา้ตามอตัราที่ตกลงกนั  

 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี 

 การท าธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งมีระบบ IT ที่ดี และน่าเช่ือถือ ตอ้งลงทุนสรา้งระบบที่มีความเสถียร 

สามารถอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ตลอดเวลา และตอ้งไมม่ีปัญหาเรือ่งระบบลม่ หรือความผิดพลาดในการช าระ

เงิน หรือซือ้สินคา้ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งเร็ว ดงันัน้บริษัทตอ้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  อย่าง



สม ่าเสมอ และบรษัิทไดล้งทนุพฒันาระบบ IT ตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใชง้านและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และมีธุรกรรมปรมิาณมาก 

ความเสีย่งดา้นการตลาด 

 เนื่องจากธุรกิจนีต้อ้งมีสินคา้ และบริการท่ีน่าสนใจเพื่อตอบสนองกบัสงัคมยคุใหม ่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความ

ตอ้งการบริโภคสินคา้ และบริการของลกูคา้ในยุคสมัยใหม่ตอ้งการความแตกต่างจากสินคา้ทั่วไป นอกจากการ

แข่งขนัดา้นราคาแลว้ ยงัตอ้งแข่งขนัดา้นการบริการที่ตอ้งรวดเร็ว และสรา้งความแตกต่างของสินคา้ และบริการ 

ดงันัน้การขายสินคา้และบริการออนไลนจ์ึงมีความเสี่ยงดา้นการท าตลาดที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ยดุสงัคมดิจิตอลได ้ 

ความเสีย่งดา้นเศรษฐกิจ 

 ตามที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยเริ่มฟ้ืนตวั แต่ยงัคงเป็นการฟ้ืนตวัเฉพาะอุตสาหกรรม ขณะที่ภาระหนีภ้าค

ครวัเรือนของประเทศยงัคงมีอตัราสว่นที่สงู ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรที่ยงัไม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ จึงมีผลกระทบตอ่

อ านาจซือ้ของผูบ้รโิภค อยา่งไรก็ตามภาคการทอ่งเที่ยวปรบัตวัดีขึน้ จ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ โดยเฉพาะจาก

ประเทศจีน เขา้มาท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ ส่งผลใหก้ารใชจ้่ายในประเทศเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัท

ส าหรบัยอด WeChat Pay/ Alipay ที่คาดวา่จะมีธุรกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

ความเสีย่งจากผูใ้หบ้รกิารท่ีผิดกฎหมาย 

เนื่องจากการเป็นตัวแทนรบัช าระเงินของ WeChat Pay/ Alipay ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตรบัช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องยื่นขอด าเนินธุรกิจนีจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มี

ผูป้ระกอบการบางรายไมไ่ดร้บัอนญุาตแตท่ าธุรกิจนี ้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิท และภาระภาษีที่รฐับาลควร

เรยีกเก็บไดเ้พิ่มขึน้บรษัิทไดแ้จง้ใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบ และด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป   

 ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า  

 ความเสีย่งจากการแขง่ขนั  

ในปัจจุบันบริษัทยังไม่พบคู่แข่งที่ท  าการค้า  สินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนที่จ  าหน่ายผ่าน เล่มแค็ตตาล็อก และ                           

อี-แค็ตตาล็อก คู่แข่งที่ท  าธุรกิจที่ใกลเ้คียงที่สุดอาจได้แก่  แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องส าอาง หรือ แค็ตตาล็อกที่ขาย

เครื่องใชไ้ฟฟ้า แมคู้่แข่งของธุรกิจมีความแข็งแกร่งและคา้ขายมานาน แต่แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องส าอาง เนน้การขาย

สนิคา้ไปท่ีเครือ่งส  าอาง และ เครือ่งประทินโฉม และ แค็ตตาลอ็กเครือ่งใช้ฟฟา้ ก็จะเป็นสนิคา้ที่มีราคาสงู เนื่องจากรวมคา่

ผอ่นสนิคา้ไปในราคาขายแลว้  

อย่างไรก็ตาม คู่แข่งเหลา่นีเ้ขา้มาในตลาดก่อน และมียอดขายจ านวนมาก ท าใหไ้ดเ้ปรียบในเรื่องตน้ทนุของสินคา้ 

และตน้ทนุค่าขนสง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายในการที่จะใหร้า้นคา้สมาชิก “ทนัใจดิสทริบิวชั่น” ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัใน



การสั่งซือ้สินคา้ลงบนโทรศพัทม์ือถือของตนเอง ท าใหเ้จา้ของรา้นสามารถที่จะกดเมนสูั่งซือ้สินคา้บนมือถือไดเ้อง ท าให้

เจา้ของรา้นคา้ก็สามารถบรหิารสต็อกสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรือ่งสนิคา้ขาดจากชัน้วางสนิคา้ในรา้นและ

ไมเ่สยีโอกาสในการสรา้งยอดขายและก าไร โดยหากบรษัิทประสบความส าเรจ็ในการสรา้งแพลตฟอรม์ดงักลา่ว อาจกลา่ว

ไดว้า่บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการรายแรกที่จดัจ าหนา่ยสนิคา้ผา่นอิเล็กทรอนิกสแ์พลตฟอรม์  

ความเสีย่งดา้นความเพียงพอของเงินลงทนุ  

บรษัิทจดัเตรยีมเงินลงทนุส าหรบัการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้ไวอ้ยา่งเพียงพอ โดยการระดมเงินทนุผา่น

การเพิ่มทนุหุน้สามญัในระหวา่งปี 2562 เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจดงักลา่ว ซึ่งคาดวา่จะสามารถขยายธุรกิจครอบ

คลมุการด าเนินงานทกุจงัหวดัในประเทศไทยไดภ้ายในปี 2564  

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์
 ปัจจยัความเสีย่ง 

 ดว้ยแนวคิดใหม่ในการสรา้งเครือข่ายกับรา้นคา้เพื่อต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งตอ้งอาศยัพืน้ที่รา้นคา้เพื่อการด าเนิน

ธุรกิจ โดยไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดี  การท าความเขา้ใจกบัเจา้ของรา้นคา้จึงเป็นเรื่องที่ส  าคญัที่ถือว่าเป็นทัง้ปัจจยั

เสีย่งและปัจจยัเสรมิความเขม้แข็งในการท าธุรกิจ   แต่ดว้ยแนวคิดที่เพิ่มมลูคา่บนทรพัยส์นิเดิมของรา้นคา้เพิ่มมลูคา่ธุรกิจ

โดยที่ไมต่อ้งลงทนุเพิ่ม  เจา้ของรา้นคา้สว่นมากจะเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ย คูแ่ขง่ดา้นสือ่ในทอ้งถ่ินแตล่ะภมูิภาค

ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ที่ถือเป็นเจา้ถ่ินเดิม แต่ด าเนินธุรกิจคนละแนวคิดซึง่เป็นเพียงการใหเ้ช่าพืน้ท่ี

ในจุดที่มีคนผ่านมาก ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการผนวกเรื่องความเป็นเครือข่าย ในจุดที่เขา้ถึงผูบ้ริโภค ณ รา้นคา้

โดยตรง จึงเป็นแนวคิดที่เสริมความเขม้แข็งและป้องกนัจดุเสี่ยงอีกดา้นหนึ่ง เครือขา่ยความสมัพนัธข์องคน และคู่คา้ ที่ตัง้

อยูบ่นผูก้ระจายสนิคา้ เป็นตน้ทนุท่ีปอ้งกนัความเสีย่งไดด้ีในระดบัที่จะใหแ้นวคิดธุรกิจที่ใหบ้รกิารสื่อโฆษณาบนเครือข่าย

นีเ้ติบโตไปไดม้ั่นคงและยั่งยืน 

 
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 
นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรษัิท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3 นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
4 นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ 

5 นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นางอารยา สลัเลขวิทย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7 นายณรงค ์ โชคพิบลูการ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8 นางอภิญญา  บษุราตระกลู กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 



9 นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
 

3.2 ข้อมูลรายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2564) 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
% ของทุนจดทะเบียน 

ช าระแล้ว 
1 นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 886,350,288 39.011 
2 บรษัิท ทีเจดี  จ ากดั 275,000,000 12.104 
3 บรษัิท ไทยดิจิตอลเวนเจอร ์ จ ากดั 250,000,000 11.003 
4 นายทวี โฆษิตจิรนนัท ์ 100,000,000 4.401 
5 นายธานินทร ์อินทรารกัษ์สกลุ 51,120,200 2.250 
6 นางสาวนนัทน์ภสั อจัจมาลยว์รา 45,908,600 2.021 
7 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์ จ ากดั 37,988,484 1.672 
8 นายธฤต ณ พทัลงุ 23,540,220 1.036 
9 นายสวุิทย ์โกวิทเจรญิสขุ 22,990,000 1.012 
10 นายบณุยฤทธ์ิ เตชะพลูผล 19,000,000 0.836 

 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน 

  

ปี 2559  

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

(1) อนมุตัิรบัโอนกิจการของบริษัท ออคิดวิลล ์จ ากดั โดยเปลี่ยนแปลงการช าระเงินจากเดิมช าระจ านวน 
650 ลา้นบาท ดว้ยเงินสดจ านวน 166 ลา้นบาท และที่เหลอืช าระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวน 
645.30 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.75 บาท เพื่อแลกกบัหุน้สามญัทัง้หมดของ
บริษัท ออคิด วิลล ์จ ากดั จ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีอตัราแลกหุน้เท่ากบั 1 หุน้สามญั
ของออคิดวิลลต์อ่ 12,906 หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท โดยไดร้บัอนมุติใหเ้ปลีย่นเป็นช าระเงินสดทัง้จ านวนรวมมลูคา่ 
705 ลา้นบาท โดยรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ออคิด วิลล ์จ ากัด โดยโอนทัง้
ทรพัยส์นิ และหนีส้นิของบรษัิท ออคิด วิลล ์จ ากดั แทนการแลกหุน้ ซึง่จะเป็นผลใหบ้รษัิทไดร้บัโอนอพารท์เมน้ทอ์อคดิ
วิลล ์สงู 25 ชัน้ 1 อาคาร ตัง้อยูท่ี่ถนนสขุมุวิท 39 เพื่อน ามาพฒันาเป็นอาคารชดุเพื่อจ าหนา่ยตอ่ไป 

(2) อนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนจ านวน 64,530,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,246,317,837.50 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียน 1,181,787,837.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 645,300,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

ปี 2560 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้



(1) อนมุตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบริษัทจากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาทโดย
การรวมหุน้ในอตัราสว่น 5 หุน้เดิมเป็น 1 หุน้ใหม่ ซึ่งสง่ผลใหจ้ านวนหุน้ของบริษัทลดลงจ านวน 9,454,302,700 หุน้ 
จากเดิม 11,817,878,375 หุน้ เหลอื 2,363,575,675 หุน้   

