
 

              เลขท่ีใบจอง ……………............................. 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (NCAP-W1) โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

จ านวน 450,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.50 บาท 
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (NCAP-W1) จ านวน 225,000,00 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ NCAP-W1 

(อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
วนัท่ีจองซือ้   วนัท่ี  7 มิถนุายน 2565    8 มิถนุายน 2565    9 มิถนุายน 2565     10 มิถนุายน 2565    13 มิถนุายน 2565  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน    คณะกรรมการบริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั (“เอเชียเวลท”์) ซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัท 
ขา้พเจา้      นาย   นาง    นางสาว    นิติบุคคล ชื่อ …………………………...………............................................................................................................................................................ 
 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                  หรือ   ใบต่างดา้ว    หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี............................................ 

ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ตามทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไดร้บัจากบริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท”) 

โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้.................................... สญัชาติ ................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.............................. ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย        ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย       หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ชื่อกรรมการที่มีอ  านาจลงนาม (ส าหรบักรณีนิติบุคคล) ............................................................................ ................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนัของกรรมการที่มีอ  านาจลงนาม..................................................................................... ....................................................................................................................................................... 
ตามทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามัญเพิ่ม
ทนุของบริษัท ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 
 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 

4.50 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน   
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม   
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดังกล่าวโดยช าระผ่านเคานเ์ตอร์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชีกระแสรายวนั เลขที่บัญชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด เพื่อจองซือ้” หรือ “Asia 
Wealth Securities Company Limited for Subscription” ตามรายละเอียดดงันี ้  
 เงินโอน    เช็ค    แค็ชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค ………………………...........วนัท่ี ……………………...……. ธนาคาร........................................... สาขา............................................. 

(โดย เช็ค / แค็ชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ จะตอ้งลงวันที่ไม่เกินวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 และจะตอ้งสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลารบัจองซือ้หุน้เท่านั้น) โดยสั่งจ่ายตามชื่อ
บญัชีของแต่ละธนาคารตามที่ระบุขา้งตน้ (ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/แค็ชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟ ต้องช าระโดยเงินโอนภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียร่ิงเช็คของวันท่ี 9  มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน)  
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ“บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”  (TSD) และด าเนินการให้บริษัท .......................... ........................ 

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เลขท่ี...................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนั้น (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัผูจ้องซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุน้เขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 แทน) 

 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” (TSD) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บัญชี
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้ TSD ใน
กรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด)  

 แบบรับเป็นใบหุ้น (Script) ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อท่ีอยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามญัของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนโดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมาย
ใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ ....................................................................................................... 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแท้จริง หรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรพัยท่ี์จองซื ้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินส่วนต่างท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ 
ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ดงัต่อไปนี ้
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เขา้บญัชีของขา้พเจา้ตามท่ีระบุ ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งแนบส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารหนา้แรก (พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้องซือ้หุน้) ทัง้นี ้บญัชี
เงินฝากธนาคารดงักล่าว จะตอ้งเป็นประเภทบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เท่านัน้  ซึ่งตอ้งไม่เป็นบญัชีเงินฝากรว่ม  
 ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB           ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB  บญัชธีนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญัชี............................................. 

  จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้วันท่ี 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมี
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนี ้ท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ท่ีถกูตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มช าระเงินค่าจองซือ้มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคารใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทนุนี ้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจง้การจดัสรรและ
สารสนเทศดงักล่าวและท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 

ลงชื่อ.....…......…................................................................. ผูจ้องซือ้หุน้ 
          ( .....…......….......................................................... ) 

การลงทนุในหลกัทรพัยย่์อมมีความเสี่ยง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ   “กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น มิฉะนัน้อาจถกูตดัสิทธิการจองซือ้”          
หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วนัท่ีจองซือ้    วนัท่ี  7 มิถนุายน 2565    8 มิถนุายน 2565    9 มิถนุายน 2565     10 มิถนุายน 2565    13 มิถนุายน 2565  ใบจองซือ้เลขท่ี…………….................................... 
บริษัท หรือ เอเชียเวลท ์ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................…………….............เพื่อจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ บมจ. เน็คซ ์แคปปิตอล ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ (NCAP-W1) รวมจ านวน .............................................. 
หุน้ ในราคาหุน้ละ  4.50  บาท รวมเป็นเงิน ...............................................................บาท  
โดยช าระแบบผ่านเคานเ์ตอร ์SCB ดว้ย  เงินโอนเขา้บญัชี    เช็คบุคคล  แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ............................วนัท่ี …………….............ธนาคาร/สาขา............................ 
แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ใหอ้อกใบหุน้สามญัในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                             บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี................................... 
ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  
แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้) 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรพัยท่ี์จองซื ้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินส่วนต่างท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ 
ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ดงัต่อไปนี ้
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เขา้บญัชีของขา้พเจา้ตามท่ีระบุ ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งแนบส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารหนา้แรก (พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้องซือ้หุน้) ทัง้นี ้บญัชี
เงินฝากธนาคารดงักล่าว จะตอ้งเป็นประเภทบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เท่านัน้  ซึ่งตอ้งไม่เป็นบญัชีเงินฝากรว่ม  
 ธนาคารกรุงไทย / KTB                ธนาคารกรุงเทพ / BBL        ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY         ธนาคารกสิกรไทย / KBANK      ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB  
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB            ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB  บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญัช.ี............................................ 

 จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้วันท่ี 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมี
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัเอกสารการจอง ......................................................................... 

** ตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ งดรบัการย่ืนเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย ์และหา้มย่ืน/ฝากเอกสารการจองซือ้ไวก้บัธนาคารท่ีท่านช าระเงินโดยเด็ดขาด **  

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้เท่านัน้ 

สิ่งท่ีมาส่งมาด้วย 2 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ  ำกดั (มหำชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรพัย ์พำย จ ำกดั (มหำชน) 

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE CO., LTD. 
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ำกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ำกดั (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB BROKER 

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

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ำกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

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

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนั จ  ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

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

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 

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

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพือรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนำคำรเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพือรบัฝำกทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

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

328 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (NCAP)  

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

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 NEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  NCAP 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     28/04/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    03/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  2:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    4.50   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     07/06/2022 - 13/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          07/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : 2 หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
ตอ่ 1 หนว่ย ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (NCAP-
W1) ฟร ี**กรณีบัตรประชาชนตลอดชพีแนบ
ส าเนาทะเบยีนบา้น**  

 

 



 

 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 
 

 
 

ของ 

 
 

บริษทั  เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ระยะเวลำจองซ้ือระหว่ำงวนัท่ี 7-13 มิถนุำยน 2565 
 

จดัเตรียมโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั  

540 อำคำรเมอรค์วิรี ่ทำวเวอร ์ชัน้ 5 หอ้ง 501, ชัน้ 14  
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์: 0-2680-5033   
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NCAP 001/2565 

วนัที ่17 พฤษภำคม 2565  
 

เรื่อง  แจง้สทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรยีน  ท่ำนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
  
สิง่ทีส่่งมำดว้ย 1.  หนังสอืขอ้สนเทศกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
 2. ใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 3. ใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึ่งออกโดย บรษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั 
 4. หนังสอืมอบอ ำนำจ 
 5. แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพำะผู้ประสงค์น ำ

หลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account)  
 6. แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล  
 7. หนังสอืใหค้วำมยนิยอมตำมขอ้ก ำหนด พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
 8.  แผนทีส่ถำนทีจ่องซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

 
ตำมที่ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2565 ของบรษิัท เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัที ่

21 เมษำยน 2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 450,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บรษิัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศพรอ้มใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัเดมิต่อ 1 หุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ (ในกรณีมเีศษ
ของหุ้นที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.50 บำท ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในวนั
ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั (NCAP-
W1) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) จ ำนวน 225,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดัสรรให้กบัผูถ้ือหุน้ที่จะท ำให้บรษิัทมี
หน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเพิม่ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษหุน้จำก
กำรค ำนวณให้ปัดทิ้ง) ที่รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหน่วยละ 0 บำท และก ำหนดวนัจองซื้อและรบัช ำระเงนิค่ำหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนใหม่ตัง้แต่เวลำ 9.00 ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 (รวมทัง้สิน้ 
5 วนัท ำกำร)  

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้ือหุน้แต่ละรำยถอือยู่ใน
ครัง้นี้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในกรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำก
กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกแลว้ โดยไม่จดัสรรใหก้บั
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหุน้
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เดมิที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่ำสทิธติำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดมิโดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บรษิัทมหีน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศในรำคำเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำมสทิธดิงันี้ 

 
(1) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผู้

ถอืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบัหุน้ทีผู่้
ถือหุ้นเดมิจองซื้อเกินกว่ำสิทธ ิบรษิัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่ำวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิและช ำระค่ำจองซื้อหุ้น
ดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

(2) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผู้
ถอืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิ
จองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(ก) จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยโดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะ
ท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคูณดว้ย
จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ให้ 
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจอง
ซื้อแลว้  

(ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) ใหท้ ำกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธิ
แต่ละรำยซึ่งยงัได้รบักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนหุ้นทีจ่องซื้อนัน้ โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุ้นเดมิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำ
สทิธแิต่ละรำยนัน้คณูดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำย
จองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแลว้ ทัง้นี้ ใหด้ ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมวธิกีำรในขอ้ (2) นี้จนกระทัง่
ไม่มหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร หรอืไม่สำมำรถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจำกเป็นเศษของหุน้ 

กำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธจิะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถ้ื้อหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธริำยใดมหีน้ำที่
ตอ้งท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ.12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกจิกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้มี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่
จะท ำให้บรษิัทมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำมรำยละเอียดขำ้งต้นไม่ว่ำกรณีใดจะต้องไม่มลีกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มสีญัชำตไิทยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และคณะกรรมกำรบริษทัมสีทิธใิชดุ้ลย
พนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่
จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยตำ่งประเทศ หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำใหห้รอือำจเป็นผลใหบ้รษิทัมภีำระหรอืหน้ำที่
ต้องปฏิบตัิหรอืด ำเนินกำรใดๆ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ 1) ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 2) ประเทศออสเตรเลยี 3) 
ประเทศญี่ปุ่ น 4) ประเทศเกำหลใีต้ 5) ประเทศจนี 6) ประเทศมำเลเซยี 7) ประเทศอนิเดยี และบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้
ดุลพนิิจในกำรประกำศเปลี่ยนแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิรำยชื่อประเทศทีถู่กจ ำกดัสทิธเิพิม่เตมิ ซึ่งจะเป็นผลใหบ้รษิทัตอ้งมี
ภำระหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรใดๆ เพิม่เตมิไปจำกทีต่อ้งด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำยไทย 

อน่ึง หำกยงัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น โดยไม่
จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ
(Oversubscription) บรษิทัจะต้องด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิ่มทุนส่วนทีค่งเหลอืจำก
กำรเสนอขำยทิง้ ทัง้นี้ บรษิทัจะขออนุมตัใินเรื่องดงักล่ำวจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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บรษิัทจงึเรยีนมำเพื่อแจง้สทิธขิองท่ำนในกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิัท ซึ่งไดร้ะบุจ ำนวนหุน้ที่มี
สทิธใินกำรจองซื้อไวใ้นใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 3) และบรษิทัไดก้ ำหนดรำยละเอยีดกำร
ออกและเสนอขำยพร้อมทัง้กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนไว้ในหนังสอืข้อสนเทศกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน (สิง่ที่ส่ง     
มำดว้ย 1) ทีแ่นบมำพรอ้มกนัน้ี 

 
บรษิทัไดเ้ผยแพร่เอกสำรแจง้สทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำร

ถอืหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ พร้อมทัง้เอกสำรประกอบ (ยกเว้นใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน ซึ่งออกโดย 
บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.nextcapital.co.th  

หำกมขีอ้สงสยัประกำรใดเกี่ยวกบักำรจดัสรร ขัน้ตอน และ วธิกีำรจองซื้อ กรุณำตดิต่อมำยงัฝ่ำยบรกิำรลูกค้ำ
สมัพนัธ์ (Customer Service) บรษิทัหลกัทรพัย์เอเชยี เวลท์ จ ำกดั ในวนัท ำกำร จนัทร์-ศุกร์ เวลำ 8:30 - 17:00 น. เบอร์
โทร 02-680-5033-5   

 
 จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 
 

ขอแสดงควำมนับถอื 
 

- นายปุณณมาศ วจิติรกุลวงศา - 
(นำยปุณณมำศ วจิติรกุลวงศำ) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
 

ของ 

บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 

1. ช่ือและท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107563000053 

ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต ์

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ ่ : 163 อำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กทม. 10500 

โทรศพัท ์ : 0-2342-9699 

โทรสำร : 0-2342-9688 

เวบ็ไซต ์ : www.nextcapital.co.th 

2. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัและการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2565    เมื่อวนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2565 

กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565   เมื่อวนัที ่21 เมษำยน 2565 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ประเภทของหุน้ หุน้สำมญั 

ทุนช ำระแลว้เดมิ 469,000,000 บำท 

ทุนทีจ่ะช ำระเพิม่ 806,500,000 บำท 

วธิกีำรจดัสรร (1) เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดัสรร
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอตัรำส่วน
กำรจดัสรร 2 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 
โดยบรษิทัก ำหนดใหว้นัที ่29 เมษำยน 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธไิดร้บักำรจดัสรรและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นทีจ่ะท ำใหบ้รษิัทมหีน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที่จอง
ซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บรษิัทมหีน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอตัรำส่วนกำรจดัสรร 2 หุ้นสำมญัใหม่ทีจ่องซื้อ
หุน้เพิม่ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีม่เีศษของใบส ำคญัแสดง
สทิธฯิ เหลอืจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิให้
ตัดเศษดงักล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธไิด้รบักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ (Record Date) ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 
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(2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดง
สทิธทิี่จะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทที่จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้ือหุน้
แต่ละรำยถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ  

จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร (1) เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 450,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใน
อตัรำส่วนกำรจดัสรร 2 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยเศษของหุน้
ให้ปัดทิ้ง ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.50 บำท และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จ ำนวนไม่เกนิ 225,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้
สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ โดย
ไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใน
อัตรำส่วนกำรจัดสรร  2 หุ้นสำมัญใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธ ิในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
ค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้
จ ำนวน  

(2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท จ ำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุ้นสำมญัของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (NCAP-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่จองซื้อ
และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 225,000,000 หน่วย 

อตัรำส่วน (1) เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดัสรร
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอตัรำส่วน
กำรจดัสรร 2 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 
โดยผูถ้อืหุน้อำจจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธไิด้ และจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้
ที่จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอตัรำส่วนกำรจดัสรร 2 
หุน้สำมญัใหม่ทีจ่องซื้อหุน้เพิม่ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีม่ี
เศษของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เหลอืจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน 

(2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (NCAP-W1) ทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ในอตัรำกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำม
เงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิ

รำคำต่อหุน้ 4.50 บำทต่อหุน้ 
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ระยะเวลำกำรจองซื้อหุน้ 
และช ำระเงนิ 

ในกรณีจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”) 

ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัที่ 13 
มถิุนำยน 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) 

ในกรณีจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญข่องบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 
มถิุนำยน 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) 

วธิกีำรช ำระเงนิ เงนิโอนผ่ำนเคำน์เตอร ์บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ทุกสำขำทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลำ 
9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 
โดยกำรฝำกเขำ้บญัช ีดงันี้  

- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บญัชกีระแสรำยวนั เลขทีบ่ญัช ี049-3-14390-4 ชื่อบญัช ี
“บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อ” หรอื “Asia Wealth Securities 
Company Limited for Subscription”  

เชค็บุคคล / เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดรา๊ฟท์) 

เชค็ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 มถิุนำยน 2565 

กำรช ำระด้วยเช็ค ดร๊ำฟท์ หรอื แคชเชยีร์เช็ค ต้องช ำระโดยน ำฝำกเช็ค ดร๊ำฟท์ 
หรอื แคชเชยีร์เช็คเขำ้บญัชี ธนำคำรไทยพำณิชย์ขำ้งต้น ภำยในเวลำก่อนปิดรบั
เคลยีริง่เชค็ของวนัที ่9 มถิุนำยน 2565 และสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิจำกส ำนักหกับญัชี
ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยในระยะเวลำจองซื้อเท่ำนัน้ (โปรดระบุชื่อ หมำยเลข
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดข้องผูส้ัง่จองไวด้ำ้นหลงัเชค็ดว้ย) 

**ขอสงวนสทิธไิม่รบัช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด**   

สถำนทีร่บัจองซื้อ ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย ์  

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์  จ ำกดั  (“ตวัแทนการรบัจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน”) 
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์ควิรี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330   

โทรศพัท์ 0-2680-5083 (คุณวภิำวรรณ แซ่อึ้ง) 0-2680-5087 (คุณศกลวรรณ สระ
มงคล) และ 0-2680-5036 (คุณสุกญัญำ บนิสุข) 
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เงือ่นไขอื่นๆ 1. ในกรณีที่มหีุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสดัส่วน
กำรถอืหุน้โดยไม่ จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ในรอบ แรกเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบัหุน้ที่
ผูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซื้อเกนิกว่ำสทิธแิละช ำระค่ำจองซื้อหุน้ดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวน
ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

2. ในกรณีที่มหีุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตำมสดัส่วน
กำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุ้นทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิ
จองซื้อเกินกว่ำสทิธ ิบรษิัทจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้ทีจ่องซื้อเกนิ
กว่ำสทิธติำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(ก)  จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดมิของผู้ทีจ่องซื้อเกินกว่ำสทิธแิต่ละรำย

โดยไม่จัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่
ละรำยคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่ำ
สทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ให้ ปัดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำ นวนหุน้
ทีผู่ถ้อืหุน้ แต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแลว้  

(ข)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) ใหท้ ำกำรจดัสรร
ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยซึ่งยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำม
จ ำนวนหุน้ทีจ่องซื้อนัน้ โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกิน
กว่ำสทิธแิต่ละรำยนัน้คูณดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่้
ที่จองซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะได้รบัจดัสรร ในกรณีที่มี เศษ
ของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้นี้ 
ใหด้ ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมวธิกีำรในขอ้ (2) 
นี้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรจดัสรร หรือไม่สำมำรถจดัสรรได้อีก
เน่ืองจำกเป็นเศษของหุน้ 

กำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธจิะต้องไม่ท ำใหผู้ถ้ือหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สำมญัเพิม่
ทุนเกินกว่ำสิทธิรำยใดมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลง
วนัที ่13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้
โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำม
รำยละเอยีดขำ้งต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำร
ถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชำติไทย  ตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ
คณะกรรมกำรบริษัทมสีิทธิใช้ดุลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน
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ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะ
ท ำให้บรษิัทมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำให้
หรืออำจเป็นผลให้บริษัทมภีำระหรือหน้ำที่ต้องปฏิบตัิหรือด ำ เนินกำรใดๆ ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งไดแ้ก่ 1) ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 2) ประเทศออสเตรเลยี 
3) ประเทศญี่ปุ่ น 4) ประเทศเกำหลีใต้ 5) ประเทศจีน 6) ประเทศมำเลเซีย 7) 
ประเทศอนิเดยี และบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจในกำรประกำศเปลีย่นแปลง 
และ/หรอื เพิม่เติมรำยชื่อประเทศที่ถูกจ ำกดัสทิธเิพิม่เตมิ ซึ่งจะเป็นผลใหบ้รษิทั
ต้องมภีำระหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรใดๆ เพิม่เติมไปจำกทีต่้องด ำเนินกำรภำยใต้
กฎหมำยไทย 
 
อนึ่ง หำกยงัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดัสรรใหก้บัผู้ถือหุน้ที่จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ และกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 
(Oversubscription) บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำร
ตดัหุน้สำมญัเพิม่ทุนส่วนที่คงเหลอืจำกกำรเสนอขำยทิ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจะขออนุมตัิ
ในเรื่องดงักล่ำวจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

4. วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัก ำหนดใหว้นัที ่29 เมษำยน 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรและเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่โดยไม่จดัสรรใหก้บัผู้ถอืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมี
หน้ำทีต่ำมกฎหมำยตำ่งประเทศ และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้
บรษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ฯ (Record Date) ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 

5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซื้อ และ การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 5.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ในกรณีจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”) 

ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 (รวม
ทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) 

ในกรณีจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญข่องบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 (รวม
ทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) 

5.2 สถานท่ีรบัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยีเวลท์  จ ำกดั เป็นตวัแทนในกำรบัจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่
ของบรษิทั (“ตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้”) ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธแิต่ละรำยสำมำรถจองซื้อหุน้ไดท้ีส่ ำนักงำน
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ใหญ่ของตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที่ 7 มถิุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. 
ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) ตำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำง 

 
ช่ือ  บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยีเวลท ์ จ ำกดั  
ท่ีอยู ่ ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย ์ 

เลขที ่540 อำคำรเมอรค์วิรี ่ทำวเวอร ์ชัน้ 14 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330    

ติดต่อ โทรศพัท ์0-2680-5083 (คุณวภิำวรรณ แซ่อึง้) 0-2680-5087 (คุณศกลวรรณ สระมงคล) และ  
0-2680-5036 (คุณสุกญัญำ บนิสุข) 

ทัง้นี้ บรษิทัโดยตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนจะไม่รบัเอกสารการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชยท์ัว่ประเทศ 

 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นทัง้ในกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวัด กรุณำติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่ำนมีบญัชีซื้อขำย
หลกัทรพัย์ และมหีุน้สำมญัของบรษิทัฝำกไว ้เพื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์นัน้ๆ ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร 
และยื่นเรื่องใหแ้ก่ตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้ประสงค์จะจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ใหต้ดิต่อยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
และหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน (ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.3) ไดท้ีต่วัแทนกำรรบัจอง
ซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมทีร่ะบุดำ้นบน เท่ำนัน้ 

นอกจำกกำรจองซื้อหุน้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้ทีด่งักล่ำวแลว้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธิ
แต่ละรำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย) สำมำรถจองซื้อหุ้นผ่ำนทำงระบบออนไลน์ บนระบบ 
Electronic Right Offering (“E-RO”) ที่ http://ero.asiawealth.co.th ของบรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ 
จ ำกดั (ตำมทีร่ะบุในหวัขอ้  5.3) 

5.3 วิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

5.3.1   วิธีการช าระค่าจองซือ้หุ้น 

ผูจ้องซื้อสำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้เตม็จ ำนวนทีจ่องซื้อ ณ วนัจองซื้อ โดยวธิกีำรดงันี้ 
1. กำรช ำระเงนิโดยโอนเงนิสด หรอื โอนดว้ยเชค็ 

โอนเงนิสด : โดยเงนิโอนผ่ำนเคำน์เตอร ์บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ทุกสำขำทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลำ 
9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 โดยกำรฝำกเขำ้
บญัช ีดงันี้   

- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บญัชกีระแสรำยวนั เลขทีบ่ญัช ี049-3-14390-4 ชื่อบญัช ี“บรษิทั
หลกัทรพัย ์ เอเชยี เวลท ์ จ ำกดั เพื่อจองซื้อ” หรอื “Asia Wealth Securities Company 
Limited for Subscription”  

โดยก ำหนดกำรรบัเอกสำรกำรจองซื้อหุ้น โดยวธิกีำรโอนเงนิสด ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที่ 7 
มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 

 
 

http://ero.asiawealth.co.th/
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โอนดว้ยเชค็ : กำรโอนดว้ยเชค็ ผูจ้องซื้อจะตอ้งน ำเชค็ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 มถิุนำยน 2565 น ำฝำก
เขำ้บญัชดีงัต่อไปนี้   

- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บญัชกีระแสรำยวนั เลขทีบ่ญัช ี049-3-14390-4 ชื่อบญัช ี“บรษิทั
หลกัทรพัย ์ เอเชยี เวลท ์ จ ำกดั เพื่อจองซื้อ” หรอื “Asia Wealth Securities Company 
Limited for Subscription”  

ทัง้นี้ ผู้จองซื้อต้องด ำเนินกำรน ำเช็คฝำกเขำ้บญัชีภำยในเวลำก่อนปิดรบัเคลียริ่งเช็คของวนัที่ 9 
มถิุนำยน 2565 และเชค็ดงักล่ำวต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิจำกส ำนักหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครได้
ภำยในระยะเวลำจองซื้อเท่ำนัน้ โดยก ำหนดกำรรบัเอกสำรกำรจองซื้อหุ้นโดยวธิกีำรโอนดว้ยเชค็ 
ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่13 มถิุนำยน 2565 

ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อจะต้องเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้น 

2. กำรโอนเงนิผ่ำนระบบ Mobile Banking ของธนำคำรอื่นๆ (เฉพำะกำรจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic 
Rights Offering (E-RO)) ผูจ้องซื้อสำมำรถช ำระเงนิผ่ำนแอปพลเิคชัน่ Mobile Banking ของธนำคำร
อื่นๆ โดยโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 1. ขำ้งต้น จำกนัน้ผู้จองซื้อตรวจสอบควำม
ถูกต้องของขอ้มูลกำรจองซื้อ และด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้ พรอ้มทัง้แนบรูปภำพหลกัฐำน
กำรโอนเงนิไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้  
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5.3.2  วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูจ้องซื้อสำมำรถจองซื้อหุน้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 มถิุนำยน 2565 ถงึเวลำ 15.30 น. ของวนัที ่
13 มถิุนำยน 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) โดยวธิกีำร ดงันี้ 

1. กรณีจองซื้อผ่านการกรอกเอกสารการจองซื้อ 

ผูจ้องซื้อหุน้ทีช่ ำระเงนิค่ำจองซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว ต้องน ำหลกัฐำนกำรช ำระเงนิและเอกสำรกำรจองซื้อยื่น 
ณ ส ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนกำรรบัจองซื้อหุน้ที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั (“กำรยื่นเอกสำร
จองซื้อทีเ่อเชยี เวลท”์) 

2. กรณีจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) 

ผูจ้องซื้อหุน้บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย สำมำรถจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) 
บนเวบ็ไซต ์ที ่http://ero.asiawealth.co.th โดยมวีธิกีำรจองซื้อ ดงันี้ 

2.1 การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการจองซื้อ 

2.1.1 ผูจ้องซื้อลงทะเบยีนโดยกรอกขอ้มลูเลขประจ ำตวับตัรประชำชน  
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อติดปัญหำกำรใช้งำนในระบบ E-RO สำมำรถติดต่อกับเจา้หน้าท่ีตามรูปท่ี

แสดง 

 

 
 

2.1.2 ก่อนกระบวนกำรตรวจสอบสทิธิก์่อนกำรจองซื้อ ผ่ำนระบบ E-RO ผู้จองซื้อกรุณำอ่ำน
ขอ้ควำมยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูและยนืยนัตวัตนตำมรำยละเอยีดตำมแผนภำพดำ้นล่ำง 

 
 

2.1.3 ภำยหลงัยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูและยนืยนัตวัตนตำมทีร่ะบุในขอ้ 2.1 ผูจ้องซื้อหุน้สำมำรถ
ตรวจสอบสิทธิผ์่ำนเว็บไซต์ ที่ http://ero.asiawealth.co.th โดยกรอกหมำยเลขบัตร
ประจ ำตวัประชำชนในกำรตรวจสอบสทิธิ ์โดยระบบจะเปิดใหต้รวจสอบสทิธิต์ัง้แต่วนัที ่1 
มถิุนำยน 2565 (ก่อนวนัจองซื้อ 3 วนัท ำกำร)   
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2.2 การจองซื้อ 