(2) อนมุตัิใหบ้รษัิทเปลีย่นช่ือ และช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรพัยจ์ากเดิมบรษัิท แอสเซท ไบรท์ จ ากดั (มหาชน) 
หรือ ABC เป็นบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน) หรือ DIGI และเปลี่ยนช่ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงช่ือจากเดิม ABC-W1 และ ABC-W2 เป็น DIGI-W1 และ DIGI-W2 

 
ปี 2561 

ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในสว่นทนุเรอืนหุน้ของบรษัิทฯ 

ปี 2562 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  เมื่อวนัท่ี  24 เมษายน 2562  ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

(1) อนมุตัิใหเ้ปลีย่นช่ือของบรษัิท และช่ือยอ่หลกัทรพัยข์องบรษัิทในตลาดหลกัทรพัยฯ์  จากเดิมช่ือ บรษัิท  

ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน)  หรอื DIGI   เป็นช่ือวา่  บรษัิท บี - 52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  หรอื B52   และ
เปลีย่นช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบรษัิท  จากเดิม  DIGI-
W1 และ DIGI-W2  เป็น  B52-W1  และ B52-W2  

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

(1) อนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 215,987,976.50 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,181,787,837.50 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 965,799,861.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหนา่ย 
จ านวน 431,975,953 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ซึง่เป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท รุน่ท่ี 1 (B52-W1)    เนื่องจาก B52-W1 ไดห้มดอายไุปแลว้  

(2) อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 313,100,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  

965,799,861.00 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมอ่ีกจ านวน 
626,200,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

(3) อนมุตัิการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right  

Offering) จ านวนไมเ่กิน 351,200,000 หุน้   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในอตัราสว่น 9 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 2 หุน้สามญั
เพิ่มทนุใหม ่ในราคาเสนอขายหุน้ละ  0.20 บาท  

(4) อนมุตัิการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่  

บรษัิท ทีเจดี จ ากดั  จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท  

ปี 2563 

ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในสว่นทนุเรอืนหุน้ของบรษัิทฯ 



ปี 2564 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

(1) อนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 267,883,207.50 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 

 1,278,899,861.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 535,766,415 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ซึ่งเป็นหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท รุน่ท่ี 2 (B52-W2)    เนื่องจาก B52-W2 ไดห้มดอายไุปแลว้ 

(2) อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 251,377,081.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  

1,011,016,653.50  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,262,393,735.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่อีก
จ านวน 502,754,163 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

(3) อนมุตัิการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่  

บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร ์จ ากดั (“TDG”)  จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท  เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่งหุน้สามญัของบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
(“ONE”) ที่ TDG  ถือหุน้อยู่ใน ONE   รวมมูลค่าทัง้สิน้ 50,000,000 บาท  มาช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บรษัิทแทนการช าระดว้ยเงินสด  ในอตัราแลกเปลีย่นหุน้เทา่กบั  1 หุน้ของ ONE  ตอ่ 2,083 หุน้ใหมข่องบรษัิท  

(4) อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 252,754,163 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

เพื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัท  รุน่ที่ 3 (B52-W3)  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) 

(5) อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ของบรษัิท รุน่ท่ี 3 (B52-W3) จ านวนไมเ่กิน  

252,754,163 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)  โดย
ไม่คิดมลูค่า   ในอตัราสว่น 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่ที่ 3 (B52-W3)   โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ     โดยมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1
หนว่ย ตอ่ หุน้สามญั 1 หุน้   และมีราคาใชส้ทิธิเทา่กบั  0.25 บาท ตอ่หุน้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้

(1) อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 340,804,995  

บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,262,393,735  บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,603,198,730 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหมอ่ีกจ านวน 681,609,990 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

(2) อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 681,609,990 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  



0.50 บาท  เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  โดยแบ่งการจดัสรร ดงันี ้(1)  จัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนไม่เกิน 454,406,660 หุน้   เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม  
และ (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไมเ่กิน 227,203,330 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)   

 ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมด่งักลา่ว ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณาจดัสรรและเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นสว่น ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ  รวมถึงอ านาจด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมด่งักลา่วไดท้กุประการ  

 หมายเหต ุ:  เนื่องดว้ย ณ ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ บริษัทมีรายไดห้ลกัจาก
ธุรกิจการใหบ้ริการทางพาณิชย ์จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านแพลตฟอรม์ของบริษัท   ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึง ไดป้รบัยา้ยหมวด
หลกัทรพัยข์องบรษัิท จากกลุม่อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Consumer Products) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion)  ไป
ยงั กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจพาณิชย ์(Commerce)  โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่  11 มิถุนายน 2564  
เป็นตน้ไป    

 

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลัง 5 ปี 

ไมม่ีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา เนื่องจากบรษัิทมีขาดทนุสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

 
บริษัทย่อย ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ ทุนช าระ

แล้ว  

(ล้านบาท) 

% การถือ

หุน้ 

มูลค่าเงนิ

ลงทุน  

(ล้านบาท) 

1. บรษัิท ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น จ  ากดั  การขายปลีกสินคา้อื่น ๆ ในรา้นคา้ทั่วไป 1 99.97 0.9997 

2. บรษัิท ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส จ ากดั ใหบ้ริการทางการเงิน โดยการเป็นตวัแทน

นายหนา้ 

1.25 75 0.9375 

3.บรษัิท วนัดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จ  ากดั  ให้บ ริกา รรับ โฆษณาทางสื่ อ โดยใช้

คอมพิวเตอรร์ะบบต่าง ๆ  บริการผลิตสื่อ

โฆษณาทกุชนิดทกุประเภททางสื่อตา่ง ๆ  

12 100 50 

4.บรษัิท โซลชูั่น ฟลาย จ ากดั ใหบ้ริการสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ

บรกิารสื่อครบวงจร 

1 75 0.75 

5.บรษัิท ทนัใจดี มนัน่ี ทรานสเ์ฟอร ์จ  ากดั  ด าเนินธุรกิจเป็นตวักลางในการช าระเงิน

ค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใด รวมทัง้

การใหบ้ริการในการช าระเงินค่าบริการ

ตา่ง ๆ  

1 50 0.50 

6.บรษัิท  เอ็ม โนเวชั่น พลสั จ ากดั ด าเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดัน

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใชป้ระโยชน์

เชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

0.20 50 0.90 

7.บรษัิท เอ็ม ควอลิตี ้โปรดกัท ์จ ากดั ผลิตและ/หรือจัดจ าหน่ายสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับยา สุขภาพ ความ

งาม และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

0.20 50 0.90 

 

 

  



 
 
                      
 

 

 

 

 

1. งบเเสดงฐานะทาง

การเงนิ 

  

ส่วนที ่3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิขอ 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หน่วย : ลา้น
บาท 

 

       

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที ่31 

มีนาคม 2564 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2561 
  

สินทรัพย ์           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70.99 87.32 42.04 12.56   

เงินลงทนุระยะสัน้ 3.82 3.82 68.12 111.26   

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 25.94 16.85 12.07 15.75   

สินคา้คงเหลือ 0.02 0.00 0.42 0.25   

เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทัง้หมด 0.00 0.00 30.16 30.16   

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 0.23 0.42 2.06 2.58   

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 101.01 108.41 154.87 172.55  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 13.90 14.34 28.99 31.00   

เงินลงทนุเผ่ือขาย     0.00 0.00   

ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 9.95 8.73 10.42 4.99   

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 27.39 17.19 0.00 0.00   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 6.01 3.65 1.34 1.95   

คา่ความนิยม 42.10         

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.73         

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 5.18 4.32 2.45 2.50   

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 105.25 48.23 43.21 40.45  

รวมสินทรัพย ์ 206.26 156.64 198.08 213.00  

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00   

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 11.65 5.11 3.16 20.07   

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

6.10 4.06 0.00 0.73   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.42   0.00 12.91   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.41 0.38 0.55 2.64   

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 18.58 9.56 3.71 36.35  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 22.21 13.67 0.00 0.00   

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.01 0.00 0.00 0.16   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.07 2.35 1.18 1.86   

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.85 0.68 0.37 4.86   

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 29.14 16.70 1.55 6.88  

รวมหนีส้ิน 47.72 26.26 5.27 43.24  

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,136.02 1,011.02 1,011.02 790.20   

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มลูคา่หุน้สามญั (170.99) (95.99) (95.99) 36.50   

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 72.16 72.16 72.16 61.16   

ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 8.30 8.30 8.30 8.30   

ขาดทนุสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (887.53) (865.03) (802.67) (726.40)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 157.95 130.45 192.81 169.76  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 0.59 (0.07) 0.00 0.00   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 158.54 130.38 192.81 169.76   

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 206.26 156.64 198.08 213.00   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

            
          

      

     หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที ่31 

มีนาคม 2564 
ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2563 
ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2562 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 8.37 30.78 31.21 833.09 
ตน้ทนุจากการขายและ
ใหบ้รกิาร 

 (5.20) (23.63) (30.76) (888.62) 

ขาดทุนข้ันต้น 3.17 7.15 0.45 (55.53) 

รายไดอ่ื้น 0.29 1.62 4.03 11.75 

คา่ใชจ้่ายในการขาย (2.44) (5.37) (3.12) (83.04) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (23.85) (65.35) (78.44) (127.85) 

ตน้ทนุทางการเงิน (0.29) (0.94) (0.03) (42.80) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (23.12) (62.88) (77.10) (297.47) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 0.03 0.00 0.16 (21.89) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (23.09) (62.88) (76.95) (319.36) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - 
สุทธิจากภาษี 

  0.14 0.67 2.08 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (23.09) (62.74) (76.27) (317.28) 

            

ขาดทุนต่อหุ้น          
            
ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.010) (0.031) (0.046) (0.202) 

            
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 

2,202,588,863 2,022,033,307 1,673,224,835 1,580,400,000 



 
 
 
 
 
 

 

งบกระแสเงนิสด 
ณ วันที ่31 
มีนาคม 
2564 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 

2561 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (14.30) (9.25) (93.18) 614.16 
เงินสดสทุธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ (0.98) 58.99 35.09 (140.08) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1.35) (4.45) 87.57 (474.68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก) 



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 

                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 
ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 

                                                                                                                                                     
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of B52 Capital  Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 349,550,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

Offering for sale to existing shareholders of B52 Capital  Public Company Limited of 349,550,000   new ordinary shares (the "Shares")  

with a par value of Baht 0.50 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 5  กรกฎาคม  2564 / 5  July 2021     ☐   6  กรกฎาคม  2564 / 6 July 2021 ☐  7 กรกฎาคม 2564 / 7  July  2021 ☐  8  กรกฎาคม  2564 / 8  July  2021 ☐  9 กรกฎาคม  2564 / 9 July  2021  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of B52 Capital  Public Company Limited (the "Company") 

ขา้พเจา้ / I/We  ☐  นาย/Mr.  ☐  นาง / Mrs.  ☐  นางสาว / Miss  ☐  นิติบุคคล / Company   

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No.   โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ท่ีอยู ่/ Address    

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ  ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี (Record Date) ณ  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  จ านวน / According to the Record Date on 8 June  2021 to compile the list 

of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own   หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน / and have rights to subscribe for 

  หุน้ / new ordinary share(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription for (Shares) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by: 

☐ เงินโอนเขา้บญัชี  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส / 
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / If  I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose  only one): 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name   TSD number no.   

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.   a/c name  , maintained at said TSD member company. 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the 

allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.) 

☐  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด  เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบ
หุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder 

register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.  

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใด  ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่าง
ค่าจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือโปรดระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั (ผูจ้องซ้ือเกินสิทธิจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมด
ให้ครบถว้น) / If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information 

below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.) 

☐   ธ.ไทยพาณิชย ์/ SCB  ☐   ธ.กรุงเทพ / BBL  ☐   ธ.กสิกรไทย / KBANK  ☐   ธ.กรุงไทย / KTB,    สาขา / Branch   เลขท่ีบญัชี / Account No.   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา 
การจองซ้ือ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย / 
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. 

I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of B52 

Capital Public Company Limited, including the amendment. 

การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription. ( ) 
การประเมนิความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. 

I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. 

 ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ( ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of B52 Capital Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.) 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date   เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ  านวน / for subscription of  

  หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable 

by ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัท่ี / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาท่ีโอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก" เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก   บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี    / 

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number   Securities trading account number   

☐  ออกใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจ้อ งซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares 

under issuer account for my name, account number 600 

☐  ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer    
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at:  Securities Operation Service, Thailand 

Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 

 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ  ากัด 
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ากดั 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

  

CUSTODIAN 251 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ  ากดั 
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD 

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

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

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

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

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

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซือ้กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน มาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนฉบับนีด้ว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซือ้โอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต  ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช  าระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ  านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด / If the share subscription amount stated in 

this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of 
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน าฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการช าระเงินเพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 

 



เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์

เฉพาะผูที้�ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั!น  

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

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที! .......................................................................................................... 

". สถานที!เกดิ  ………...............................................................ประเทศ........................................................................................... 

#. สญัชาตทิี! # ................................................................................................................................................................................. 

$. ที!อยู่ถาวร..................................................................................................................................................................................... 

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

กรณีผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล 

". ประเทศที!จดทะเบยีนจดัตั %งบรษิทั …………………………………………………………………………………………………………. 

#. สถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                  

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี% เพื!อนําขอ้มลูมากรอกในช่องนี%) 

.      - กรณีสถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั.................................... 

 -  กรณีสถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที!ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 
หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึ%นแกบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ 
ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น นอกจากนี% ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจ
เปิดเผยขอ้มลูที!ปรากฎในเอกสารนี%ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื!นที!มอีาํนาจตามกฎหมายรวมทั %งหน่วยงานที!มขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูย์
รบัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้        

 

ลงชื!อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

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

 

กรณีผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา 
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สําหรับลูกค้า / For Customer
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

  ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
  หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

                
                        

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

 ชื+อ/ Name…......……………………………………………..

 หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

 เลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch   หมายเลขเชค็/ Cheque No.

           
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

              โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

  เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

 

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ

�

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214



บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
ฝายปฏบิัติการหลักทรัพย 
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันส เพลส ช้ัน 12 ถนนวทิย ุแขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท (66) 0-2672-5999 ตอ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929
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14 June 2021 
No: B52-202106/002 

Subject: Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of B-52 Capital Public 
Company Limited 

To: Shareholders of B-52 Capital Public Company Limited 

Attachments: 1. Notice of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares and Information Memorandum  
2. Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares 
3. Bill Payment for subscription of shares  
4.    Additional documents supporting the subscription (FATCA : used only for the subscriber 

who will bring shares into the account 600 and/or only for the application for a share 
certificate) 

5. Map to Venue for Subscription and Payment of Newly Issued Ordinary Shares 

According to the Board of Directors' meeting of B-52 Capital Public Company Limited (the “Company”) 
No. 6/2021, held on May 25, 2021, has resolved to approve the issuance and allocation of new ordinary shares 
of the Company, the amount of not exceeding 349,550,000 shares with a par value of 0.50 baht per share to be 
offered to the existing shareholders (Right Offering) in proportion to their existing shareholding under a general 
mandate at the ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary share (In the case of calculating 
with a decimal fraction, the decimal fraction must be rounded off) at the offering price of 0.50 baht (fifty satang) 
per share, which is the price equal to the par value of the shares by setting a record date for the right to 
subscribe for additional ordinary shares. New capital on June 8, 2021 

By giving rights to all existing shareholders able to subscribe for new ordinary shares in excess of the 
right and if there are new ordinary shares as mentioned above, how much is left from the allocation due to the 
existing shareholders waive their rights or not using the right to subscribe in full proportion to their own The 
Company will take the remaining shares from the said subscription. To allocate to all existing shareholders who 
have expressed their intention to subscribe for shares in excess of their rights to all it will be calculated 
according to the shareholding ratio, one cycle at a time until the end of the period. including other conditions 
as shown in the notice of the allocation of newly issued ordinary shares and the information submitted with this 
book (Attachment 1) 

The company determines the subscription date and payment for the newly issued ordinary shares from 
Monday, July 5, 2021 to Friday, July 9, 2021 (5 normal business days) from 9:00 a.m. - 3:30 p.m. 

The company is therefore informed to inform you of your right to subscribe for newly issued ordinary 
shares of the company. with the amount specified in the certificate of rights to subscribe for newly issued 
ordinary shares (Attachment 3) If you have any questions about the allocation, procedures and methods of 



2 

subscription for newly issued ordinary shares You can contact us at Investor Relations Telephone number 02-
656-0189 ext. 111  

Please be informed accordingly. 

 Sincerely yours, 
 

 

 (Ms. Naravadee Waravanitcha) 
 Chief Executive Officer 



 

 

Enclosure 1 

 

 

 

 

 

 

 

Notice of Allocation of Newly Issued Ordinary Shares and Information Memorandum 

 

of 

  

B-52 Capital Public Company Limited 

 



 

 

Part 1 

Information Regarding the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares 

1. Name and Address of Listed Company 

Name: B-52 Capital Public Company Limited 

Address: 973 President Tower Building, Unit 7B, 7C, 7D, 7I, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, 
Pathumwan Bangkok 10330 Tel: 0-2656-0189  

2. Date and Number of the Board of Directors’ Meeting and Shareholders Meeting approving the 
Allocation of Newly Issued Shares 

• The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 18, 2021 resolved to 
approve the increase of the Company's registered capital under a general mandate in the amount of 
340,804,995 baht from the original registered capital of the amount of 1,262,393,735 baht, a new 
registered capital of 1,603,198,730 baht by issuing new ordinary shares in the amount of not more than 
681,609,990 shares with a par value of 0.50 baht per share, categorized as follows: (1) Allotment of 
newly issued ordinary shares not exceeding 454,406,660 shares (equivalent to 20% of the Company's 
paid-up capital) at a par value of 0.50 baht per share to be offered to the existing shareholders (Right 
Offering) in proportion to their existing shareholding under a general power of attorney form (General 
Mandate) and (2) to allocate not more than 227,203,330 newly issued ordinary shares (equivalent to 
10% of the Company's paid-up capital) at a par value of 0.50 baht per share for offering to individuals. 
in a private placement under a general mandate form, as well as assigning the Board of Directors the 
power to consider allocating and offering for sale at one time or in parts to offer for sale from time to 
time, including the power to take any actions necessary and related to the offering of newly issued 
ordinary shares in all respects 
• The Board of Directors' meeting No. 6/2021, held on May 25, 2021, resolved to approve the issuance 
and allocation of new ordinary shares of the Company (the 1st time) in the amount of not exceeding 
349,550,000 shares (equivalent to 15.38% of the Company's paid-up capital) at a par value of 0.50 
baht per share to be offered to the existing shareholders (Right Offering) in proportion to their existing 
shareholding. under a general mandate at the ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 newly issued 
ordinary share (In the case of calculating with a decimal fraction, the decimal fraction shall be rounded 
off) at the offering price of 0.50 baht (fifty satang) per share, which is the price equal to the par value 
of the shares by setting a record date for the right to subscribe for additional ordinary shares. New 
capital on June 8, 2021 and to set the subscription date and payment date for the purchase of new 
ordinary shares On Monday 5 July 2021 to Friday 9 July 2021 (including 5 normal business days) from 
9:00 a.m. to 3:30 p.m. 



 

 

By giving rights to all existing shareholders able to subscribe for new ordinary shares in excess of the 
right and if there are ordinary shares how much is the amount of the new capital increase as mentioned 
above left from the allocation due to the existing shareholders waiving their rights or using Subscription 
rights are not fully proportional to their own The Company will take the remaining shares from the said 
subscription. to allocate to all existing shareholders who have expressed their intention to subscribe 
for shares in excess of their rights It will be calculated according to the shareholding proportion for 
each round until the end   

 

3. Detail of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares 

Types of Shares : Ordinary shares 

Existing Paid-up 
Capital 

: THB 1,136,016,653.50 comprising of 2,272,033,307 ordinary shares at 
par value of THB 0.50. 

Paid-up Capital to be 
Increased 

: THB 174,775,000.00 comprising of 349,550,000 ordinary shares at par 
value of THB 0.50. In the event the Company able to sell out all newly 
issued ordinary shares offered to the existing shareholders of the 
Company in proportion to their shareholdings (Rights Offering: RO), the 
paid-up capital of the Company will increase to THB 1,310,791,653.50 
and the number of total share outstanding of the Company will be 
increased to 2,621,533,307 at the par value of THB 0.50 per share. 

 

Number of Offered 
Shares  

: 349,550,000 shares 

Offering Price : THB 0.50 

(In the case that the Company able to sell out all newly issued ordinary 
shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding at 
this time, the Company will receive a total money at THB 174,775,000.00 
(however related expenses are not deducted) 

Subscription Ratio : 6.5 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary shares 

Existing shareholders are entitled to subscribe for newly issued ordinary 
shares in proportion to their shareholding with the subscription ratio as 
specified above, in which shareholders can exercise their rights to 
subscribe for newly issued ordinary shares in excess of their rights 



 

 

Allocation Method : The Company will allocate not more than 349,550,000 Company’s newly 
issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share to existing 
shareholders of the Company in proportion to their shareholding (Right 
Offering), by specifying the date for determining the list of shareholders 
who are entitled to subscribe and be allocated of newly issued ordinary 
shares (Record Date) on June 8, 2021 at the allocation ratio of 6.5 
existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary shares, whereby any 
fraction of shares shall be disregarded, at the offering price of Baht 0.50 
per share, representing a total value not exceeding THB 174,775,000. 

The existing shareholders are entitled to the right of oversubscription in 
excess of their entitlements but only if newly issued ordinary shares 
remain after the first allocation to all existing shareholders in proportion 
to their shareholdings.  