2.2.1 ผูจ้องซื้อลงทะเบยีนโดยกรอกขอ้มลูเลขประจ ำตวับตัรประชำชน 

 
 

2.2.2 ก่อนกระบวนกำรจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO ผูจ้องซื้อกรุณำอ่ำนขอ้ควำมยนิยอมเปิดเผย
ขอ้มลูและยนืยนัตวัตนตำมรำยละเอยีดตำมแผนภำพดำ้นล่ำง 
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2.2.3 ขัน้ตอนที ่1 : กำรลงทะเบยีนจองสทิธิ ์
ภำยหลงักำรยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลและยนืยนัตวัตน ผู้จองซื้อจะเห็นขอ้มูล ได้แก่ ชื่อ-
นำมสกุล เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เบอร์โทรศพัท์ทีส่ำมำรถตดิต่อได้ และเลขทะเบยีนผูถ้ือ
หุ้น ในกรณีที่มเีลขทะเบยีนผู้ถอืหุน้มำกกว่ำ 1 หมำยเลข ระบบจะด ำเนินกำร Default 
ขอ้มูลขึน้มำในช่อง Dropdown (1) หำกผูถ้อืหุน้ประสงค์ทีจ่ะแก้ไขเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น
อกีครัง้ ในกรณีทีม่เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้หมำยเลขเดยีว ระบบจะล๊อคเป็นแถบเทำไม่ให้
ด ำเนินกำรแก้ไข นอกจำกนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเบอร์
โทรศพัท ์สำมำรถกดปุ่ ม Edit เพื่อเขำ้ไปแกไ้ขเบอรโ์ทรศพัท์ได ้หลงัจำกนัน้ระบบจะขึน้
ขอ้ควำมใหผู้จ้องซื้อตกลงเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดด้ ำเนินกำรแกไ้ข นอกจำกนี้ ผูจ้องซื้อที่
ประสงค์จะรบัหุน้แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูจ้องซื้อจะต้องเลอืกบรษิทัหลกัทรพัย์ทีจ่ะ
ให้บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้ รวมถึงกรอกเลขที่บัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัยใ์นช่องเลขทีบ่ญัชซีื้อขำย 

*ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 หรอืรบัเป็นใบหุน้ (Script) ผูจ้องซื้อจะไม่สำมำรถจองซื้อ
ผ่ำนระบบ E-RO ได้ ทัง้นี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสำรที่บริษัทหลกัทรพัย์ เอเชีย เวลท์ 
จ ำกดั เน่ืองจำกตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ “แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้
บ่งชีก้ำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ เฉพำะผูป้ระสงคน์ ำหลกัทรพัย์ฝำกเขำ้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย์ 
( Issuer Account)  และแบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA 
STATUS)” 
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2.2.4 ขัน้ตอนที ่2 : จดักำรค ำสัง่ซื้อ 

1) ผู้จองซื้อจะเห็นขอ้มูลจ ำนวนหุ้นเดิม สิทธิใ์นกำรซื้อหุ้นเพิม่ทุนของผู้จองซื้อ และ
จ ำนวนหุน้ทีส่ำมำรถจองซื้อไดต้ำมสทิธิ ์จำกนัน้กรอกขอ้มลูกำรสัง่ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ
ผูจ้องซื้อ พรอ้มทัง้เลอืกธนำคำรและกรอกขอ้มูลเลขทีบ่ญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อ ใน
กรณีที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นส่วนที่เกินสิทธิ ์หลงัจำกนัน้ระบบจะขึ้นข้อมูลแสดง
รำยละเอยีด ชื่อ-นำมสกุล ทีอ่ยู่ และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูจ้องซื้อ ซึง่เป็นไปตำมขอ้มูล
ในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่  29 เมษำยน 2565 ผู้จองซื้อกด 
“รบัทรำบ” ขอ้มลูดงักล่ำว และกด “ยนืยนักำรสัง่ซื้อ” 
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2) ภายหลงักรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบจะ Default รำยละเอียดขอ้มูล

กำรจองซื้อหุน้เพิม่ทุน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูจ้องซื้อ รำยละเอยีดกำรจดัสรร
หุ้น (ชื่อบริษัทหลกัทรพัย์ที่จะน ำฝำกหุ้นและเลขที่บญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์) 
และรำยละเอียดกำรจองซื้อหุ้นเพิม่ทุน ที่ผู้จองซื้อกรอกตำม 1) ขำ้งต้น ทัง้นี้  
ผูจ้องซื้อตอ้งตรวจสอบขอ้มลูใหค้รบถว้น ก่อนกำรกดถดัไป  
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2.2.5 ขัน้ตอนที ่3 : ช ำระเงนิ  

ผูจ้องซื้อสำมำรถช ำระเงนิผ่ำนระบบ Mobile Banking เขำ้บญัช ีดงันี้ 

- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ บญัชกีระแสรำยวนั เลขทีบ่ญัช ี 049-3-14390-4 ชื่อ
บญัช ี “บรษิทัหลกัทรพัย ์ เอเชยี เวลท ์ จ ำกดั เพื่อจองซื้อ” หรอื “Asia Wealth 
Securities Company Limited for Subscription”  

จำกนัน้ ผู้จองซื้อต้องอพัโหลดหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ (นำมสกุลไฟล์ .PNG, .JPG 
และ .JPEG ขนำดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.) และกดปุ่ มถดัไปภำยหลงักำรช ำระเงนิแล้ว
เสรจ็ 
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2.2.6 ผูจ้องซื้อตรวจสอบขอ้มลูและยนืยนัรำยกำรจอง  

 
 
 
 

2.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการจองซื้อ 
ผู้ จ อ งซื้ อ สำมำรถตรวจสอบผลกำรจองซื้ อที่ ไ ด้ รับกำ รจัดสรร  โ ดยลงทะ เบียนผ่ ำน
http://ero.asiawealth.co.th และคลกิตรวจสอบผลกำรจองซื้อ โดยสำมำรถตรวจสอบได้ตัง้แต่วนัที่ 
16 มถิุนำยน 2565 เป็นตน้ไป 
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*หำกมปัีญหำหรอืมขีอ้สงสยัในกำรใชง้ำนระบบ E-RO กรุณำตดิต่อ ฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้สมัพนัธ์ 
(Customer Service) บรษิทัหลกัทรพัยเ์อเชยี เวลท ์จ ำกดั ในวนัท ำกำร จนัทร-์ศุกร ์ เวลำ 8:30 - 
17:00 น. เบอรโ์ทร 02-680-5033-5  

หมายเหตุ: 
1. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิสทิธ ิ

ผูจ้องซื้อจะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธขิองตนใหค้รบจ ำนวนก่อน 
จงึจะมสีทิธจิองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิสทิธ ิและจะต้องท ำกำรจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซื้อ ทัง้ในส่วนทีจ่องซื้อตำมสทิธทิีไ่ดร้บั และในส่วนทีป่ระสงค์จะ
จองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

โดยผูจ้องซื้อสำมำรถกรอกรำยละเอยีดกำรจองใน “ใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน” (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 2) 
หรอืบนเวบ็ไซตผ์่ำนระบบ E-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 

โดยหำกมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจองซื้อตำมสทิธ ิผูถ้อืหุน้เดมิทีม่กีำรจองซื้อเกนิสทิธจิงึจะ
ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีจ่องซื้อเกนิสทิธติ่อไป  

ทัง้นี้ บรษิัท หรอื เอเชยี เวลท์ ขอสงวนสทิธกิำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนเกินสทิธใิห้แก่ผู้ถือหุน้ที่
ปฏบิตัติำมวธิกีำร จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนนี้เท่ำนัน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่มำกกว่ำ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

ส ำหรบักำรยื่นเอกสำรกำรจองซื้อที่บริษัทหลกัทรพัย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรยีม
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมจ ำนวนเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ไดร้บัรองสิทธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่
ทุน กล่ำวคอื เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/ใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อ
หุน้เท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบักำรจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO ผูถ้อืหุน้จะตอ้งท ำกำรจองซื้อตำมจ ำนวนเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีผู่้
ถอืหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ กล่ำวคอื จองซื้อผ่ำนระบบ E-RO 1 ครัง้ 
ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/ใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้เท่ำนัน้ 

5.3.3 เอกสารประกอบการจองซื้อ 

1. ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีย่ื่นเอกสำรจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

1.1 ใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีก่รอกขอ้มลูและลงลำยมอืชื่อครบถว้น 

บรษิทัจะท ำกำรจดัส่งใบจองซื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ในวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อื
หุ้น (Record Date) ในวนัที่ 29 เมษำยน 2565 นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดจำก
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.nextcapital.co.th 

1.2 ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.3 หลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อ 
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1.4 ในกรณีทีไ่ม่มใีบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2 และ/หรอืในกรณี
ทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัชื่อผูถ้อืหุน้ตำมทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ใน
วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบ
เอกสำรทีอ่อกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนังสอืรบัรอง ทะเบยีนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้ และขอใหแ้นบเอกสำรประกอบกำรแสดงตนดงันี้ 

กรณีบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย  

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

- กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบค ำยนิยอมของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) ส ำเนำบตัรประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง
และส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำบตัรทีท่ำงรำชกำรออกให ้พรอ้มแนบ
ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

กรณีบุคคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว (มถีิน่ทีอ่ยู่ในเมอืงไทย) 

- ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
- กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยำว์ จะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุน้ไดโ้ดยถูกต้อง

ตำมกฎหมำย 

กรณีนิตบิุคคลตำมกฎหมำยไทยหรอืทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

- ส ำเนำหนังสอืแสดงรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ทีอ่อกใหไ้ม่เกนิหก (6) เดอืน นับ
จนถึงวนัที่ยื่นใบจองซื้อ  พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี  

- ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- หนังสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรบักรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน 
พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ
ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว และของผูร้บัมอบอ ำนำจ รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ทัง้นี ้หำกหนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำรเป็นฉบบัส ำเนำ เอกสำรฉบบัส ำเนำดงักล่ำวตอ้งลง
นำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- ในกรณีทีเ่ป็นส่วนรำชกำร องค์กรของรฐับำล รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั จะต้อง
แนบหนังสอืทีม่คี ำสัง่/มตใิหท้ ำธุรกรรม หรอืหนังสอืแต่งตัง้ หรอืหนังสอืมอบอ ำนำจในกำร
ท ำธุรกรรม 

- ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ำ และนิติบุคคลอื่นในลักษณะ
เดยีวกนั จะต้องแนบหนังสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรท ำธุรกรรมหรอืรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง หนังสอืแต่งตัง้หรอื
มอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม และเอกสำรหลกัฐำนกำรไดร้บัยกเวน้กำรหกัภำษี ณ ทีจ่่ำย  
(ถำ้ม)ี 
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กรณีนิตบิุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศหรอืทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ  

- ส ำเนำหนังสอืแสดงถึงสถำนภำพควำมเป็นนิติบุคคล หรอืส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้
บรษิทั หรอื หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ หนังสอืบรคิณห์
สนธิ ข้อบงัคบั เอกสำรที่แสดงถึงสถำนที่ตัง้นิติบุคคลนัน้ๆ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี 

- ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงของผู้มอี ำนำจลงนำม และส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ทัง้นี้ เอกสำรทัง้หมดทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องไดร้บักำรรบัรองลงลำยมอื
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่มอี ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้
จดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อของผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้ ำรบัรองควำม
ถูกต้องของเอกสำรและใหเ้จำ้หน้ำทีส่ถำนทตูไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำร
ดงักล่ำวได้จดัท ำหรือรบัรองควำมถูกต้อง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อและตรำประทบัของ
เจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ดด้ ำเนินกำรขำ้งต้น ซึ่งต้องมอีำยุไม่เกนิ
หก (6) เดอืนนับจนถงึวนัทีย่ื่นใบจองซื้อ   

 
1.5 ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ CUSTODIAN มำใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบ

อ ำนำจให ้CUSTODIAN ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซื้อหุน้และเอกสำรกำรจองซื้อ
หุน้จะลงนำมโดย CUSTODIAN และจะตอ้งมหีนังสอืของ CUSTODIAN ทีร่ะบุชื่อผูม้อี ำนำจลง
นำม พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุหรอืเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มี
อ ำนำจลงนำมพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งอกี 1  ฉบบั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 

1.6 หนังสอืมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้
ผู้รบัมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของผู้จองซื้อและผู้รบัมอบ
อ ำนำจซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

1.7 แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพำะผูป้ระสงค์น ำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล (ส ำหรบัผูจ้องซื้อทีป่ระสงคจ์ะ
ฝำกหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย)์ (Issuer Account) เท่ำนัน้) สิง่
ทีส่่งมำดว้ย 5 และ 6 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์ 
สมำชกิเลขที ่600 จะต้องกรอกขอ้มูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ “แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้
บ่งชีก้ำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพำะผูป้ระสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชผีู้
ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล (ส ำหรบัผูจ้องซื้อทีป่ระสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ไว้
ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์) ( Issuer Account) เท่ำนัน้)” สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 และ 6 
พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อน ำส่งใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ 