The Company will allocate the remaining newly issued ordinary shares to 
the existing shareholders who have expressed their intention to 
subscribe for the newly issued ordinary shares in excess of their rights 
(exceeding proportion of their shareholding) in proportion to their 
shareholding until there are no more newly issued ordinary shares 
remaining to be allocated to the shareholders anymore or cannot be 
allocated due to the fraction of shares or until no other shareholders wish 
to subscribe to the said shares anymore. Shareholders must reserve and 
pay for the price of the excess shares together with the subscription and 
pay for the price of the shares subscribed under their entitlements in 
proportion to their shareholdings. Please consider Other Conditions of 
Subscription specified in Clause 4 below. 

Method for Fractions : In the case that there is a fraction of shares, such fraction will initially be 
disregarded. The fractions of shares shall subsequently be added to the 
shares remaining after the subscription as a result of certain 
shareholders waiving their rights to subscribe for shares or failing to pay 
the subscription price or for any other reasons whatsoever (collectively, 
the “Remaining Shares”). The Remaining Shares shall be allocated to the 
shareholders who have expressed their intention to subscribe for shares 
in excess of their entitlements in proportion to their shareholdings. 

 



 

 

4. Other Conditions of Subscription 

4.1 In the case that a shareholder subscribes to the newly issued ordinary shares pursuant to 
his/her right or less than his/her right to receive the allocation thereof, such shareholder, who 
expresses an intention to subscribe to the newly issued ordinary shares pursuant to his/her 
right or less than his/her right to receive the allocation thereof, will receive the allocation of all 
newly issued ordinary shares that he/she has subscribed to. 

4.2 In the case that the shareholder wishes to subscribe to the newly issued ordinary shares in 
excess of his/her entitlement, such shareholder shall express an intention to subscribe to the 
newly issued ordinary shares as specified in the share subscription form, at the same time as 
the subscription to the newly issued ordinary shares pursuant to his/her entitlement. In the 
case that there are newly issued ordinary shares outstanding from the subscription pursuant 
to the right, the shareholders who subscribe to the newly issued ordinary shares in a number 
more than the right will receive the allocation of the newly issued ordinary shares at the same 
price as the shares allocated pursuant to the right according to the following criteria: 

 In the case that the number of remaining newly issued ordinary shares exceeds the 
demand of all the shareholders who oversubscribe, those shareholders will receive 
the allocation pursuant to the shareholders needs who oversubscribe. 

 In the case that the number of remaining newly issued ordinary shares is less than 
the demand of all shareholders who oversubscribe, those shareholders will receive 
the allocation pursuant to the following formula: 

Number of the newly issued ordinary shares to be allocated more than the right to 
receive = Number of the newly issued ordinary shares remaining after the allocation 
pursuant to the right to receive x Number of the newly issued ordinary shares 
subscribed pursuant to the right to receive / Number of the total newly issued 
ordinary shares subscribed pursuant to the right of the all shareholders who 
oversubscribe. 

In any event, the number of newly issued ordinary shares allocated to each 
shareholder shall not exceed the number of shares subscribed to and paid for by 
such shareholder. 

Example 

The remaining newly issued ordinary shares are 555 shares 

Shareholder Number of the subscribed newly issued ordinary shares 
(shares) 



 

 

Pursuant to Right More than Right 

Shareholder A 120 240 

Shareholder B 80 80 

Shareholder C 200 300 

Total 400 620 

 
Number of the newly issued ordinary shares to be allocated in excess of the right to 
receive the allocation (from the ratio calculation) 

Shareholder A  =  555 x 120 / 400 = 166.50  

Shareholder B  =  555 x 80 / 400  = 111  

Shareholder C  =  555 x 200 / 400 = 277.50  

Total 555 

Number of the newly issued ordinary shares allocated (after disregarded fraction 
remainders) 

Shareholder Number of the newly issued ordinary shares allocated (shares) 

Pursuant to Right More than Right 

Shareholder A 120 166 

Shareholder B 80 80 

Shareholder C 200 277 

Total 400 523 

 

4.3 The shareholder who subscribes the newly issued ordinary shares and pays the subscription 
price is not permitted to cancel his/her subscription unless a written consent from the 
Company is obtained. 

4.4 In the case that the payment of the subscription price is made by cheque, the payment of 
such subscription price will be completely deemed once the bank has cleared the amount 
specified in the cheque, and in any circumstance, the subscription for the newly issued 
ordinary shares will be completely deemed once the Company has collected the payment of 
the subscription price. 



 

 

4.5 If any shareholder who subscribes to the newly issued ordinary shares fails to pay the 
subscription price, or the Company is unable to collect the payment of the subscription price, 
either wholly or partly, within the specified period of the subscription and the payment of the 
share price, regardless of the cause which is not the fault of the Company, or if any 
shareholder who subscribes to the newly issued ordinary shares incompletely or unclearly fills 
in the details in the share subscription form, or subscribes to the newly issued ordinary shares 
by any method other than those as specified in this notification of the allocation of the newly 
issued ordinary shares of the Company, the Company will consider that such shareholder 
waives his/her right to subscribe to the newly issued ordinary shares. In this regard, the 
Company hereby reserves the right to not allocate the newly issued ordinary shares to such 
shareholder. Therefore, in making payment of the subscription fee, each shareholder is 
advised to examine the subscription method and correctly proceed with the subscription 
according to the specified conditions and methods.  

The criteria for refunding the subscription payment for the unallocated shares to the 
shareholders are as specified under Clause 6.6. 

4.6 In allocation of the newly issued ordinary shares in this offering, the Company hereby reserves 
the right not to allocate the newly issued ordinary shares to any shareholder if such allocation 
will cause the shareholding portion of ordinary shares of foreign shareholders to be in excess 
of forty nine percent (49%) of the shares outstanding of the Company. In this regard, such 
shareholder may not receive the allocation of the newly issued ordinary shares or may only 
receive a partial allocation. The criteria for refunding the subscription payment for the 
unallocated shares to the shareholders are as specified under Clause 6.6. 

4.7 In the case that there is a problem, obstacle or limitation in the operation of the share 
subscription, the Company, by taking into account the utmost benefit of the subscription of 
the newly issued ordinary shares of the Company, hereby reserves the right to change the 
details in relation to the methods for the payment of the share price, subscription conditions 
or any information relating to the subscription method of the newly issued ordinary shares as 
it is deemed appropriate. 

5. Date to Record the Name of Shareholders who has the Right to Subscribe for Newly Issued Ordinary 
Shares from Capital Increase 

The Company has determined the date to record the name of the shareholders who are entitled to 
subscribe and to be allocated for newly issued ordinary shares from the capital increase (Record Date) 
to be on June 8, 2021. 

 



 

 

6. Subscription Date and Payment Method for Newly Issued Ordinary Shares 

6.1 Subscription Period for Newly Issued Ordinary Shares 

Between July 5 to July 9 , 2021 (5 business days) at 09:00 A.M. – 15:30 P.M.  

6.2 Place for Subscription and Payment for Newly Issued Ordinary Shares 

The Company has appointed Globlex Securities Company Limited to be responsible for the 
subscription of the newly issued ordinary shares which can be contacted at 

Globlex Securities Company Limited 

No. 87/2  CRC Tower,  All Seasons Place, 12th Floor, 

Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel No. 02-672-5999  Ext. 2521 , 2525 

 

Shareholders can contact to subscribe the newly issued ordinary shares at the office of the 
share subscription agent  

Globlex Securities Company Limited 

namely below: 

Agent name Email Tel. No. 

Khun Nongnuch Boriboontana nongnuch@globlex.co.th 02-672-5999 Ext. 2521  

Khun Chinachot Youngrot chinachot@globlex.co.th 02-672-5999 Ext. 2525 
 

For shareholders who hold existing ordinary shares via scripless system, please contact the 
broker that the shareholders have the trading account with, and B-52 Capital Public Company 
Limited’s shares deposited with. Please arrange with the broker to collect all necessary 
documents and submit to the Company. 

In this regard, the Company by the subscription agent will not accept the subscription by mail, 
fax or through the Company's branches or branch of the subscription agent. 

6.3 Method of Subscription and Payment for Newly Issued Ordinary Shares 

The shareholders who intend to subscribe to the newly issued ordinary shares must clearly 
and correctly complete and sign the Share Subscription Form. The subscribers or their proxies 
shall submit the subscription documents and make full payment for their subscription 
according to the number of shares to be subscribed to, at the subscription agent of the 

mailto:nongnuch@globlex.co.th
mailto:chinachot@globlex.co.th


 

 

Company. The payment for subscription shall be made with any one of the methods described 
below as follows: 

6.3.1 Payment made by cheque, cashier’s cheque or bank draft shall be 
collectible within the next business day by the same clearing house. The cheque, 
cashier’s cheque or bank draft shall be crossed “A/C Payee Only” and made payable 
to “Globlex Securities Company Limited for Subscription” from 5 to 7 July 2021, can 
be collected within 1 business day of the next business day. 1 bank check or draft 
per 1 subscription form for newly issued ordinary shares (must bring cheque, bank 
check or draft via bill payment, Siam Commercial Bank Public Company Limited) 
enter the company code (Com Code) to 1553000301   

6.3.2 In the case of payment by bank transfer 
- By paying at the counter of Siam Commercial Bank Public Company 

Limited only, into the account of “Globlex Securities Company Limited for 
Subscription” by paying via the Bill Payment system, Siam Commercial Bank Public 
Company Limited, Com Code 1553000301 (Use the Bill form Payment according to 
Attachment 5) Between 5th and 9th July 2021, no later than 3.30 PM. 

- Pay via the Internet channel of Siam Commercial Bank Public Company 
Limited only. Enter the account “Globlex Securities Company Limited for 
Subscription”, select the bill payment channel, specify Com Code 1553000301, enter 
the reference 1 (Ref 1), which is ID card number / passport number / company 
registration number must complete 13 digits and insert 2 references (Ref 2), which 
is a 10-digit contact phone number. 

Other Important Information 

 Shareholders shall be responsible for related expenses and bank’s fees (if any).  

 The Company does not accept any subscription order by mail. 

 The Company does not accept any subscription payment in cash. 

 The Company reserves the right to provide any other method of subscription as it 
deems appropriate.    

6.4 Required Documents for Subscription for Newly Issued Ordinary Shares 

a) Share Subscription Form which is clearly and accurately completed and signed by 
the Subscriber;  



 

 

b) Proofs of payment, including original pay-in slip (in the case of money transfer) or 
cheque or cashier’s cheque or bank draft, specifying first name, last name and 
contact number of the subscriber on the back of such proof of payment;  

c) Certificate of Subscription Entitlement issued and delivered, together with this notice, 
via registered mail to the shareholders by Thailand Securities Depository Company 
Limited, the share registrar of the Company;  

d) A certified photocopy of the front page of a savings or current account book provided 
that the name which appears in such bank account book shall be the same as that 
of the subscriber.  

e) Documents for Identification (the details appear in Clause 6.5); and  
f) A power of attorney affixed with THB 30 stamp duty (in the case of appointment of 

proxy) together with certified photocopies of identification cards of the subscriber 
and his/her proxy). 