เมื่อผูจ้องซื้อลงลำยมอืชื่อและส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อใหแ้ก่เอเชยี เวลท ์แลว้ บรษิทั
และเอเชยี เวลท์ จะถอืว่ำผูจ้องซื้อไดใ้หค้ ำรบัรองว่ำขอ้มลู รำยละเอยีด รวมทัง้ลำยมอืชื่อทีไ่ด้
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ลงไวแ้ล้วในเอกสำรนัน้นัน้ (ไม่ว่ำผูจ้องซื้อเป็นผูก้รอกขอ้มูล รำยละเอยีด และลงลำยมอืชื่อใน
ใบจองซื้อนัน้เอง หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ หรอืตวัแทนซึง่รวมถงึบรษิทันำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์
ของผูจ้องซื้อเป็นผูก้รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจรงิ หำกปรำกฎว่ำขอ้มลู รำยละเอยีด 
หรือลำยมือชื่อดงักล่ำวผดิพลำด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทและเอเชยี 
เวลท ์จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในกำรปฏเิสธกำรจองซื้อไม่ว่ำทัง้หมด
หรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ ในกรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรใดๆ โดยผดิพลำดจำกกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำว 
ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกให้บริษัทหรือเอเชยี เวลท์ รบัผิดชอบใน
ควำมเสยีหำยหรอืสูญเสยีใดๆ ทัง้สิ้น และบรษิัท และเอเชยี เวลท์ จะไม่รบัผดิชอบต่อควำม
เสยีหำยหรอืควำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้หรอืส่งมอบเอกสำร
ไม่ครบถว้น บรษิทัหรอืเอเชยี เวลท ์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่ำผูจ้องซื้อไม่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธจิอง
ซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหรือเอเชีย เวลท์ อำจใช้ดุลพินิจในกำร
พจิำรณำยกเว้นกำรรบัเอกสำรประกอบกำรจองซื้อบำงประกำรให้แก่ผู้จองซื้อรำยใดๆ หรอื
เรยีกเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ ทดแทนหรอืเพิม่เตมิตำมทีเ่หน็สมควร 

นอกจำกนี้ บรษิทั และเอเชยี เวลท ์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัส่งเอกสำรเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อรำยใด หำกกำรเสนอขำยหรอืกำร
จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยนัน้จะท ำใหบ้รษิัทมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรอืไม่เป็นไป
ตำมวธิกีำร หลกัเกณฑแ์ละรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในกำรจดัสรรตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในหนังสอื
แจง้สทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) นี้ 
 

2. ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อผ่ำนระบบ E-RO 

2.1 กรอกขอ้มลูในระบบ E-RO ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ บนระบบ Electronic Right Offering (“E-
RO”) ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั ที ่http://ero.asiawealth.co.th 

2.2 แนบหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO 
2.3 แนบส ำเนำหน้ำสมุดบญัชธีนำคำร 
 

5.4 เง่ือนไขในการจองซื้อ 

1. กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

1) กรณีจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน - ตำมสทิธ ิหรอืน้อยกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร 

ผูถ้อืหุน้เดมิทีแ่จง้ควำมประสงค์จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธหิรอืน้อยกว่ำสทิธจิะไดร้บักำร
จดัสรรทัง้จ ำนวน 

2) กรณีจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน - เกนิกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร 

ในกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อำจจองซื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซื้อเกนิ 
กว่ำสทิธจิะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธกิต็่อเมื่อมหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื

http://ero.asiawealth.co.th/
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หุน้เดมิ ของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำม
กฎหมำยต่ำงประเทศทีไ่ดจ้องซื้อตำมสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้ 

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รำยถอือยู่ในครัง้นี้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ในกรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอื
หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกแล้ว โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักล่ำวใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิที่
ประสงค์จะจองซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิโดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือหุน้ทีจ่ะท ำให้
บรษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในรำคำเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำมสทิธดิงันี้ 

(1)  ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่ 
จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ใน
รอบ แรกเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิและช ำ ระค่ำจองซื้อหุ้นดังกล่ำว
ทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

(2) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่
จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ต่ละรำยถอือยู่ใน
รอบแรกเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอื
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(ก)  จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดมิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสทิธแิต่ละรำยโดยไม่จดัสรร 

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยน ำสดัส่วนกำรถอื
หุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคูณดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวน
หุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิี่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ให้ 
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำ นวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้ แต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแลว้  

(ข)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) ใหท้ ำกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่อง
ซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยซึง่ยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนหุน้ทีจ่องซื้อนัน้ โดย
น ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยนัน้คูณดว้ยจ ำนวนหุน้ที่
เหลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร ใน
กรณีทีม่ ีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำร
จดัสรรหุน้ให้แก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมวธิกีำรในขอ้ (2) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอื
จำกกำรจดัสรร หรอืไม่สำมำรถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจำกเป็นเศษของหุน้ 

กำรจดัสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสทิธจิะต้องไม่ท ำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเกินกว่ำ
สิทธิรำยใดมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอื
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกจิกำร ลงวนัที ่13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรร
ให้กบัผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บรษิัทมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำ
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กรณีใด จะต้องไม่มีลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสญัชำติไทย 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และคณะกรรมกำรบรษิทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำใหห้รอือำจ
เป็นผลใหบ้รษิทัมภีำระหรอืหน้ำทีต่้องปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรใดๆ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่ง
ไดแ้ก่ 1) ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 2) ประเทศออสเตรเลยี 3) ประเทศญี่ปุ่ น 4) ประเทศเกำหลใีต้ 5) 
ประเทศจนี 6) ประเทศมำเลเซยี 7) ประเทศอนิเดยี และบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจในกำร
ประกำศเปลี่ยนแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิรำยชื่อประเทศทีถู่กจ ำกดัสทิธเิพิม่เตมิ ซึ่งจะเป็นผลให้
บรษิทัต้องมภีำระหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรใดๆ เพิม่เตมิไปจำกทีต่้องด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
ไทย 

อนึ่ง หำกยงัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัตำมสดัส่วนกำร
ถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ถือหุน้ที่จะท ำใหบ้รษิัทมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และกำร
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิม่ทุนส่วนทีค่งเหลอืจำกกำรเสนอขำยทิง้ ทัง้นี้ บรษิทั
จะขออนุมตัใินเรื่องดงักล่ำวจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเกินสทิธ ิผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธขิองตนใหค้รบจ ำนวนก่อน จงึจะมสีทิธจิองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิสทิธ ิโดย
กรอกรำยละเอยีดกำรจองในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน สิง่ทีส่่งมำดว้ย 2 ใหค้รบถ้วน ชดัเจน และ
จะต้องท ำกำรจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซื้อ ทัง้ในส่วนที่
จองซื้อตำมสทิธทิีไ่ดร้บั และในส่วนทีป่ระสงคจ์ะจองซื้อเกนิกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บั 

3. ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อและช ำระเงนิค่ำจองซื้อแลว้ ไม่มสีทิธยิกเลกิกำรจองซื้อ 

4. ในกรณีช ำระค่ำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนดว้ยเชค็ธนำคำร กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อ และกำรจองซื้อหุน้
สำมญัเพิม่ทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อบรษิทัหรอื เอเชยี เวลท์ สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซื้อไดภ้ำยใน
เวลำทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ 

5. หำก (1) ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อไม่สำมำรถจ่ำยเงนิค่ำจองซื้อหุน้ หรอืเอเชยี เวลท ์ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิ
ค่ำจองซื้อหุน้ไดไ้ม่ว่ำกรณีใดๆ กต็ำมทีม่ใิช่ควำมผดิของบรษิทัหรอืเอเชยี เวลท์ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอื
บำงส่วนไดภ้ำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อและกำรช ำระเงนิค่ำหุน้ตำมทีก่ ำหนด หรอื (2) ผูถ้อื
หุน้ทีจ่องซื้อ กรอกขอ้มลูในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนไม่ครบถว้นหรอืไม่ชดัเจน บรษิทั หรอื เอเชยี
เวลท์ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวต่อไป  หรอืให้เป็นไปตำมดุลพนิิจของ
เอเชยี เวลท ์

อนึ่ง ในกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อ 
และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีก่ ำหนด หำกผูถ้อืหุน้มไิดป้ฏบิตัติำมวธิกีำรช ำระ
เงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและวธิกีำรที่ก ำหนดเพื่อให้
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซื้อไดท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำจองซื้อ บรษิทั หรอื เอเชยี เวลท์ มสีทิธิ
จะถอืว่ำผูถ้อืหุน้สละสทิธใินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว โดยบรษิทั หรอื เอเชยี เวลท์ ขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวต่อไป 
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6. บรษิทั และเอเชยี เวลท์ ขอสงวนสทิธใินกำรปรบัเปลี่ยนรำยละเอยีดวธิกีำรช ำระเงนิค่ำหุน้ เงื่อนไข
ในกำรจองซื้อ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ตำมควำมเหมำะสม ใน
กรณีทีเ่กดิปัญหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

 
5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซื้อ   

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน หรอืในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้
จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัไม่ครบตำมจ ำนวนทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บักำร
จดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ  ภำยใน 14 วนัท ำกำรนับจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System  
หรือ ATS) เข้ำบญัชขีองผู้จองซื้อตำมที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน โดยผู้จองซื้อต้องแนบ
ส ำเนำสมุดเงนิฝำกธนำคำรหน้ำแรก (พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูจ้องซื้อหุน้) ทัง้นี้ บญัชี
เงนิฝำกธนำคำรดงักล่ำว จะต้องเป็นประเภทบญัชอีอมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัของธนำคำรทีม่สีำขำใน
ประเทศไทยเท่ำนัน้ โดยชื่อบญัชเีงนิฝำกธนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหุน้เท่ำนัน้  ซึ่งต้องไม่
เป็นบญัชเีงนิฝำกร่วม  

อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีทีบ่รษิัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ได้รบักำรจดัสรรหรอื
ไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธโิดยวธิกีำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้อง
ซื้อไดต้ำมทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน เน่ืองจำกชื่อบญัชเีงนิฝำกไม่ตรงกบัชือ่ผูจ้องซื้อ หรอืไม่
ว่ำดว้ยสำเหตุใดกต็ำมทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั บรษิทัจะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจอง
ซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธเิป็นเชค็ขดี
คร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้องซื้อหุน้และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมที่อยู่ทีป่รำกฏอยู่ในวนั
ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 ภำยใน 14 วนัท ำกำรนับจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ กรณีกำรรบัคนืเงนิเป็นเชค็นัน้ผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรยีก
เก็บต่ำงส ำนักหกับญัชีหรือเช็คธนำคำร บริษัทมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดงักล่ำว กรณีไม่
สำมำรถคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซื้อไดใ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวบรษิทัจะตอ้งท ำกำรช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีโดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื นับจำกวนัทีพ่น้
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว 

ทัง้นี้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร  หรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่
ครบตำมจ ำนวนทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธผิ่ำนระบบกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อตำมทีร่ะบุไว้
ในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน หรอืโดยกำรส่งเชค็ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนใหผู้จ้องซื้อตำมทีอ่ยู่ทีป่รำกฏ
อยู่ในวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่29 เมษำยน 2565  หำกเกดิกำรสูญหำยในกำร
จดัส่งเช็ค หรอืควำมผดิพลำดซึ่งไม่ใช่ควำมผดิของบรษิทั เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจน 
หรอืไม่ตรงตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนรำยชื่อผูถ้อืหุน้สำมญัทีป่รำกฏ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน ใหถ้อืว่ำผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำร
จดัสรรหรอืได้รบักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซื้อเกินกว่ำสทิธโิดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มสีทิธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่ำเสยีหำยใดๆ จำกบรษิทัอกีต่อไป 
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5.6 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์  

 ผูจ้องซื้อสำมำรถใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

5.6.1 ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่
ผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรร
ฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัดเพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์นัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่และออก
หลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภำยใน 7 วนันับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ  

ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้องซื้อฝำกไว้ใน
กรณีนี้ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัที
ที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมญัของบริษัทท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลอืกให้บรษิัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 5.6.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อ
เจ้ำของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์
ดงักล่ำวมฉิะนัน้แลว้บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซื้อ ตำมขอ้ 5.6.3 
ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแทน 

5.6.2  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใชบ้รกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชกิเลขที่ 600 กรณีนี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนทีผู่จ้องซือ้
ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์สมำชกิเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภำยใน 7 วนันับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ผูท้ีไ่ดร้บักำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้และหำกผู้จองซื้อ
ต้องกำรถอนหุ้นสำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที่  600 ผู้จองซื้อ
สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ซึ่งจะมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมญัตำมอตัรำที่
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีนี้ ผูจ้องซื้อหุน้จะต้องกรอกขอ้มลูในเอกสำรประกอบกำร
จองซื้อไดแ้ก่ แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพำะผู้
ประสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรบั
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล (ส ำหรบัผู้จองซื้อที่ประสงค์จะ
ฝำกหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย)์ (Issuer Account)) พรอ้มลงนำม
รบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู และน ำส่งใหเ้อเชยี เวลท ์พรอ้มเอกสำรจองซื้ออื่นๆ 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรอืน ำส่งแบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA 
หรอืกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืหำกมขีอ้บ่งชี้ว่ำอำจเป็นบุคคลสหรฐัฯ บรษิัทขอสงวนสทิธใิน
กำรออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื้อตำมรำยละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 5.6.3 ทัง้นี้ กำรถอนหุ้นสำมญัที่
ฝำกไว้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที่ 600 จะต้องใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร 
ดงันัน้ ผูจ้องซื้อทีน่ ำฝำกในบญัชดีงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุน้สำมัญไดท้นัภำยในวนัที่หุ้น
สำมญัของบรษิทัท ำกำรซื้อขำยไดใ้นวนัแรกในตลำดหลกัทรพัย์ 
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5.6.3  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซื้อ บรษิทัโดยศูนย์
รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 
เมษำยน 2565 ภำยใน 15 วนันับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อในกรณีนี้ผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บั
กำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบ
หุน้ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัไดเ้ริม่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบรษิทัขอสงวนสทิธิทีจ่ะด ำเนินกำร
ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อตำมขอ้ 5.6.3 แทน 

 
5.7 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 

5.7.1  ชื่อผูจ้องซื้อและชื่อเจำ้ของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนั หำกเป็นเลขทีบ่ญัชซีื้อ
ขำยหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้เขำ้บญัชไีดแ้ละผูจ้องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้
ไดท้นัทใีนวนัแรกของกำรซื้อขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ บรษิทั
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

5.7.2 โปรดระบุหมำยเลขสมำชกิศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (รหสัโบรคเกอร์) ที่ประสงค์จะจะน ำหุ้นเขำ้
บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ของตนเองใหถู้กต้อง หำกระบุหมำยเลขสมำชกิศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์
ผดิ หุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะถูกส่งไปทีอ่ื่น ซึง่บรษิทั หรอืเอเชยี เวลท ์จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืควำมล่ำชำ้ในกำรตดิตำมหุน้ 

5.7.3 หำกบรษิทัไม่สำมำรถโอนเงนิค่ำจองซื้อหุน้คนืใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อนัเป็น
เหตุอื่นใดซึ่งเกนิกว่ำวสิยัทีบ่รษิทัหรอืเอเชยี เวลท์ จะด ำเนินกำรได ้บรษิทั และเอเชยี เวลท์ จะ
ไม่รบัผดิชอบต่อค่ำดอกเบี้ย และ/หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใด และจะคนืเฉพำะค่ำจองซื้อหุน้ทีจ่ะต้อง
ช ำระคนืใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบโดยบรษิทัเท่ำนัน้  

5.7.4 หำกจ ำนวนหุ้นทีผู่้ถือหุน้ระบุในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนไม่ตรงกบัจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บั
ช ำระ บรษิทั หรอื เอเชยี เวลท์ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตำมจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจองซื้อเป็น
หลกั 

5.7.5 ส ำหรบัผูจ้องซื้อทีป่ระสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิม่ทุนไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมำชกิ
เลขที ่600 ในนำมผูจ้องซื้อ โปรดกรอกรำยละเอยีดใน “ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม 
Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส ำหรบัผู้ที่ประสงค์น ำฝำกหลกัทรพัย์เขำ้บญัชี 
บรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมำชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” สิง่ที่ส่งมำด้วย 6 เพื่อน ำส่งใหแ้ก่
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไม่แนบเอกสำรเพิม่เตมิประกอบกำรจองซื้อ บรษิทัขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้ในนำมผูจ้องซื้อ 
 

6. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

บริษัทมคีวำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพิม่ทุน เนื่องจำกบรษิัทมคีวำมต้องกำรเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกจิ ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกกำรเพิม่ทุน บรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พยีงพอต่อกำรด ำ เนิน
ธุรกจิของบรษิทั  
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7. ประโยชน์ท่ีบริษทั จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัจะไดร้บัเงนิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไมจ่ดัสรรใหก้บัผู้
ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครบทัง้จ ำนวน ไม่เกิน 
2,025,000,000 บำท และจะไดร้บัเงนิจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพในกรณีทีม่กีำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
ครัง้นี้ ครบทัง้จ ำนวน ไม่เกนิ 1,575,000,000 บำท ซึ่งบรษิทัสำมำรถน ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชห้มุนเวยีนใน 
กำรด ำเนินธุรกจิ ซึง่ช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัมคีวำมแขง็แกร่งของโครงสรำ้งทำงกำรเงนิเพิม่มำกขึน้ 
 

8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
8.1 นโยบำยเงนิปันผล  

บรษิัทมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้นิติ 
บุคคลและส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลโดย 
ให้ค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ ต่อไปนี้มำพิจำรณำมำประกอบเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำร  
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรส ำ รองเงินไว้เพื่อกำรลงทุนใน 
อนำคต กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงนิไว้เพื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยใน 
บรษิทั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควรหรอื
เหมำะสม ซึ่งกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวขำ้งตน้จะตอ้งไดร้บัขอ้ควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำม
ควำมเหมำะสม และควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนลงทุน ภำวะทำงเศรษฐกจิ ผลกำร 
ด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่องของบริษัท รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ใน 
อนำคตของบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกนิก ำไรสะสมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิ เฉพำะ
กจิกำรของบรษิทั และ/หรอื มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทั เวน้แต่เป็น
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลได้ แล้วให้
รำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครัง้ต่อไป 

8.2 สทิธใินกำรรบัเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำน 

ผู้จองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัและ 
ภำยหลงักำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจะมสีทิธริบัเงนิปันผลเช่นเดยีวกบัผูถ้ือหุน้ของบรษิทัทุกประกำร นับ 
จำกวนัที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง  
พำณิชยแ์ลว้ 
 

9. รายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรบัการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) และควำมคุม้ค่ำทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบ 

เนื่องจำกกำรเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นกำรออกและเสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรร  
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยจะด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ
NCAP-W1 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและช ำระค่ำหุน้เพิม่ทนุ จงึค ำนวณผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) 
จำกทัง้ส่วนที่เพิม่ทุนให้กบัผู้ถือหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดัสรรให้กบัผูถ้ือหุ้นที่จะท ำ ให้ บรษิัทมี
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หน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และส่วนทีเ่พิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิNCAP-W1 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุน 

ผลกระทบต่อสทิธใินกำรออกเสยีงของผถู้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

กรณีที ่1 

ผูถ้ือหุ้นเดมิที่ใช้สทิธใินกำรซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิี่ตนมอียู่และได้รบัสทิธใินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง 
สทิธ ิNCAP-W1 ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน โดยทีบุ่คคลอื่นเป็นผูม้ำใชส้ทิธแิทนทัง้จ ำนวน  

Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 900,000,000 หุน้  

Qr =  จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่
 จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จ ำนวนไม่เกนิ 450,000,000 หุน้  

Qw =  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขำยในครัง้นี้  จ ำนวนไม่เกิน 
 225,000,000 หุน้  

Control Dilution = Qw / (Qo + Qr + Qw) = รอ้ยละ 14.29 

กรณีที ่2  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิีต่นมอียู่และจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจดัสรรใบส ำ  
คญัแสดงสทิธ ิNCAP-W1 ดว้ยเช่นกนั 

Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 900,000,000 หุน้ 

Qr =  จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่
 จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จ ำนวนไม่เกนิ 450,000,000 หุน้  

Qw =  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขำยในครัง้นี้  จ ำนวนไม่เกิน 
 225,000,000 หุน้  

Control Dilution = Qr + Qw / (Qo + Qr + Qw) = รอ้ยละ 42.86 

ผลกระทบต่อรำคำ (Price Dilution)  

กรณีทีม่กีำรจองซื้อหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุ้นที ่จะ
ท ำให้บรษิทัมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ครบทัง้จ ำนวนและมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธฯิ ครบทัง้จ ำนวนจะเกดิผลกระทบต่อรำคำ โดยจะลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 21.57 โดยมรีำยละเอยีดกำร ค ำนวณ
ดงันี้ 

P0 =  รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นที่มีกำรซื้อขำยในตลำด 
 หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้สนอ
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
 สดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และออก
 ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ โดยรำคำทีน่ ำมำถวัเฉลี่ยดงักล่ำวเป็นรำคำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยหุน้ในแต่ละวนั ซึ่ง
 เท่ำกบั 10.74 บำทต่อหุน้  

P1 =  รำคำจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่เท่ำกบั 4.50 บำท  
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P2 =  รำคำใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่เท่ำกบั 7 บำท  

P3 =  รำคำตลำดภำยหลงักำรเสนอขำย  

Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 900,000,000 หุน้  

Qr =  จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่
 จะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จ ำนวน 450,000,000 หุน้  

Qw =  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขำยในครัง้นี้  จ ำ นวนไม่เกิน 
 225,000,000 หุน้  

P3 =  [(P0 x Qo) + (P1 x Qr) + (P2 x Qw)] / (Qo + Qr + Qw)  

Price Dilution = (P0 – P3)/P0 = ไม่เกนิรอ้ยละ 21.57 
 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้ (Earnings per share dilution)  

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น หมำยถึง ก ำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 จนถึง 31 
ธนัวำคม 2564  

EPS0 = ก ำไรสุทธติ่อหุน้ก่อนกำรเสนอขำย  

EPS1 = ก ำไรสุทธติ่อหุน้หลงักำรเสนอขำย = ก ำไรสุทธ ิ/ (Qo + Qr + Qw)  

Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ ำนวน 900,000,000 หุน้ 

Qr =  จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้
 ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศจ ำนวน 450,000,000 หุน้  

Qw =  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขำยในครัง้นี้  จ ำนวนไม่เกิน 
 225,000,000 หุน้  

Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.346-0.197) / (0.346)  

Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไม่เกนิรอ้ยละ 42.86  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำถงึแมว้่ำผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบตำมรำยละเอยีดในขำ้งตน้ อย่ำงไร
กต็ำม กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะท ำให้
บรษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จะท ำใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุน ซึ่งช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถน ำเงนิ
จ ำนวนดงักล่ำวมำใชห้มุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ ซึง่ช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมสีภำพคล่องทีด่ขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทัจดทะเบียน 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

 บริษทั: บรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั จ ำกดั (มหำชน) 

 ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่: 163 อำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กทม. 10500 

2. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดัเป็นสถำบนักำรเงนิทีป่ล่อยสนิเชื่อแก่ประชำชนแต่ไม่ได้
รบัเงนิฝำก (Non-Bank) ประกอบธุรกจิสนิเชื่อเช่ำซื้อซึ่งไม่ไดอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้รำยย่อยทีต่้องกำรเป็นเจำ้ของรถจกัรยำนยนต์เป็นหลกั ด้วยกำรซื้อรถ
จำกตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) แลว้น ำมำใหลู้กคำ้เช่ำซื้อ ซึง่ช่วยใหลู้กคำ้ไม่ตอ้งลงทุนซื้อทรพัยส์นิดว้ยเงนิสดใน
ครัง้เดยีวและนับเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกส ำหรบัลูกค้ำกลุ่มที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธนำคำร
พำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินอื่น โดยอำศยักำรติดต่อกับลูกค้ำในท้องที่ผ่ำนพนัธมติรที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 
(Dealer) ในพืน้ทีต่่ำงๆ 

 
ธรุกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม่ (Hire Purchase) 

บริษัทประกอบธุ รกิจหลักโดยให้บริกำรสิน เชื่ อ เช่ ำซื้ อส ำหรับรถจักรยำนยนต์  ซึ่ งกรรมสิทธิ ใ์น  
ตวัรถจกัรยำนยนตจ์ะเป็นของบรษิทัจนกว่ำผูเ้ช่ำซื้อจะช ำระค่ำงวดตำมจ ำนวนและระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ
เช่ำซื้อใหค้รบถ้วน กรรมสทิธิใ์นตวัรถจกัรยำนยนต์จงึจะโอนไปเป็นกรรมสทิธิข์องผู้เช่ำซื้อ โดยปัจจุบนับรษิัท
มุ่งเน้นใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ใหม่คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 97.95 ของมูลค่ำลูกหนี้ตำม
สญัญำเช่ำซื้อทัง้หมด ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งประกอบดว้ยผูเ้ช่ำซื้อรำยย่อยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.48 ผู้เช่ำซื้อที่
บริษัทให้บริกำรสินเชื่อระหว่ำงองค์กรแก่ผู้เช่ำซื้อที่เป็นพนักงำนองค์กรของนิติบุคคลต่ำงๆ (B2B) คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 0.37 และผูเ้ช่ำซื้อทีป่ระกอบธุรกจิรถจกัรยำนยนตใ์หเ้ชำ่คดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 0.15 โดย
กำรอนุมตัวิงเงนิบรษิทัจะพจิำรณำจำกรำยไดข้องผู้เช่ำซื้อ เปรียบเทยีบกบัรำคำจ ำหน่ำยของรถจกัรยำนยนต์
ตำมยี่หอ้และรุ่นที่ผูเ้ช่ำซื้อต้องกำร รวมถึงอตัรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อเพื่อวเิครำะห์ถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระเงนิ
ของผู้เช่ำซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่วงเงินที่บริษัทอนุมัติจะผันแปรไปตำมรำคำขำยปลีกของยี่ห้อและรุ่นของรถใน
ท้องตลำด ปัจจุบนับริษัทมกีำรแบ่งกลุ่มรถในกำรพจิำรณำสินเชื่อตำมขนำดของเครื่องยนต์ โดยขนำดของ
เครื่องยนตร์ะหว่ำง 110 – 149 CC หรอืกลุ่มรถขนำดเลก็ระดบัล่ำง (Small Bike) มรีำคำขำยปลกีเฉลีย่ประมำณ 
30,000 – 60,000 บำท ขนำดของเครื่องยนต์ระหว่ำง 150 – 249 CC หรือกลุ่มรถขนำดเล็กระดับบน (Top 
Small Bike) มรีำคำขำยปลกีเฉลี่ยประมำณ 80,000 – 100,000 บำท ส ำหรบัเครื่องยนต์ตัง้แต่ 250 CC ขึ้นไป 
หรอืกลุ่มรถระดบักลำง (Medium Bike) รวมถึงกลุ่มรถขนำดใหญ่ (Big Bike) รำคำขำยปลกีจะค่อนขำ้งสูงและ
หลำกหลำยตำมขนำดของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบที่ตกแต่งมำกับตัวรถ โดยมีรำคำขำยปลีกตัง้แต่ 
100,000 บำทขึ้นไปถึงหลักล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำหนดระยะเวลำให้สินเชื่อเช่ำซื้อส ำหรับ
รถจกัรยำนยนตท์ุกรุ่นทุกยีห่อ้อยู่ในช่วงระยะเวลำตัง้แต่ 12 ถงึ 48 เดอืน โดยสดัส่วนรำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำ
เช่ำซื้อของบรษิทัแบ่งตำมขนำดของเครื่องยนตข์องรถจกัรยำนยนต ์มดีงันี้ 
 

ประเภท ขนาดเครื่องยนต์ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
Small Bike 110 - 149 CC 60.63 58.99 52.36 
Top Small Bike 150 - 249 CC 32.09 33.54 40.39 
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ประเภท ขนาดเครื่องยนต์ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
Medium Bike 250 – 699 CC 7.24 7.35 7.01 
Big Bike 700 CC ขึน้ไป 0.04 0.12 0.25 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ส ำหรบัช่องทำงในกำรขอสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ (Hire Purchase) ผู้เช่ำซื้อสำมำรถติดต่อขอใชบ้รกิำร
สนิเชื่อไดจ้ำกพนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ (Dealer) (“ตวัแทนจ ำหน่ำยรถฯ”) ในพืน้ทีต่่ำงๆ 
กว่ำ 733 รำยทัว่ประเทศ โดยบริษัทมกีำรท ำขอ้ตกลงกบัตวัแทนจ ำหน่ำย เพื่อให้แนะน ำลูกค้ำมำใช้บรกิำร
สนิเชื่อของบรษิทัโดยมคี่ำนำยหน้ำตำมทีต่กลงร่วมกนั ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 บรษิทัไม่มตีวัแทนจ ำหน่ำย
รถฯ รำยใดทีม่สีดัส่วนเกนิกว่ำรอ้ยละ 30 ของมลูค่ำลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อรวม 
 
ธรุกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มือสอง (Second Hand) 

ในกรณีทีผู่เ้ช่ำซื้อไม่สำมำรถช ำระเงนิไดต้รงตำมงวดกำรจ่ำยช ำระ ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งตดิตำมหนี้คำ้งช ำระตำม
กฎระเบยีบทีบ่รษิทัวำงไว ้และมคีวำมจ ำเป็นในกำรขอยดึคนืรถจกัรยำนยนต์ซึ่งยงัคงเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั
ตำมกฎหมำย จำกนัน้บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำรถจกัรยำนยนตเ์ขำ้สู่ลำนประมลูเพื่อท ำกำรขำยทอดตลำด ซึง่หำก
ตวัแทนจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต ์ซึ่งเป็นพนัธมติรของบรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมประมลูแล้วน ำรถทีป่ระมลูไดไ้ปจ ำหน่ำย
ต่อ ตวัแทนจ ำหน่ำยรถฯ จะตดิต่อใหบ้รษิทัใหบ้รกิำรสนิเชื่อแก่ลูกคำ้ทีม่ำซื้อรถทีป่ระมูลมำดงักล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัก ำหนดระยะเวลำใหส้นิเชื่อเช่ำซื้อส ำหรบัรถจกัรยำนยนตม์อืสองทุกรุ่นทุกยีห่อ้อยู่ในช่วงระยะเวลำ
ตัง้แต่ 18 ถงึ 36 เดอืน 

ส ำหรบัช่องทำงในกำรขอสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์มอืสอง (Second Hand) ผู้เช่ำซื้อสำมำรถติดต่อขอใช้
บริกำรสินเชื่อได้ที่ตัวแทนจ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ที่ได้ท ำกำรประมูลรถจักรยำนยนต์มือสองซึ่งเคยเป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิัท และ มใิช่กรรมสทิธิข์องบรษิัท ไปจำกลำนประมูลที่ทำงบรษิัทก ำหนด ทัง้นี้บรษิัทมกีำร
ใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์มอืสองคดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 2.05 ของมูลค่ำลูกหนี้ตำมสญัญำ
เช่ำซื้อทัง้หมด ณ สิน้ปี 2564 
 
บริการอ่ืน ๆ 
นอกจำกใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อแลว้ บรษิทัยงัมกีำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเพื่อเป็นบรกิำร
เสริมให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งได้แก่ กำรให้บริกำรจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์กับกรมกำรขนส่งทำงบก บริกำร
ประสำนงำนเพื่อท ำประกันภัย รวมถึงบริกำรโอนกรรมสิทธิ ์(Right Transfer) โดยหำกผู้เช่ำซื้อไม่มีควำม
ประสงคจ์ะผ่อนช ำระกบับรษิทัต่อ บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้เ้ช่ำซื้อสำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำซื้อรำยใหม่เขำ้มำท ำกำรขอ
สนิเชื่อโดยกำรเปลี่ยนชื่อผูผ้่อนช ำระตำมสญัญำเพื่อผ่อนช ำระค่ำงวดต่อไปตำมสญัญำเดมิได ้โดยผูเ้ช่ำซื้อรำย
ใหม่จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรเช่ำซื้อเช่นเดยีวกบักรณีเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนตใ์หม่ทุกประกำร  
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี รายละเอียด 

ปี 2547 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่17 สงิหำคม 2547 ภำยใต้ชื่อ “บรษิทั บฟั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีน 8.00 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกจิสนิเชื่อ
เช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ยี่ห้อยำมำฮ่ำเพยีงยี่ห้อเดยีว โดยมี
ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหำนคร 

ปี 2548 • บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 8.00 ลำ้น
บำท เป็น 10.00 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ภำยในกจิกำร โดยบรษิทัไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เตม็มูลค่ำ และจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง
ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่27 กนัยำยน 2548  

ปี 2549 - 2550 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิม่เตมิ 11 สำขำ ในเขตภำคกลำง 2 สำขำ 
ภำคเหนือ 3 สำขำ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สำขำ ภำคตะวนัออก 1 สำขำ และ
ภำคใต ้3 สำขำ รวมส ำนักงำนใหญ่เป็น 12 สำขำ 

ปี 2551 - 2552 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิม่เตมิ 15 สำขำ ในเขตภำคกลำง 3 สำขำ 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 สำขำ ภำคตะวนัออก 3 สำขำ ภำคตะวนัตก 3 สำขำ และ
ภำคใต้ 5 สำขำ และบรษิัทได้ยกเลกิกำรเปิดใหบ้รกิำรสำขำจ ำนวน 2 สำขำ ในเขต
ภำคกลำง 1 สำขำ และภำคใต้ 1 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2552 บรษิัทมสี ำนักงำนสำขำ
รวมส ำนักงำนใหญ่เป็น 25 สำขำ  

ปี 2553 • บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิ่มเติม 1 สำขำ ในเขตภำคใต้ รวม
ส ำนักงำนใหญ่เป็น 26 สำขำ และเริม่ให้บรกิำรสนิเชื่อแก่ผู้เช่ำซื้อซึ่งประกอบธุรกจิ
รถจกัรยำนยนตใ์หเ้ช่ำ 

ปี 2554 - 2556 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิม่เตมิ 12 สำขำ ในเขตภำคกลำง 2 สำขำ
ภำคตะวนัออก 2 สำขำ ภำคเหนือ 1 สำขำและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 สำขำ 
ภำคใต้ 3 สำขำ และบรษิัทได้ยกเลกิกำรเปิดใหบ้รกิำรสำขำจ ำนวน 2 สำขำ ในเขต
ภำคกลำง 2 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทมีส ำนักงำนสำขำรวมส ำนักงำนใหญ่
คงเหลอื 36 สำขำ 

ปี 2557 • บรษิัทได้ขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์จำกเดมิทีม่ี
กำรให้สนิเชื่อเฉพำะยี่ห้อยำมำฮ่ำไปสู่กำรให้สนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์ยี่ห้ออื่น
เพิม่เติม ได้แก่ ยำมำฮ่ำ ฮอนด้ำ เวสป้ำ คำวำซำกิ และซูซูกินอกจำกนี้ บรษิัทเริม่
ใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อระหว่ำงองคก์ร Business-to-Business (B2B) 

ปี 2558 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิม่เตมิ 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1 สำขำ 
และบริษัทได้ยกเลิกกำรเปิดให้บริกำรสำขำจ ำนวน 10 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1 
สำขำ ภำคตะวนัออก 2 สำขำ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สำขำ ภำคตะวนัตก 2 
สำขำ และภำคใต้ 3 สำขำ ส่งผลใหใ้นปี 2558 บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำรวมส ำนักงำน
ใหญ่คงเหลอื 27 สำขำ  
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ปี รายละเอียด 

ปี 2559 • บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิม่เตมิ 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1 สำขำ 
และบรษิทัได้ยกเลกิกำรเปิดใหบ้รกิำรสำขำจ ำนวน 2 สำขำ ภำคกลำง 1 สำขำ และ
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2559 บรษิัทมสี ำนักงำนสำขำรวม
ส ำนักงำนใหญ่คงเหลอื 26 สำขำ 

• บรษิทัไดย้ำ้ยส ำนักงำนใหญ่มำยงัอำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุรยิวงศ ์
เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 เมื่อเดอืนสงิหำคม 2559 

ปี 2560 • บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 0.10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดิม 10.00 
ล้ำนบำท เป็น 10.10 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำร
ถือหุ้น โดยบริษัทได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่
เรยีกช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่7 มถิุนำยน 2560   

• เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน 2560 บรษิทัมกีำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้โดยทำงกลุ่มมติซุย
ได้ลดสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทัเหลอืรอ้ยละ 25 และมกีลุ่มผู้ถอืหุน้ใหม่เขำ้มำถอื
หุน้บรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 30 บรษิทั ซนิเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 30 วสิตำ้ อนิเวสทเ์มน้ท ์ลมิเิตด็ ถอืหุน้
รอ้ยละ 7.5 และนำยปฏญิญำ เทวอกัษร ถอืหุน้รอ้ยละ 7.5 รวมเท่ำกบัรอ้ยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบยีน โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ซื้อหุน้จำกกลุ่มมติซุยในรำคำหุน้ละ 2,222 บำท 
และบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม  10.10 ล้ำนบำท เป็น 4.02 
ล้ำนบำท โดยกำรลดหุน้บุรมิสทิธจิ ำนวน 510,000 หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั มติซุย บุซซนั 
จ ำกดั และจ ำนวน 98,000 หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั มติซุย แอนดค์มัปนี (นิตบิุคคลสญัชำติ
ญีปุ่่ น) มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท ซึง่ในกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ดงักลำ่ว 
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นจำกกลุ่มมติซุยรบัรองว่ำได้มกีำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยและน ำส่ง
กรมสรรพำกรเรยีบรอ้ยแล้ว ในส่วนของกำรลดทุนจดทะเบยีนนัน้ บรษิทัรบัรองว่ำได้
มกีำรหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำยส ำหรบักำรคนืทุนใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่ำงชำตแิละน ำส่ง
กรมสรรพำกรแล้วเช่นกนั นอกจำกนี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรใหท้ีป่รกึษำกฎหมำยอสิระ
สอบทำนในกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถอืหุ้นดงักล่ำวและรำยงำนผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเมื่อวนัที่ 29 มถิุนำยน 2563 โดยสรุปได้ว่ำ 1) บรษิัทไม่มี
หน้ำทีห่รอืควำมรบัผดิชอบหรอืไดร้บัผลกระทบใด ๆ เกี่ยวกบักำรช ำระหรอืไม่ช ำระ
ภำษีเงนิได้จำกกำรขำยหุ้นดงักล่ำวตำมสญัญำซื้อ-ขำยหุ้นระหว่ำงผู้ถือหุ้น และ 2) 
ตัง้แต่ช่วงวนัที ่5 สงิหำคม 2547 ถงึวนัที ่16 มนีำคม 2563 ผูถ้อืหุน้ทีม่ใิช่สญัชำตไิทย
ของบรษิทัมจี ำนวนรวมกนัน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั (น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท) ในขณะนัน้ จึงไม่ได้ประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว
แต่อย่ำงใด  

ปี 2561 • บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้ส ำนักงำนสำขำเพิ่มเติม 1 สำขำ ในเขตภำคใต้ 1 สำขำ 
และบรษิทัไดย้กเลกิกำรเปิดใหบ้รกิำรสำขำจ ำนวน 1 สำขำ ในเขตภำคเหนือ 1 สำขำ 
ส่งผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำรวมส ำนักงำนใหญ่คงเหลอื 26 สำขำ 
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ปี รายละเอียด 
• เมื่อเดือนสิงหำคม 2561 บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน)  ขำยหุ้นให้แก่นำย

ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ ์จ ำนวน 10,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ขำยหุ้นให้แก่นำย
ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ ์จ ำนวน 10,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด ส่งผลให้นำยประพนัธ์ พลธนะวสทิธิ ์ถือหุ้นของบรษิัทจ ำนวน 20,110 หุ้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 

• เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ์ 2561 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 295.98 ล้ำนบำท 
จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 4.02 ลำ้นบำท เป็น 300.00 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 
บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร โดยบรษิทัไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เตม็มูลค่ำ 
และจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ 

ปี 2562  • บรษิทัไดย้กเลกิกำรเปิดใหบ้รกิำรสำขำจ ำนวน 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง ส่งผลใหใ้นปี 
2562 บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำรวมส ำนักงำนใหญ่คงเหลอื 25 สำขำ 

• เมื่อเดอืนมนีำคม 2562 กลุ่มมติซุย ประเทศญีปุ่่ น ไดข้ำยหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั คอม
เซเว่น จ ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 12.50 และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) รอ้ยละ 12.50 รวมรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน โดยซื้อหุน้ในรำคำหุน้ละ 
32.6664 บำท 

• บริษัทเปลี่ยนชื่อจำก “บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด” เป็น “บริษัท เน็คซ์ 
แคปปิตอล จ ำกดั” และจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัเมื่อวนัที ่1 กรกฎำคม 2562   

ปี 2563 

 

• เมื่อเดือนมีนำคม 2563ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2563 ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 150.00 ล้ำนบำทจำกทุนจดทะเบียนเดิม 300.00 ล้ำนบำทเป็น 
450.00 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 
10.00 บำทต่อหุ้น เป็น 0.50 บำทต่อหุ้น และน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทได้จดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิัท
จ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) เมื่อวนัที ่25 มนีำคม 2563 

•  บริษัทได้ด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public 
Offering – IPO) โดยเ ปิดให้จองซื้ อระหว่ ำงวันที่  30 ตุลำคม 2563 และ 2-3 
พฤศจกิำยน 2563 ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 2.20 บำท จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยทัง้หมด 
300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 660.00 ล้ำนบำท และตลำดหลักทรัพย์ฯได้
ประกำศรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกำยน 2563 และหุ้นของบริษัทเริ่มท ำกำรซื้อขำยครัง้แรกเมื่อวันที่ 9 
พฤศจกิำยน 2563 

•  บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) และนำยประพนัธ ์พลธนะวสทิธิ ์ไดร้บักำรจดัสรร
หุ้นจำกบริษัทในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรก  (Initial Public 
Offering – IPO) จ ำนวน 65,375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.79 ของจ ำนวนหุ้นที่
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ปี รายละเอียด 
บรษิทัเสนอขำยทัง้หมด และจ ำนวน 350,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 ของจ ำนวนหุน้
ทีบ่รษิทัเสนอขำยทัง้หมด ตำมล ำดบั ในรำคำหุน้ละ 2.20 บำท 