6.5 Required Documents for Identification 

Thai Individual 

A certified copy of identification card that is not expired or, in case there is no identification 
card, a certified copy of house registration containing the 13-digit identification number or a 
certified copy of any other official document containing the 13-digit identification number shall 
be submitted. In the case of change of first name/last name, which causes a non-similarity to 
the name of shareholders as displayed in the share register book as of Record Date on June 
8, 2021 or in the Certificate of Subscription Entitlement, a certified copy of other relevant 
official documents shall be submitted for authentication, such as marriage certificate, divorce 
certificate or certificate of change of first name/last name, together with a certified photocopy 
thereof. 

Foreign Individual 

A certified copy of alien certification or passport that is not expired. 

Juristic Person Incorporated in Thailand: 

A certified copy of affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than 6 months prior 
to the subscription date, certified by authorized person(s), and affixed with company seal (if 
any), together with a certified copy of identification card, alien certification, or passport that is 
not expired (as the case may be) of the authorized person(s). 

Juristic Person Incorporated outside Thailand 



 

 

Copies of certificate of incorporation, memorandum of association and affidavit, issued not 
more than 6 months prior to the subscription date, which are certified by the authorized 
person(s) of such juristic person and affixed with company seal (if any), together with a 
certified copy of the alien certificate or passport that is not expired (as the case may be) of 
such authorized person(s) of the juristic person, shall be submitted.  

All certified copies of each of the above documents must be notarized by a notary public and 
then authenticated by an official of the Thai Embassy or of the Thai Consulate in the country 
where the documents are prepared. Such notary public certification and authentication shall 
not be made more than 6 months prior to the subscription date (in the case that a shareholder 
authorizes a proxy to execute the share subscription form and accompanying documents on 
his/her behalf, a power of attorney affixed with THB 30 stamp duty together with a certified 
photocopy of identification card of the proxy that is not expired shall be also submitted for 
authentication). 

6.6 Refund of Subscription Payment for Newly Issued Ordinary Shares (if any) 

The Company shall refund the subscription payment without interest or any damages to 
subscribers who have been allocated fewer shares than the number of shares for which they 
subscribed. Such refund by transferring money to a bank account. Savings/Current                        
(The oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, 
BBL, KBANK, or KTB with all documents.) shall be paid in the form of a cheque payable only 
to such subscribers within 21 days from the expiration date of the subscription period by 
registered post to the address as indicated in the share registrar as of the Record Date on 
June 8, 2021. (as the case) 

Should it not be possible to refund such subscription payment to subscribers within such 
period, the Company shall pay interest to the subscribers at the rate of 7.50 percent per 
annum calculated on the payment of the subscribers which has not yet been refunded, 
commencing from the day following the 10 days period until the date the subscribers received 
the refund of the subscription payment. However, in cases where the money has been 
transferred to the bank account and/or cheque for the refund of the subscription payment 
have been correctly delivered by registered post to the address as indicated in the share 
registrar as of the Record Date on June 8, 2021, it shall be deemed that the subscribers have 
duly received the refund of their subscription payment, in which case, the subscribers shall 
no longer be entitled to claim any interest and/or damages from the Company. 

In the case that the shareholders who have subscribed for the newly issued ordinary shares 
and have paid the subscription by cheque do not receive the allocation of the newly issued 



 

 

ordinary shares or receive allocated shares due to a breach of any subscription conditions 
and/or uncollectible cheque, the Company shall return the cheque to such shareholders. The 
shareholders must request the cheque back from the Subscription Agent within 14 days 
starting from the last date of the subscription period. 

6.7 Delivery of Subscribed Shares 

Subscribers can choose for the Company to proceed in one of the following circumstances: 

6.7.1 In the case that the subscriber would like to receive the share certificate in the name 
of that subscriber, the Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”) 
which is the Company registrar will deliver the share certificate with the allocated 
share amount to the subscriber via registered mail to the address that appears in the 
register book within 15 business days starting from the last date of the subscription 
period. In such a case, the subscriber cannot sell the allocated shares in the Stock 
Exchange of Thailand (“SET”) until the subscriber receives the share certificate 
which might be after the first trading day of the allocated shares. 

6.7.2 In the case that the subscriber would like to deposit the allocated shares with TSD 
under the Company’s account, the Company will deposit the allocated shares with 
the “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”. The TSD will 
record those shares under to the B-52 Capital Public Company Limited’s account, 
member account number 600, and will issue a confirmation of share deposit to the 
subscriber within 7 business days from the last date of the subscription period. When 
the share-allocated subscribers would like to sell, they must withdraw those shares 
from the member’s account number 600 by requesting the securities companies (fee 
applied, if any for the process specified by TSF and/or securities companies). The 
share-allocated subscribers could sell those shares in SET in the first trading day of 
the allocated shares and having already withdrawn those shares from the member 
account number 600. 

6.7.3 In the case that the subscriber would like to deposit the allocated shares in their 
trading account open with the securities companies, the Company shall deposit the 
allocated shares under the name of “Thailand Securities Depository Company 
Limited for Depositor”. The TSD and securities company will record the shares 
deposited and will issue a confirmation of share deposit to the subscriber within 7 
business days from the last date of the subscription period. The share-allocated 
subscribers could sell those shares in the first trading day of the allocated shares.  



 

 

In the case that the subscribers choose this Clause 6.7.3, the name of the subscriber 
in the Share Subscription Form must be the same with the name of the assigned 
trading account for the share deposit in the securities company. The Company 
otherwise reserves the right to deliver those shares issued under the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those 
shares with TSD under the B-52 Capital Public Company Limited’s account, member 
account number 600. The share-allocated subscribers could sell those shares in SET 
in the first trading day of the allocated shares and having withdrawn those shares 
from the member account number 600. 

Shareholders subscribing to shares must correctly specify the securities company 
number (as listed on the back of the Share Subscription Form) with which the 
shareholder has the securities trading account and the securities trading account 
number, to which the shareholder wants the allocated shares to be transferred. In 
the case of incorrect securities company number or securities trading account 
number, which may cause an inability to transfer the subscribed shares to the 
securities trading account, the Company will not be responsible for any loss or delay 
in receiving the shares. 

In the case that the shareholder incompletely provides required details, the Company 
reserves the right to issue shares in the name of “Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors” and deposit those shares with TSD under the B-52 
Capital Public Company Limited’s account, member account number 600. The 
share-allocated subscribers could sell those shares in SET in the first trading day of 
the allocated shares and having already withdrawn those shares from the member 
account number 600. 

In the case that the subscriber does not choose any options above in the Share Subscription 
Form, the Company reserves the right to transfer those shares into the account of the issuing 
company member’s account number 600, to the subscriber of the newly issued ordinary 
shares. 

6.8 Other Important Information for the Subscription of the Newly Issued Ordinary Shares 

 Each shareholder subscribing to shares will receive a receipt issued by the 
Subscription Agent as evidence for the subscription.  

 Any shareholder who does not exercise his/her rights to subscribe to the shares or 
fails to make payment for the subscribed shares within the specified date and time, 
or whose cheque or cashier’s cheques or bank draft cannot be cleared for payment 



 

 

within the specified date of payment shall be deemed by the Company to have 
his/her rights waived in this subscription to newly issued ordinary shares.  

 For cheques or cashier’s cheques or bank draft, please specify the date only as 
notified above.  

 If the number of shares specified in the Share Subscription Form is more than the 
amount of payment received by the Company, the Company reserves the right to 
allocate the shares according to the subscription payment.  

 If the number of shares specified in the Share Subscription Form is less than the 
amount of payment received by the Company, the Company reserves the right to 
allocate the shares to each shareholder as it deems appropriate. 

7. Objectives for Capital Increase 

The company plans to use the capital increase. received from the offering of capital increase shares 
in proportion to the existing shareholders (Right Offering). The amount of approximately 174,775,000 
baht to use as working capital for the business of the company and its affiliates. through network 
retailers both in the business of selling consumer products and health products Business of providing 
financial services to merchants and Advertising and public relations business, etc., which will enable 
the group's operations to be efficient and to grow in the long term. 
Working capital for the above operations, such as salaries, directors' remuneration, consulting fees, 
professional fees the rental fee of the establishment Cost of purchasing or hiring a product network 
expansion costs customer acquisition costs Design and production of public relations advertising work 
media space rental other operating expenses, etc. 
The company expects to use the said working capital in 2021 and continue until the end of 2022.plans  

8. Benefits which the Company will receive from the Capital Increase and Share Allocation 

8.1 The company has sufficient working capital. to increase operational potential and continue to     
expand the existing business and able to expand into new business This will result in the 
company's performance tends to improve in the future.  

8.2        Increase financial liquidity for the company and resulting in a strong financial structure and       
       financial position and more stable which will bring benefits to the company.  

9. Benefits which the Shareholders will receive from the Capital Increase and Share Allocation 

9.1 When the Company has profits from operations and without accumulated losses, the 
shareholders will benefit from the dividend. In that event, the resolution of the Board of 
Directors that approved to pay dividends must be presented for the approval from the 
shareholders' meeting. Except for the interim dividend payment which the Board of Directors 



 

 

has the authority to approve the interim dividend payment and will report to the shareholders' 
meeting in the next shareholders' meeting 

9.2 After who have been allocated with the newly issued ordinary shares and have been duly 
registered as the Company’s shareholders. The person who have been allocated with the 
newly issued ordinary shares will have the right to receive the dividend when the Company 
has approved and declared dividend in the same manner as the existing shareholders of the 
Company. 

10. Dividend Policy and the Right to Receive Dividend of the Newly Issued Shares 

10.1 Dividend Policy the Company has a policy to pay dividends of not less than 40% of the net profit  

according to the Company's separate financial statements after corporate income tax. legal reserve 
and all other reserves. However, the Company may determine that the dividend payment rate is less 
than the rate specified above. depending on the need for working capital business expansion and 
other factors related to the management of the company 

10.2 The right to receive dividends of the persons who have been allocated the newly issued ordinary 
shares this time will have equal rights with all ordinary shareholders of the Company If such 
shareholders are listed in the share register as of the date of book closing to determine the rights of 
shareholders to receive dividends.  

 

11. Other Reasons that may be necessary for using in making investment decisions in the Company's 
shares 

-None- 

  



 

 

Part 2 

Company Information of B-52 Capital Public Company Limited 

1. Name and Address of Listed Company 

Name of company : B-52 Capital Public Company Limited 

  

Type of business : Commercial service business Distribute products through the 
company's platform. to the customers of the store convenience store 
and superstore and extending the service of advertising media 
about products and services to such customers 

Address : 973 President Tower Building, Unit 7B, 7C, 7D, 7I, 7th Floor, 
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

Tel: 0-2656-0189 

Company registration 
number 

: 0107537001587 

Telephone : (662) 656-0189 

Fax : (662) 656-0189 Extension 123 

Website : www.b52.co.th 

Paid-up Capital : THB 1,136,016,653.50 divided into ordinary shares 2,272,033,307 
shares with a par value of 0.50 baht per share 

In the event that the Company is able to offer the newly issued 
ordinary shares to the existing shareholders of the Company in 
proportion to the number of shares held by each shareholder (Right 
Offering: RO) in all this time Paid-up capital of the company will 
increase in number 1 ,310 ,791 ,653.50 baht and the total paid-up 
shares of the Company will increase by 2,621,533,307 shares with 
a par value of 0.50 baht per share  

 

 

 

 



 

 

2. Nature of Business and Competition 

At present, the Company operates its business in 3 main segments as follows: 

1) Electronic Commerce (e-Commerce) segment, which includes online trading of goods and services 
Providing services as a payment agent (e-Payment) through WeChat and Alipay. 

2) The business segment of the distribution of consumer products and 

3) Advertising and public relations media service business segment 

 

1) Electronic Commerce Business (E-Business) 

e-Payment (WeChat Pay/ Alipay), a mobile payment system based on WeChat's application, which is 
the most popular messaging application in China, is comparable to Line, Messenger, Whatsapp which 
has been good response from Chinese tourists shopping in Thailand. Because Chinese tourists have 
restrictions on importing currency into Thailand, the WeChat Pay system is a convenient, fast and 
secure payment channel. Just have a QR Code or a barcode to pay for products and services 
immediately. Chinese tourists are familiar with the traditional WeChat Pay payment system, just use 
their smart phone to shop anywhere. like being in China WeChat Pay payment service is another option 
aimed at facilitating shopping for Chinese customers. which is one of the main customers 

In the first quarter of 2018, the company expanded its business cooperation by partnering with Alipay, 
the most popular mobile payment system in China. To be an electronic payment agent (e-Payment) to 
be an agent for merchants accepting payments through the Alipay system to accept payments for 
goods to increase the choice of payment for goods and services to users, which by Most of them are 
Chinese tourists, like WeChat Pay. 

In 2019, the company has worked with business partners to increase the service model of e-payment, 
starting with the installation of a new generation of EDC machines that can provide both card and non-
credit card payment services. card in connection with WeChat pay and Alipay e-wallet. It also supports 
True Money and Rabbit Line pay e-wallet to provide offline payment services to merchants. 

In 2020 to the present, due to the COVID-19 situation, Chinese customers who are the main target 
audience of WeChat Pay and Alipay payments cannot travel to Thailand. As a result, the operation in 
this section has to temporarily slow down the operation of this business. 

2) Product distribution business 

The company sees a business opportunity to enter the business of wholesale consumer goods - for 
stores. According to a 2017 study, Thailand has approximately 400,000 retail stores (source: 
www.smartsme.co.th) and has a combined sales of consumer products of 145,000 million baht per 



 

 

year. and located scattered in communities, districts, sub-districts, small villages across the country, 
causing these shops to encounter obstacles in having to drive to buy products from major wholesale 
shops in the province or a wholesaler with in-store delivery service can access the store without 
interruption and discontinuity from new business in the future to expand and extend the old business 

With the aforementioned problems and obstacles, the company initiated the idea of inventing a new 
business model by developing an electronic platform to match between wholesalers. The Company 
then purchases the products from the nearest wholesaler and sells them to the stores within the radius 
that provide efficient service. 

Starting the business of distribution of the company's products. In June 2019, the company began to 
try to do a real wholesale business (Pilot test) (in a limited area, starting to trade in two provinces in the 
Northeastern region. In fact, within 4 months, the company has more than 1,200 merchants applying 
to become a member, with sales for the year 2019 totaling 25.3 million baht. It was found that the 
average sales per store was 4,000 – 5,200. per month, coupled with the development of the electronic 
platform, the Company expects to be able to conduct merchandise distribution transactions through 
its network of retail outlets that accept participation in the "Tanjai Distribution" through the company's 
planned business model. 

In 2020, in order to adjust according to the situation With the Covid-19 virus situation causing the new 
normal and stimulating the economy across the country via mobile phones. The distribution business 
department has planned to upgrade the stores in the provinces to be stronger. The products are 
distributed through the platform Line Tanjaidee, which adds to the list of products to the stores through 
the Tanjaidee Catalog, which includes products. Electrical appliances, kitchen utensils, home 
appliances, mobile phones and others, which can be ordered through the LINE platform immediately 
or through the customer service center. And the product will be delivered to the store within 7 days. 

 

 3) Advertising media service business 

From the elements that the company has a group of distributors as a department to collect stores to 
create a network of stores together with the company, which is an intermediary to connect the network 
of stores with the owners of various types of products. The network the company has developed has 
become a product of increasing value. because it is the same channel that the product owner may not 
have prioritized Because each store is different. But when they are brought together to form a network 
that is connected to each other across the country, it creates opportunities and business value that the 
company develops through media and public relations services at the stores, where product owners 
can reach consumers directly and cover the whole country. in the form of a billboard advertisement at 
the store In-store media at Point of sale Advertising media on transport vehicles Along with this format, 



 

 

the company has a media planning service. along with formulating strategies based on market data 
from Local consumer insight to suit the needs of product owners who can choose from a variety of 
media formats. and areas that will cover the whole country or only the region That means both efficiency 
and cost-effectiveness of using budget to communicate marketing on this network. And this is a new 
alternative that is born on the same assets that the company Be an innovator and a pioneer To create 
new business opportunities for a network of merchants and product owners and products that are 
getting more and more acceptance and interest. To become a business partner and use advertising 
media services. 

Factors affecting e-commerce business 

 

technological advancement 

variety of mobile phones and lower smart phone prices 

quantity of new products enter the online market more Increase choices for consumers 

Consumer behavior has changed to Digital Lifestyle 

Government support to make Thailand a cashless society 

 

Big competitors enter the online market more. Especially when commercial banks come into this 
business. 

high price competition by reducing service rates in order to gain a customer base while the cost of 
services remained constant or did not decrease in proportion to the decrease in revenue. 

Shorter Product Life Cycles Affect Rapid Product Demand 

Modern technology makes new competitors Easier to enter the market 

Trend of doing e-commerce business 

 The growth of e-commerce businesses in Thailand has seen a very high growth. Due to the competition 
of large e-commerce operators from abroad such as Alibaba, JD.com and both large operators. and 
small domestic companies that have increased considerably In addition, department stores and large 
supermarkets are increasingly focusing on selling products through online channels. The new 
generation of consumers will prefer to buy products. and more online services due to the convenience, 
speed and security of electronic transactions as a result, online transactions in the country have grown 
more. 



 

 

In addition, the payment system has changed to focus on digital e-Wallet Payments instead of cash 
payments. by various banks Started a payment system using QR Code to push Thailand into a cashless 
society according to the government's policy. This will make society aware of reducing the use of cash 
by using e-Wallets instead. As a result, the payment system can be spread out to rural communities. 
far away from the bank and will increase spending to expand more in the future This will have a positive 
effect on online trading. To create more and more payment channels while reducing the cost of 
payment transactions. 

Although the e-payment collection service business is becoming increasingly popular as the digital 
life-style changes, the technology used to provide Operators' services are also changing rapidly. 
coupled with higher business competition especially when commercial banks began to play a role as 
service providers. As a result, operators have to reduce the service fee rate to be able to compete in 
the service rate. However, the company still has operating costs in this business. or did not decrease 
in proportion to the revenue received from the reduced service fee. In addition, the company still has 
the cost of improving service technology in order to adjust the service model to meet the needs of 
electronic transactions of customers. As a result, the payment services business contributes to lower 
revenue and operating margin trends in the current year. 

Factors affecting the distribution business 

 

Retail stores, grocery stores with a large number of them are scattered throughout the district. district 
in Thailand at present, no operators have started doing business with these retailers through the use 
of electronic platforms. Make business opportunities to do business with these stores. 

 

Retail Member Collection Grocery stores in each province may not meet their goals. 

Competitors offer service to take orders with salespeople and deliver in-store delivery at a lower cost. 

The trend of doing business in the distribution of products 

The company sees a business opportunity to enter the wholesale business of consumer goods for 
these stores. because the retailers and there are many grocery stores scattered all over Thailand. using 
e-commerce technology tools Combined with personal service that is superior to competitors along 
with special privileges such as reward points for customers buying products through the company's 
network. In addition, the company also sees an opportunity to expand its business through electronic 
platform created from the collection of retail stores, grocery stores, such as bill payment services, top-
up services, from providing services under the name "Tanjai Money Service". Divide the income benefit 
between the company which is the main service provider and the merchant  at the agreed rate. 



 

 

 

Risk Factors for the Company's Business Operations 

Electronic commerce business 

Technology risk 

Doing an e-commerce business must have a good and reliable IT system. Must invest in building a 
stable system able to facilitate customers at all times and must not have problems with system crashes 
or payment error or buy products The current technology is changing quite fast. Therefore, companies 
must keep up with new technologies. regularly and the company has continuously invested in the 
development of IT systems to meet the changing usage patterns and lifestyles of consumers with high 
volumes of transactions. 

Market Risk 

Because this business must have products. and interesting services to meet the modern society fast 
changing consumer demand and the services of customers in the modern era require differentiation 
from conventional products. In addition to price competition Still have to compete in the service that 
must be fast. and differentiating products and services. Therefore, selling goods and services online 
is a risk in marketing that can meet the needs of consumers in the digital society. 

Economic risk 

 As the Thai economy began to recover but it is still an industry-specific recovery. While the country's 
household debt ratio remains high. coupled with the prices of agricultural products that have not 
increased thus affecting the purchasing power of consumers. However, the tourism sector has 
improved. number of foreign tourists especially from China come to travel in the country more as a 
result, domestic spending has increased. This will benefit the company for the expected increase in 
WeChat Pay/ Alipay transactions. 

Illegal service provider risks 

As a WeChat Pay/ Alipay payment agent, a Bank of Thailand electronic payment acceptance license 
is required. and must submit an application to operate this business from the Bank of Thailand but 
some entrepreneurs are not allowed to do this business. which affects the company's revenue and the 
tax burden that the government should collect has increased. The company has informed the relevant 
agencies to investigate. and continue to take legal action 

Product distribution business 

Competitive risk 



 

 

At present, the company has not found any competitor to trade. Household products sold through Book 
catalog and e-catalog. Your closest competitors may be: Catalogs that sell cosmetics or catalogs that 
sell electronics. Even the business competitors are strong and have been trading for a long time. But 
the catalog that sells cosmetics Focus on selling products to cosmetics and make-up products and 
catalogs of electrical appliances. It will be a high-priced product. because the product installment is 
included in the selling price 

However, these competitors entered the market first. and have a lot of sales giving an advantage in 
the cost of the product and shipping costs the company's goal is to provide membership stores. “Tanjai 
Distribution” downloads an application to place an order on your mobile phone. This allows the store 
owner to be able to press the menu to order products on their mobile phones. This allows store owners 
to manage their stock efficiently. Reduce the problem of missing items from the shelf in the store and 
not lose the opportunity to generate sales and profits. If the company is successful in building such a 
platform. It can be said that the company is the first operator to distribute products through electronic 
platforms. 