มถิุนำยน 2564 • เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิดัตัง้บรษิัท
ย่อย ชื่อ บรษิทั เน็คซ์ มนัน่ี จ ำกดั (บ.เน็คซ์ มนัน่ี)  

• บรษิทั เน็คซ์ มนันี่ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที ่26 สงิหำคม 
2564 โดยมทีุนจะทะเบยีน 50.00 ลำ้นบำท มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 100 บำท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) ปัจจุบนั 
บรษิทัถอืหุน้ของบรษิทั เน็คซ์ มนัน่ี จ ำกดั จ ำนวนรอ้ยละ 80.00 ของหุน้ทัง้หมด 

กรกฎำคม 2564 • เมื่อวนัที ่15 กรกฎำคม 2564 บรษิทัไดจ้ดัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่1/2564 ไดม้ี
มติอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ซึ่ง
จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัและ/หรอื
บริษัทย่อย) และ/หรือพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (NCAP – 
ESOP W1) จ ำนวนไม่เกนิ 38,000,000 หน่วย อำยุไม่เกนิ 5 ปี โดยไม่คดิมลูค่ำ อตัรำ
กำรใชส้ทิธ ิใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ และมรีำคำกำรใช้สทิธ ิ
เท่ำกบัหุน้ละ 16 บำท  

• บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 19.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 450.00 
ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 469.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 
38,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

 
3. ภาวะอตุสาหกรรม 

ธรุกิจสินเช่ือเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ (Hire Purchase) 

ธุรกจิสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนตเ์ป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกจิ โดยปัจจยัส ำคญัซึง่เป็น
ตวักระตุน้ตลำดรถจกัรยำนยนต ์ไดแ้ก่ (1) กำรเตบิโตของเศรษฐกจิภำยในประเทศ (2) แนวโน้มหรอืทศิทำงกำรลงทุน
ของภำครฐัและนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครฐั (3) นโยบำยกำรตลำดและปรมิำณสินค้ำของบรษิัทผู้ผลิต
รถจกัรยำนยนต ์เช่น กำรเปิดตวัรถจกัรยำนยนตร์ุ่นใหม่ๆ รวมถงึโปรโมชัน่ของตวัแทนจ ำหน่ำยและผูใ้หบ้รกิำรสนิเชื่อ
ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสินใจซื้อ จำกปัจจยัดงักล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย ใน
ประเทศและกำรส่งออกต่ำงประเทศ ขณะทีก่ำรน ำเขำ้ไม่ส่งผลกระทบต่อตลำดรถจกัรยำนยนตม์ำกเท่ำทีค่วร เน่ืองจำก
กำรน ำเขำ้ส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยำนยนตข์นำดใหญ่ประเภท Big Bike ซึง่นิยมในตลำดเฉพำะเท่ำนัน้ จงึไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมกำรผลติในประเทศ นอกจำกนี้ ปรมิำณหนี้ครัวเรอืนในระบบเศรษฐกจิและอตัรำกำรว่ำงงำนกน็ับเป็น
ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่มีฐำนะทัว่ไปถึงปำนกลำง ซึ่งเป็นก ำลังซื้อส ำคัญของธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อ
รถจกัรยำนยนตอ์กีดว้ย 
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ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ 
ประมำณกำรเศรษฐกจิไทยขยำยตวัรอ้ยละ 0.9 ในปี 2564 และจะขยำยตวัต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 ทีร่อ้ยละ 3.4 
และ 4.7 ตำมล ำดบั จำกกำรฟ้ืนตวัของกำรใชจ้่ำยในประเทศและนักท่องเทีย่วตำ่งชำตทิีจ่ะทยอยกลบัมำมำกขึน้ แมก้ำร
ระบำดของสำยพนัธุ ์Omicron จะกระทบกำรฟ้ืนตวัในช่วงแรกของปี 2565 
 
ภาพรวมประมาณการทางเศรษฐกิจ 

อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ 

2564 2565 2566 
0.9% 3.4% 4.7% 

การบริโภค
ภาคเอกชน 

ปรบัดขีึน้จำกขอ้มูลจรงิใน
ไตรมำสที่ 3 ที่หดตวัน้อย
กว่ำคำด ส ำหรบัไตรมำส 
4 มี แ น ว โ น้ ม ฟ้ื น ตั ว
ต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์
ก ำ ร ร ะ บ ำ ด ที่ ท ย อ ย
คลี่ คลำย  กำรกระจำย
วัคซีนได้ตำมเป้ำหมำย 
และมำตรกำรกระตุ้นกำร
ใชจ้่ำยภำครฐั 

ขยำยตวัสงู จำกกำรฟ้ืนตวัทำง
กจิกรรมทำงเศรษฐกจิต่อเนื่อง 
ร วมทั ้ง แ ร ง สนั บส นุนของ
มำตรกำรภำครัฐ แม้ชะลอลง
จำกประมำณกำรเดิม ในช่วง
แรกของปีจำกกำรระบำดของ 
Omicron ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ ค ว ำ ม
เชื่อมัน่ผูบ้รโิภค 

ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง 

การลงทุน
ภาคเอกชน 

ขยำยตัวต่อเนื่อง แม้ต ่ ำกว่ำที่เคยประเมินไว้ จำกแผน
โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่บำงโครงกำรทีม่แีนวโน้มล่ำชำ้กว่ำ
คำด ประกอบกบัอุปสงค์ในประเทศ และควำมเชื่อมัน่ภำค
ธุรกจิไดร้บัผลกระทบจำก Omicron  

ขยำยตวัต่อเนื่อง ตำมกำร
ขยำยตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศ และกำรฟ้ืนตัว
ของภำคกำรท่องเทีย่ว 

การ ส่ งออกสินค้า 
(มูลค่า) 

ขยำยตัวสูงกว่ำคำด ทัง้
จำกปริมำณที่ขยำยตัวดี 
และรำคำที่ เพิ่มขึ้นตำม
รำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์โลก 
และตน้ทุนกำรขนส่งสนิคำ้ 

ขยำยตัวต ่ำกว่ำประมำณกำร
เ ดิม  จ ำกกำ ร ร ะบ ำดของ 
Omicron ที่กระทบต่อควำม
ต้องกำรสนิค้ำไทย และปัญหำ 
Supply Disruption จ ะ ยั ง ไ ม่
คลีค่ลำยตลอดช่วงแรกของปี 

ขยำยตัวต่อเนื่องในอตัรำ
ช ะ ล อ ล ง จ ำ ก ปี  2565 
สอดคล้องกับแนวโ น้ม
เศรษฐกจิโลก 

นักท่องเท่ียว
ต่างชาติ 

กลับ ม ำ ฟ้ื น ตั ว  ห ลั ง มี
น โ ย บ ำ ย เ ปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยวโดยไม่ต้อง
กักตัว  ส่งผลให้จ ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำตใินปี 
2564 จ ะ เพิ่ ม ขึ้ น จ ำกที่
คำดกำรณ์ไวเ้ดมิ 1.5 แสน
คน เป็น 2.8 แสนคน 

ขยำยตัวต ่ำกว่ำประมำณกำร
เดิม จำก 6 ล้ำนคน เป็น 5.6 
ล้ำนคน จำกกำรระบำดของ 
Omicron ที่จะกระทบต่อควำม
เชื่อมัน่ในกำรเดนิทำงระหว่ำง
ประเทศในช่วงแรกของปี  

ฟ้ื นตัว ได้ดี  หลังทยอย
เ ปิ ด รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ต่ ำงชำติเพิ่ม เ ป็นล ำดับ 
โ ด ย ค ำ ด ว่ ำ จ ะ มี
นั กท่ อ ง เที่ ย วต่ ำ งช ำติ
ประมำณ 20 ลำ้นคน  

ทีม่ำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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ภาวะการผลิต จ าหน่าย และส่งออกรถจกัรยานยนต์ของประเทศไทย 
จำกสถิติขอ้มูลกำรผลติ จ ำหน่ำย และส่งออกรถจกัรยำนยนต์ในประเทศไทยของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
พบว่ำ ปรมิำณกำรผลติรถจกัรยำนยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2560 – 2564 อยู่ทีป่ระมำณ 1.61 – 2.06 ล้ำนคนั ซึ่ง
ปรมิำณกำรผลติรถจกัรยำนยนต์ปี 2564 เพิม่ขึน้ จำกปี 2563  จ ำนวน 0.16 ล้ำนคนั หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 ส ำหรบั
กำรส่งออกรถจกัรยำนยนตส์ ำเรจ็รูป (CBU) ในปี 2564 เพิม่ขึน้จำกปี 2563 จ ำนวนประมำณ 1.1 แสนคนั หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 25.9  

 

 
จ านวนรถจกัรยานยนต์จดทะเบียน  
นอกจำกปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ในประเทศตำมขอ้มูลทีก่ล่ำวมำแล้วนัน้ กำรพจิำรณำถงึจ ำนวน
รถจกัรยำนยนตท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศนับเป็นตวัชี้วดัทีส่ ำคญัอกีประกำรทีแ่สดงใหเ้หน็แนวโน้มกำรเตบิโตของตลำด
รถจกัรยำนยนต์ในประเทศได้อย่ำงชดัเจน โดยในปี 2560 ถึงปี 2564 จ ำนวนรถจกัรยำนยนต์จดทะเบยีนในประเทศ
ไทยมแีนวโน้มทรงตวัอยู่ในช่วงระหว่ำง 1.17 – 2.0 ลำ้นคนัต่อปี รถจกัรยำนยนตท์ีจ่ดทะเบยีนในกรุงเทพมหำนครจะมี
สดัส่วนประมำณรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัยอดจดทะเบยีนในส่วนภูมภิำค ซึ่งยอดจดทะเบยีนในส่วนภูมภิำคส่วนใหญ่จะ
มำจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมำเป็นภำคเหนือและภำคใต ้ตำมล ำดบั โดยมปัีจจยัสนับสนุนจำกเศรษฐกจิใน
ประเทศฟ้ืนตวั รำยไดภ้ำคเกษตรปรบัสงูขึน้ เช่น รำคำออ้ยโรงงำน รำคำยำงพำรำ ส่งผลใหก้ ำลงัซื้อในภำคกำรเกษตร
สูงขึน้ รวมถงึโครงกำรประชำรฐัสวสัดกิำรเพื่อช่วยเหลอืผูม้รีำยไดน้้อย ขณะทีใ่นช่วงปี 2561 – 2562 ยอดจดทะเบยีน
รถจกัรยำนยนต์มแีนวโน้มลดลง เนื่องจำกรำคำสนิคำ้เกษตรตกต ่ำประกอบกบัปรมิำณหนี้ครวัเรอืนในระบบเศรษฐกจิ
ในระบบทีค่่อนขำ้งสงู  
 
ส ำหรบัปรมิำณยอดจดทะเบยีนของปี 2564 เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำจ ำนวน 0.08 ล้ำนคนั หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวนประมำณ 0.01 ลำ้นคนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 2.7 และเพิม่ขึน้ในพืน้ทีส่่วนภูมภิำคประมำณ 0.07 ลำ้นคนั หรอืลดลงรอ้ยละ 5.4 
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ปริมาณหน้ีครวัเรือนในระบบเศรษฐกิจ 
จำกขอ้มูลทำงสถติขิองธนำคำรแห่งประเทศไทยทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัยอดคงคำ้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมของธนำคำร
พำณิชย์ในระบบในแต่ละช่วงไตรมำสตัง้แต่ไตรมำสที่ 1/2560 ถึงไตรมำสที่ 3/2564 พบว่ำ ปริมำณหนี้ในระบบ
เศรษฐกจิหรอืยอดเงนิคงคำ้งใหส้นิเชื่อรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จำกมลูค่ำ 13.74 ลำ้นลำ้นบำท ในไตรมำสที ่1/2560 เป็น
มลูค่ำ 17.39 ลำ้นลำ้นบำท ในไตรมำสที ่3/2564  

 

 
 
ยอดคงค้างหน้ีครวัเรือนไตรมาสท่ี 3/2564 เติบโตในอตัราท่ีชะลอลง 
จำกขอ้มูลของศูนย์วจิยักสกิรไทย พบว่ำเงนิใหกู้้ยมืแก่ภำคครวัเรอืนล่ำสุด สะทอ้นว่ำ แมค้รวัเรอืนไทยจะยงัคงก่อหนี้
เพิม่ขึน้ แต่กม็สีญัญำณระมดัระวงัมำกขึน้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์เศรษฐกจิทีย่งัคงไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โควดิ-19 โดยยอดคงคำ้งหนี้ครวัเรอืนไทยในไตรมำสที ่3/2564 อยู่ทีร่ะดบั 14.35 ลำ้นลำ้นบำท ขยบัขึน้ประมำณ 4.2% 
YoY เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้ำ ชะลอลงเมื่อเทยีบกบัทีเ่ตบิโต 5.1% YoY ในไตรมำสที ่2/2564 นอกจำกนี้
ยงัเป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ ระดบัหนี้สนิของครวัเรอืนทีข่ยบัขึน้ในไตรมำสที ่3/2564 นัน้ยงัใกล้เคยีงกบักำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้วยเช่นกนั ซึ่งภำพดงักล่ำวส่งผลท ำใหส้ดัส่วนหนี้ครวัเรอืนต่อจดีพีใีนช่วงไตรมำสที่ 3/2564 
ยงัคงทรงตวัอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 89.3% เท่ำกบัในไตรมำสที ่2/2564 ทีผ่่ำนมำ 
หนี้สนิของภำคครวัเรอืนส่วนใหญ่จะยงัคงเป็นหนี้บำ้น และกำรก่อหนี้เพิม่เพื่อเสรมิสภำพคล่อง และ/หรอืรองรบัรำยจ่ำย
ในชีวิตประจ ำวนัมำกขึ้น ซึ่งภำพนี้สอดคล้องกับกำรเร่งตวัขึ้นของพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคล ทัง้ในส่วนของธนำคำร
พำณิชย์และผูป้ระกอบกำรในฝัง่นอนแบงก์ เนื่องจำกกำรระบำดของโควดิ-19 ระลอกทีส่ำม ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลำใน
ไตรมำสที่ 3/2564 นัน้ น่ำจะมผีลกระทบต่อเนื่องไปยงัสถำนะทำงกำรเงนิของครวัเรือนหลำยกลุ่มมำกขึ้น โดยบำง
ครวัเรอืนอำจต้องทยอยน ำสภำพคล่องเงนิออมทีเ่คยสะสมไวก้่อนหน้ำนี้มำใช ้หรอืในกลุ่มทีม่ฐีำนะทำงกำรเงนิตงึตวั
เปรำะบำงมำก กอ็ำจจ ำเป็นตอ้งก่อหนี้เพิม่เพื่อเสรมิสภำพคล่องในระยะสัน้รองรบัรำยจ่ำยดำ้นกำรอุปโภคบรโิภค 