Investment adequacy risk 

The Company has prepared sufficient investment capital for its operations in the distribution business. 
by raising capital through the capital increase of ordinary shares during the year 2019 to support the 
business expansion. which is expected to expand the business to cover all provinces in Thailand within 
the year 2020 

Advertising media service business 

 Risk factor 

 With a new concept of networking with stores to expand the media business which requires a store 
area for business operations with good cooperation It is therefore important to understand the store 
owner as both a risk factor and a factor to strengthen the business. But with the concept of adding 
value on the original assets of the shop, adding business value without additional investment. Most 
store owners will be part of the network. Local media competitors in each region are another risk factor 
for business operations. who are considered to be the original But running a different business 
concept, which is just renting space in a spot where people pass. while the company's business with 
the integration of a network at the point of direct access to consumers at the store Therefore, it is an 
idea that strengthens and prevents another risk point.  A network of relationships of people and 
partners located on distributors. It is a cost that is well hedged to the extent that the business idea that 
provides advertising media services on this network can grow steadily and sustainably. 

 



 

 

3. List of Directors, Executives and Top 10 Major Shareholders 

3.1 List of directors and executives 

No Name Position 

1 Mr. Suthep Pongpitak 
Independent Director and Chairman of the 
Audit Committee 

2 Mr. Nimit Wongjariyakul 
Director and Chairman of Executive 
Committee 

3 Miss Naravadee Waravanitcha Director and Chief Executive Officer 
4 Mr. Chavapas Ongmahutmongkol Director 
5 Mr. Chumnun Kunnaratana Independent Director and Audit Committee 
6 Mrs. Araya Sunlakawit Independent Director and Audit Committee 

7 Mr. Narong Chokpiboonkarn 
Director and Deputy of Chief Executive 
Officer 

8 Mrs. Apinya Budsaratrakool Director  
9 Miss Oytip  Choltichanun Director 

 

3.2 List of top 10 major shareholders (information as of 8 June 2021) 

No Name Shares % of paid-up capital 

1 Mr. Jirawud Kuvanant 886,350,288 39.011 
2 TJD Co., Ltd. 275,000,000 12.104 
3 Thai Digital Venture Co., Ltd. 250,000,000 11.003 
4 Mr. Tawee Khositjiranun 100,000,000 4.401 
5 Mr. Thanin Indhararuksakul 51,120,200 2.250 
6 Ms. Nannaphat Adjamanwara 45,908,600 2.021 
7 Thai NVDR Co., Ltd.  37,988,484 1.672 
8 Mr. Takit Na Pattalung 23,540,220 1.036 
9 Mr. Suvit Kovitcharoensuk 22,990,000 1.012 
10 Mr. Boonyarit Taechapoonphol 19,000,000 0.836 

 

  



 

 

4. Capital Increase and Dividend Payment History during the Past 5 Years 

4.1 Capital Increase History 

Year 2016 

Significant resolutions at the Extraordinary General Meeting of shareholders no. 1/2016 on June 15, 
2016 are as follows.   

(1) Approved to acquire entire business transfer of Orchid View Co., Ltd. by changing settlement 
from paying THB650 million of which THB166 million would be paid in cash and the other would 
be paid by issuing new 645.30 million ordinary shares with par value of THB0.10 per share with 
offering price of THB0.75 per share to swap all 50,000 shares of Orchid View Co., Ltd. with par 
value of THB100 per share. This conversion ratio would be 1 ordinary share of Orchid View to 
new 12,906 ordinary shares of the Company to become paying THB705 in cash, instead. This 
entire business transfer will transfer all Orchid View’s assets and liabilities and the Company will 
acquire its 25-story apartment located on Sukhumvit 39 Rd., to develop as condominium for 
sales further.  

(2) Approved the decrease of the Company’s capital by THB64.53 million from THB 
1,246,317,837.50   to THB 1,181,787,837.50  by canceling 645.30 million unissued ordinary 
shares with par value of THB0.10 per share. 

Year 2017 

Significant resolutions at the Extraordinary General Meeting of shareholders no. 1/2017 on July 12, 
2017 are as follows.   

(1) Approved to change the Company’s Par Value from THB0.10 per share to THB0.50 per share by 
accumulating the existing 5 shares to new 1 share that made number of shares reduced from 
11,817,878,375 shares to 2,363,575,675 shares or 9,454,302,700 shares decreased. 

(2) Approved to change the Company’s name and securities name from Asset Bright Public Co., 
Ltd. or ABC to Digital Tech Planet Public Co., Ltd. or DIGI and changed name of warrants to be 
in consistency of name changed from ABC-W1 and ABC-W2 to DIGI-W1 and DIGI-W2. 

Year 2018 

 No change in the Compnay’s shareholders structure in 2018.  
Year 2019 

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019, the shareholders passed 
important resolutions as follows: 



 

 

(1) Approval to change the name of the company and the abbreviation of the company's securities 
listed on the SET from the former company name Digital Tech Planet Public Company Limited or DIGI 
was named B-52 Capital Public Company Limited or B52 and changed the name of the warrants to 
purchase the Company's ordinary shares. To reflect the company name change from DIGI-W1 and 
DIGI-W2 to B52-W1 and B52-W2. 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on September 23, 2019, the 
shareholders passed important resolutions as follows: 

(1) Approval to reduce the registered capital of the company in the amount of 215,987,976.50 baht 
from the original registered capital1,181,787,837.50 baht as registered capital 965,799,861.00 baht by 
eliminating 431,975,953 unissued ordinary shares with a par value of 0.50 baht per share, which is the 
shares allocated to support the exercise of the warrants to purchase the Company's ordinary shares, 
Class 1 ( B52-W1) because B52-W1 has expired. 

(2) Approval to increase the registered capital of the company in the amount of 313,100,000.00 baht 
from the original registered capital amount 965,799,861.00 baht as registered capital 1,278,899,861.00 
baht by issuing 626,200,000 new ordinary shares with a par value of 0.50 baht 

(3) Approve the allocation and offering of new ordinary shares to the existing shareholders in proportion 
to their shareholding (Right Offering) not exceeding 351,200,000 shares, with a par value of 0.50 baht, 
in the ratio of 9 existing ordinary shares to 2 newly issued ordinary shares. at the offering price of 0.20 
baht per share 

(4) Approve the allocation and offering of new ordinary shares to specific investors (Private Placement) 
as follows:  TJD Company Limited, not more than 275,000,000 shares, with a par value of 0.50 baht 
per share, at an offering price of 0.20 baht per share. 

Year 2020 

There is no change in the share capital of the Company. 

Year 2021 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/21, held on January 12, 2021, the 
shareholders passed important resolutions as follows: 

(1) Approval to reduce the registered capital of the company in the amount of 267,883,207.50 baht 
from the original registered capital 1,278,899,861.00 baht as registered capital 1,011,016,653.50 baht 
by eliminating 535,766,415 unissued ordinary shares with a par value of 0.50 baht per share, which is 
the shares allocated to support the exercise of warrants to purchase the Company's ordinary shares, 
Class 2 (B52-W2) because B52-W2 has expired. 



 

 

2) Approval to increase the registered capital of the company 251,377,081.50 baht from the original 
registered capital of 1,011,016,653.50 baht as registered capital 1,262,393,735.00 baht by issuing 
502,754,163 new ordinary shares with a par value of 0.50 baht 

(3) Approve the allocation and offering of new ordinary shares to specific investors (Private Placement) 
as follows: Thai Digital Venture Company Limited (“TDG”) in the amount not exceeding 250,000,000 
shares with a par value of 0.50 baht per share at an offering price of 0.20 baht per share as 
compensation for the acquisition of the Company's ordinary shares. One Digital Network Company 
Limited (“ONE”) in which TDG holds shares in ONE totaling 50,000,000 baht to pay for newly issued 
ordinary shares of the Company instead of cash. At the exchange rate, the share is equal to 1 share 
of ONE for 2,083 new shares of the Company. 

(4) Approve the allocation of new ordinary shares in the amount of not more than 252,754,163 shares 
with a par value of 0.50 baht per share. To support the issuance of warrants to purchase shares of the 
Company, Generation 3 (B52-W3) to the existing shareholders of the Company in proportion to the 
number of shares held by each shareholder (Right Offering). 

(5) Approve the issuance and offering of warrants to purchase shares of the Company, Class 3 (B52-
W3) in an amount not exceeding 252,754,163 units to the existing shareholders of the Company in 
proportion to the number of shares held by each shareholder (Right Offering) free of charge in the ratio 
of 8 existing shares to 1 unit of Warrants, Class 3 (B52-W3). The warrants are valid for not more than 1 
year from the date of issuance of the warrants. The exercise ratio is 1 unit of warrant per 1 ordinary 
share and the exercise price is 0.25 baht per share. 

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on May 18, 2021, the shareholders passed 
important resolutions as follows: 

(1) Approval to increase the registered capital of the company General Mandate form 340,804,995 

baht from the original registered capital amount 1,262,393,735 baht as registered capital 
1,603,198,730 baht by issuing 681,609,990 new ordinary shares with a par value of 0.50 baht 

(2) Approval of the allocation of new ordinary shares of the Company in the amount of not more than 
681,609,990 shares at par value 0.50 baht to support the capital increase through a general mandate, 
divided into the following allocations: (1) Allotment of newly issued ordinary shares of not more than 
454,406,660 shares to be offered to the existing shareholders (Right Offering) in proportion to their 
existing shareholding. and (2) the allocation of not more than 227,203,330 newly issued ordinary 
shares to be offered to a specific person (Private Placement). 



 

 

In this regard, the allocation of the new ordinary shares The Board of Directors shall have the power to 
consider allocating and offering one-time or part-time offering, including the authority to take any action 
necessary and in connection with the offering of newly-issued ordinary shares. in all respects 

Note: Due to the Stock Exchange of Thailand considered that The Company's main income is from 
commercial service business. Distribute products through the company's platform. SET Therefore, the 
Company's securities category has been relocated. From the consumer products industry (Consumer 
Products), the fashion business (Fashion) to the Services industry (Commerce), effective from June 
11, 2021 onwards. 

4.2 Dividend Payment History during the Past 5 Years 

No dividend payment during the past 5 years because the Company has accumulated losses. 

5. Information of Affiliated Companies, Subsidiaries, and Associates 

 
Subsidiary Type of business and nature of 

business 
paid-up 
capital 
(million 
baht) 

% 
shareholding 

investment 
value 

(million 
baht) 

1. Tanjai Distribution Co., Ltd.  Retail sale of other goods in general 
stores 

1 99.97 0.9997 

2. Tanjai D Money Service Co., Ltd. provide financial services by being a 
broker 

1.25 75 0.9375 

3. ONE Digital Network Co., Ltd.  Providing media advertising services 
using various computer systems. 
Production services for all types of 
advertising media in various media. 

12 100 50 

4.Solution Fly Co., Ltd. Providing advertising media services 
public relations and comprehensive 
media services 

1 75 0.75 

5.Tanjai D Money Transfers Co., Ltd.  Operate business as an intermediary 
for payment of goods, services or any 
other fees including the provision of 
payment services for various services 

1 50 0.50 

6.M Novation Plus Co., Ltd. Running an innovative business To 
help drive research and innovation to 
commercial use effectively. 

0.20 50 0.90 

7.M Quality Products Co., Ltd. Manufacture and/or distribute goods 
or products related to medicine, 
health, beauty and other products. 

0.20 50 0.90 

  



 

 

Part 3 

Financial Statement Summary of B-52 Capital Public Company Limited 

         

(Unit : Million Baht)         

Statement of Financial Position 
March 

31,2021 
December 
31,2020 

December 
31,2019 

December 
31,2018 

Assets         

Cash and cash equivalents 70.99 87.32 42.04 12.56 

Short-term investments  3.82 3.82 68.12 111.26 

Trade and other receivables 25.94 16.85 12.07 15.75 

Inventories 0.02 0.00 0.42 0.25 

Advance A32 0.00 0.00 30.16 30.16 

Other current assets 0.23 0.42 2.06 2.58 

Total current assets 101.01 108.41 154.87 172.55 

Deposit at financial institutions pledged as collateral 13.90 14.34 28.99 31.00 

Available-for-sales securities     0.00 0.00 

Building improvement and equipment, net 9.95 8.73 10.42 4.99 

Right of use assets 27.39 17.19     

Intangible assets, net  6.01 3.65 1.34 1.95 

Goodwill 42.10       

Deferred tax assets 0.73       

Other non-current assets 5.18 4.32 2.45 2.50 

Total non-current assets 105.25 48.23 43.21 40.45 

Total assets 206.26 156.64 198.08 213.00 

Short-term borrowings from financial institutions     0.00 0.00 

Trade and other payables 11.65 5.11 3.16 20.07 

Current portion of liabilities under finance lease 
agreements 

6.10 4.06 0.00 0.73 

Income tax payable 0.42   0.00 12.91 

Other current liabilities  0.41 0.38 0.55 2.64 

Total current liabilities 18.58 9.56 3.71 36.35 

Liabilities under finance lease agreements, net 22.21 13.67 0.00 0.00 

Deferred tax liabilities 0.01 0.00 0.00 0.16 

Employee benefit obligations 6.07 2.35 1.18 1.86 

Other non-current liabilities 0.85 0.68 0.37 4.86 



 

 

Total non-current liabilities 29.14 16.70 1.55 6.88 

Total liabilities 47.72 26.26 5.27 43.24 

Authorised share capital 1,136.02 1,011.02 1,011.02 790.20 

Premium (discount) on share capital (170.99) (95.99) (95.99) 36.50 

Surplus from share-based payments 72.16 72.16 72.16 61.16 

Other comprehensive income (expenses)     0.00 0.00 

  Legal reserve 8.30 8.30 8.30 8.30 

Unappropriated retained earnings (887.53) (865.03) (802.67) (726.40) 

Total equity attributable to owners of the company 157.95 130.45 192.81 169.76 

Non-controlling interests 0.59 (0.07) 0.00 0.00 

Total equity 158.54 130.38 192.81 169.76 

Total liabilities and equity 206.26 156.64 198.08 213.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

            

(Unit : Million Baht)         

Statement of Comprehensive Income March 31,2021 
December 
31,2020 

December 
31,2019 

December 
31,2018 

Revenue from sales and services 8.37 30.78 31.21 833.09 

Cost of sales and services (5.20) (23.63) (30.76) (888.62) 

Gross income (loss) 3.17 7.15 0.45 (55.53) 

Other income 0.29 1.62 4.03 11.75 

Selling expenses (2.44) (5.37) (3.12) (83.04) 

Administrative expenses (23.85) (65.35) (78.44) (127.85) 

Finance costs  (0.29) (0.94) (0.03) (42.80) 

Loss before income tax (23.12) (62.88) (77.10) (297.47) 

Income tax income (expense) 0.03 0.00 0.16 (21.89) 

Net loss for the year (23.09) (62.88) (76.95) (319.36) 

Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax 0.00 0.14 0.67 2.08 

Total comprehensive expense for the year (23.09) (62.74) (76.27) (317.28) 

            

Loss per share         

            

Basic loss per share (0.014) (0.038) (0.046) (0.202) 

            
Weighted average number of ordinary shares outstanding 
(shares) 

1,673,224,835 1,673,224,835 1,673,224,835 1,580,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
           

(Unit : Million Baht)         

Statement of Cash Flows 
March 

31,2021 
December 
31,2020 

December 
31,2019 

December 
31,2018 

Net cash generated from (used in) operating activities   (14.30) (9.25) (93.18) 614.16 

Net cash (used in) generated from investing activities    (0.98) 58.99 35.09 (140.08) 

Net cash (used in) generated from financing activities    (1.35) (4.45) 87.57 (474.68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enclosure 2 

 

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares 
(as detailed in the enclosed document) 



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 

                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 
ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 

                                                                                                                                                     
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of B52 Capital  Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 349,550,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

Offering for sale to existing shareholders of B52 Capital  Public Company Limited of 349,550,000   new ordinary shares (the "Shares")  

with a par value of Baht 0.50 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 5  กรกฎาคม  2564 / 5  July 2021     ☐   6  กรกฎาคม  2564 / 6 July 2021 ☐  7 กรกฎาคม 2564 / 7  July  2021 ☐  8  กรกฎาคม  2564 / 8  July  2021 ☐  9 กรกฎาคม  2564 / 9 July  2021  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of B52 Capital  Public Company Limited (the "Company") 

ขา้พเจา้ / I/We  ☐  นาย/Mr.  ☐  นาง / Mrs.  ☐  นางสาว / Miss  ☐  นิติบุคคล / Company   

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No.   โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ท่ีอยู ่/ Address    

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ  ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี (Record Date) ณ  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  จ านวน / According to the Record Date on 8 June  2021 to compile the list 

of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own   หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน / and have rights to subscribe for 

  หุน้ / new ordinary share(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription for (Shares) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by: 

☐ เงินโอนเขา้บญัชี  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส / 
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / If  I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose  only one): 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name   TSD number no.   

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.   a/c name  , maintained at said TSD member company. 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the 

allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.) 

☐  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด  เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบ
หุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder 

register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.  

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใด  ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่าง
ค่าจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือโปรดระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั (ผูจ้องซ้ือเกินสิทธิจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมด
ให้ครบถว้น) / If I/we have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by making a wire transfer to my/our bank account as the information 

below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.) 

☐   ธ.ไทยพาณิชย ์/ SCB  ☐   ธ.กรุงเทพ / BBL  ☐   ธ.กสิกรไทย / KBANK  ☐   ธ.กรุงไทย / KTB,    สาขา / Branch   เลขท่ีบญัชี / Account No.   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา 
การจองซ้ือ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย / 
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. 

I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of B52 

Capital Public Company Limited, including the amendment. 

การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription. ( ) 
การประเมนิความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. 

I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. 

 ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ( ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of B52 Capital Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.) 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date   เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ  านวน / for subscription of  

  หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable 

by ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัท่ี / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาท่ีโอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก" เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก   บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี    / 

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number   Securities trading account number   

☐  ออกใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจ้อ งซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares 

under issuer account for my name, account number 600 

☐  ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer    
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at:  Securities Operation Service, Thailand 

Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 

 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ  ากัด 
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ากดั 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

  

CUSTODIAN 251 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ  ากดั 
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD 

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

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

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

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

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

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซือ้กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน มาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนฉบับนีด้ว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซือ้โอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต  ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช  าระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ  านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด / If the share subscription amount stated in 

this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of 
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน าฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการช าระเงินเพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 
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Entity Status Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA 

Certification of the Claimed FATCA Status 

I hereby certify that I have the status as follows; 

Part 1: Place of Incorporation 

 
Certification of the Claimed FATCA Status 

FATCA Status for 

Non-U.S. Entities 

[  ] 

[  ] 

1.1 I am an entity that is incorporated in: _____________________(Fill in a country) 

1.2 I am a branch of an entity. Please specify the place of incorporation of the head office: 

____________________ (Fill in a country) 

In case the entity is incorporated in the U.S., I have attached W-9 certifying the status 

herewith. 

(If you are a non-U.S. entity or a branch of non-U.S. entity, please proceed to Part 2. 

Apart from that, your certificate of the claimed FATCA status is complete.) 

U.S. Person / Non-

U.S. Entities 

Part 2: FATCA Status for Non-U.S. Entities 

 
Certification of the Claimed FATCA Status 

FATCA Status for 

Non-U.S. Entities 

[  ] 2.1  I am a financial institution of the type of Participating Foreign Financial Institution or 

Registered Deemed-Compliant FFI with GIIN :_________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  I am a financial institution of the type of Non-Participating Foreign Financial 

Institution. 

NPFFI 

[  ] 2.3  I am a financial institution of the type of Certified Deemed-Compliant FFI  and have 

attached  W-8BEN-E certifying the status herewith. 

CDCFFI 

[  ] 2.4  I am a publicly traded (listed) company or affiliate of a listed company; 

My evidence of listing or affiliation of a listing company is in a copy of the latest 

financial statement attached herewith. 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  I am a government (agents), international organization, or central bank of issue; 

I certify that I am the beneficial owner of any payment in connection with the 

securities that is going to be sold or transferred, and is not engaged in commercial 

financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, 

or commercial banks. 

Exempt Beneficial 

Owner 

[  ] 2.6  I am a non-profit organization; 

I certify that I am exempt from income tax under Thai revenue code. 

Non-Profit 

Organization 

[  ] 2.7  I am a non-financial institution whose main income is not from investing. 

I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and not 

exceeding half of my income as stated in my latest financial statement are derived 

from the following four groups and 

not exceeding half of my assets as stated in my latest financial statement can 

generate incomes in the following four groups as follows; 

Group 1: Dividend and Interest 

Active NFFE 
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Group 2: Rental and Royalties 

Group 3: Income from certain transactions 

· Sales of any asset generating income in Group 1 and Group 2 

· Income from commodity derivative contracts 

· Foreign exchange income 

· Income from SWAP contract (Notional Principal Contract) 

Group 4: Income from insurance and annuity contracts 

· Income from reserving activities (insurance company only) 

· Income from annuity contracts 

· Income from insurance contracts 

[  ] 2.8  I am a non-financial institution whose main income is from investing.  

I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and 

exceeding half of my income as stated in my latest financial statement are derived 

from the abovementioned four groups of income or 

exceeding half of my assets as stated in my latest financial statement can generate 

incomes in the abovementioned four groups of income. 

I also hereby declared my U.S. ownership as follows; 

[  ]  I do not have any owner/shareholder who is a U.S. person or 

[  ]  I have owner(s)/shareholder(s) who is (are) U.S. persons and have hereby disclosed 

the name, address, and U.S. Tax Identification Number (TIN) of each holder as 

follows; 

Name Address TIN 

   

   

    

Passive NFFE 

[  ] 2.9  I am not eligible for any status provided above 

I have herewith attached W-8BEN-E with the status of ________________________ 

Others 
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สําหรับลูกค้า / For Customer
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

  ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
  หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

                
                        

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

 ชื+อ/ Name…......……………………………………………..

 หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

 เลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch   หมายเลขเชค็/ Cheque No.

           
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

              โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

  เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

 

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ

�

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214



บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
ฝายปฏบิัติการหลักทรัพย 
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันส เพลส ช้ัน 12 ถนนวทิย ุแขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท (66) 0-2672-5999 ตอ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929
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