ส ำหรบัแนวโน้มหนี้ครวัเรอืนไทย หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควดิ-19 ทีย่ดืเยื้อต่อเนื่อง อำจท ำใหป้ระชำชนรำย
ย่อยและภำคครวัเรอืนใชค้วำมระมดัระวงัมำกขึน้ในกำรก่อหนี้เพิม่เตมิ ซึ่งศูนย์วจิยักสกิรไทยคำดว่ำ แมใ้นปี 2565 จะ
ยงัคงเหน็ยอดคงคำ้งหนี้ครวัเรอืนเตบิโตต่อเนื่อง แต่กน่็ำจะเป็นอตัรำกำรเตบิโตในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัเศรษฐกจิมำกขึน้ 
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(ภำยใต้สมมตฐิำนทีค่วำมเสีย่งจำกโควดิจะถูกจ ำกดัวงไวไ้ดอ้ย่ำงทนัท่วงท)ี ดงันัน้จงึยงัคงตวัเลขประมำณกำรสดัส่วน
หนี้ครวัเรอืนต่อจดีพีใีนปี 2565 ทีก่รอบ 90-92% ต่อจดีพี ี 

แนวโน้มการเติบโตของธรุกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 
ในปัจจุบนั ธุรกจิ e-Commerce มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกต้นทุนต ่ำ ไม่มหีน้ำรำ้น ไม่มกีำรเช่ำพืน้ทีแ่ละไม่
จ ำเป็นตอ้งมพีนักงำน กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์นี้ส่งผลใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้เตบิโตขึน้เช่นกนั ซึง่วธิกีำรขนส่งดว้ย
รถจกัรยำนยนต์นับเป็นช่องทำงกำรขนส่งที่ได้รบัควำมนิยมในกลุ่มธุรกิจบริกำรขนส่งอย่ำงมำก เนื่องจำกมีควำม
คล่องตวัในกำรขบัเคลื่อน สำมำรถหำทีจ่อดไดส้ะดวก ประหยดัเวลำในกำรเดนิทำง รวมถงึประหยดัน ้ำมนัในกำรขนส่ง 
จงึตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกจิบรกิำรขนส่งไม่ว่ำจะเป็นบรกิำรขนส่งพสัดุหรอือำหำร ส่งผลใหผู้ป้ระกอบอำชพี
พนักงำนขนส่งทีต่อ้งใชร้ถจกัรยำนยนตม์ปีรมิำณมำกขึน้ ซึง่จำกผลส ำรวจและวเิครำะหข์อ้มลูดำ้นธุรกรรมออนไลน์ของ
ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) พบว่ำ มลูค่ำ e-Commerce มอีตัรำกำรเตบิโตจำก 3.78 ลำ้นลำ้น
บำท ในปี 2563 เป็น 4.01 ลำ้นลำ้นบำท ในปี 2564 นอกจำกนี้ ในช่วงปี 2563 - 2564 จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ส่งผล
ใหเ้กดิแนวโน้มทีส่ ำคญัอนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรเตบิโตของตลำดอคีอมเมริ์ซอย่ำงมนีัยส ำคญัใน 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีช่วีติตดิกบัดจิทิลัมำกขึน้ ท ำใหต้ลำดอคีอมเมริซ์โตตำมไปดว้ย (2) กำรเตบิโตของแพลตฟอรม์ 
Ride-Hailing โดยเฉพำะกำรส่งอำหำรและกำรสนิคำ้อุปโภคบรโิภค (3) กำรน ำเทคโนโลยดีจิทิลัมำประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิอี
คอมเมริ์ซเพิม่มำกขึน้ (4) กลยุทธ์กำรส่งเสรมิกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรของแพลตฟอร์ม e-Marketplace ทัง้แคมเปญ
โปรโมชนั ส่วนลด จดัส่งฟร ีรวมทัง้กำรใชข้อ้มลูลูกคำ้บนแพลตฟอรม์ใหเ้ป็นประโยชน์ (5) กำรขยำยบรกิำรใหม่ ๆ ของ
ธุรกิจขนส่งสนิค้ำ (Logistics) แบบครบวงจร รวมถึงบรกิำรเกี่ยวกบัคลงัสนิค้ำและกำรจดัส่ง (Fulfilment) ซึ่งนับเป็น
โอกำสของบรษิทัในกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อสู่กลุ่มผูป้ระกอบอำชพีนี้ 
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4. โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562-2564 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

รำยไดจ้ำกกำรให้
เช่ำซื้อ 

882.17 86.97 880.14 77.11 1,028.31 74.41 

รำยได้
ค่ำธรรมเนียมและ
บรกิำร 

63.65 6.27 100.80 8.83 143.60 10.39 

รายได้จากการ
ให้สินเช่ือเช่าซือ้ 

945.82 93.24 980.94 85.94 1,171.91 84.80 

รำยไดอ้ื่น 68.551 6.76 160.46 14.06 209.98 15.20 
รายได้รวม 1,014.37 100.00 1,141.40 100.00 1,381.89 100.00 

หมายเหตุ : 1. ในปี 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัมกีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขในขอ้มลูทำงกำรเงนิงวดปัจจุบนั 
 

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกรำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำซื้อ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนโดยประมำณ  
รอ้ยละ 74 - 87 ของรำยไดร้วม โดยรำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อจะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลำ
บญัชใีนลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Interest Rate) ในแต่ละงวดของเงนิลงทุนสุทธิ
ซึง่คงเหลอือยู่ตำมสญัญำเช่ำ และหยุดรบัรูร้ำยไดเ้มื่อลูกหนี้คำ้งช ำระค่ำงวดตดิต่อกนัเกนิกว่ำ 3 งวดขึน้ไปนับ
จำกวันที่ครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำหรือมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ อย่ำงไรก็ดี ตัง้แต่ 1 
มกรำคม 2563 เป็นต้นไป บรษิัทจะรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยส ำหรบัลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อที่มกีำรด้อยค่ำดำ้น
เครดติดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิสุทธดิว้ยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ส่วนรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรได้แก่ รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรจดทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ รำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรท ำประกนัรถจกัรยำนยนต ์และรำยไดจ้ำกกำรตดิตำมทวงถำมหนี้ ส ำหรบัรำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ หนี้
สญูไดร้บัคนื ค่ำปรบัจำกกำรผดินัดช ำระ และอื่นๆ  
 

5. สินทรพัยข์องบริษทัท่ีส าคญั 

 สนิทรพัย์หลกัของบรษิทัประกอบดว้ยลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิ
กำรใช ้ทรพัยส์นิรอกำรขำย และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562-2564 สนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัมมีลูคำ่
สุทธติำมบญัชเีท่ำกบั 3,892.04  ล้ำนบำท 3,830.58 ลำ้นบำท และ 5,570.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอียด
ดงันี้ 
 

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 64 

1. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ บรษิทั ไม่ม ี 3,837.61 3,739.63 5,463.60 
2. ทรพัยส์นิรอกำรขำย บรษิทั ไม่ม ี 16.33 12.68 26.81 
3. ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ บรษิทั ไม่ม ี 14.42 8.48 10.47 
4. สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ บรษิทั ไม่ม ี - 37.19 34.62 
5. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน บรษิทั ไม่ม ี 23.68 32.60 34.77 
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รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 64 

รวม 3,892.04 3,830.58 5,570.27 

 

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  

 รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัและสดัส่วนกำรถอืหุน้ 10 รำยแรก ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

ล ำดบั รำยชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ จ ำนวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนกำรถอืหุน้ (%) 
1 บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 1 305,375,740 33.93 
2 บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  2 240,000,740 26.67 
3 นำยปฏญิญำ เทวอกัษร 3 19,579,820 2.18 
4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 18,800,000 2.09 
5 วสิตำ้ อนิเวสทเ์มน้ท ์ลมิเิตด็ 4 15,000,000 1.67 
6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 12,030,167 1.34 
7 นำยประพนัธ ์พลธนะวสทิธิ ์ 12,000,000 1.33 
8 นำยชชูำต ิชยัชเูกยีรต ิ 10,000,000 1.11 
9 นำยรชัพล ส ำเรจ็วำณิชย ์ 7,392,000 0.82 
10 นำงทพิวรรณ โชคถนอมทรพัย์ 4,708,400 0.52 

หมายเหตุ : 
1.  บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ได้แก่ นำยสุระ คณิตทวกีุล และนำยพงศ์ศกัดิ ์ธรรมธชัอำรี โดย นำยสุระ 

คณิตทวกีุล เป็นกรรมกำรของบรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) และเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของบรษิทั เน็คซ์ 
แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

2. บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ได้แก่ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และ King's 
Eye Investments Ltd. โดยม ีนำงสำวสุธดิำ มงคลสุธ ีเป็นกรรมกำรของบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และเป็น
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

3. นำยปฏญิญำ เทวอกัษร เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของวสิตำ้ อนิเวสทเ์มน้ท ์ลมิเิตด็ 
4. วสิตำ้ อนิเวสทเ์มน้ท ์ลมิเิตด็ จดทะเบยีนจดัตัง้ทีห่มู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิ เป็นบรษิทัโฮลดิง้ของตระกูลเทวอกัษร มผีูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

12 ท่ำน โดยนำยปฏญิญำ เทวอกัษร ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.57 และนำยพริ ชมพูศร ีถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 3.50 ของทุน
จดทะเบยีนช ำระแลว้ 

 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำไอที โทรศพัท์มอืถือ อุปกรณ์เสริมและให้บรกิำร
ซ่อมแซมและอื่นๆ มรีำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 ดงันี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1. นำยสุระ คณิตทวกีุล 1 300,655,200 25.05 
2. นำยพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอำร ี 226,838,300 18.90 
3. นำยบญัชำ พนัธมุโกมล 62,146,800 5.18 

4. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

61,552,102 5.13 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 51,783,668 4.32 
6. นำงสำวอำร ีปรชีำนุกูล 40,600,000 3.38 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,030,682 2.25 
8. นำยอ ำนวย พจิติรพงศช์ยั 19,370,400 1.61 
9. นำงสำวอรวรรณ วเิชยีรกว ี 14,137,900 1.18 

10. 
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ซึง่จด
ทะเบยีนแลว้ 

13,423,000 1.12 

หมายเหตุ :  
 1.  นำยสุระ คณิตทวกีุล เป็นกรรมกำรของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทสนิคำ้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ มรีำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่25 สงิหำคม 2564 ดงันี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1. บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 1 326,355,876 38.51 
2. King's Eye Investments Ltd. 2 296,450,000 34.99 
3. Bnp Paribas Hong Kong Branch 42,489,513 5.01 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 16,112,936 1.90 
5. กองทุนเปิด เคเคพ ีหุน้ระยะยำวปันผล 9,996,900 1.18 
6. นำงสำวสุธดิำ มงคลสุธ ี3 5,805,471 0.69 
7. นำยชวลติ จรสัโชตพินิติ 5,000,000 0.59 
8. กองทุนเปิด ไทยพำณิชย ์หุน้ทนุเพื่อกำรเลีย้งชพี 4,114,200 0.49 
9. กองทุนเปิด บรรษทัภบิำล หุน้ระยะยำว 3,490,500 0.41 
10. นำยพชิญ์ เทวอกัษร 3,106,900 0.37 

หมายเหตุ :  
1. บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ได้แก่ บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ้ง จ ำกดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 32.96 โดย
บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นบรษิทัโฮลดิง้ของตระกูลมงคลสุธ ีมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ นำงสำวสุธดิำ มงคลสุธ ีถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
84.00  
2. King's Eye Investments Ltd. ถอืหุน้โดยกลุ่มบรษิทั ซนิเน็ค ประเทศไตห้วนั 
3. นำงสำวสุธิดำ มงคลสุธี เป็นกรรมกำรของบรษิทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และเป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทั มงคลสุธี โฮลดิ้ง 
จ ำกดั  และเป็นคู่สมรสของนำยปฏญิญำ เทวอกัษร ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกที่บรษิทัเสนอขำยหุน้สำมญัแล้ว ส่งผลใหบ้รษิทั ซนิเน็ค (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้ของบรษิทัในสดัส่วนต ่ำกว่ำรอ้ยละ 30 ส่งผลใหบ้รษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ท.ีเค.
เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ้ง จ ำกดั ไม่เป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของนำงสำวสุธดิำ มงคลสุธ ีหรอืนำย
ปฏญิญำ เทวอกัษร 
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7. รายช่ือกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ – นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 
2. นำยวริชั มรกตกำล กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยอมรยศ พำนิช 
กรรมกำรอสิระ /  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

4. ผศ.ดร. ปฏภิำณ แซ่หลิม่ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสุระ คณิตทวกีุล กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
6. นำยพุฒพินัธ ์เตยะรำชกุล 1 กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยพริ ชมภูศร ี กรรมกำร 
8. นำงวำสนำ พงศแ์สงลกึ กรรมกำร 
9. นำงสำวสุธดิำ มงคลสุธ ี2 กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
10. นำยปุณณมำศ วจิติรกุลวงศำ 3 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
หมายเหตุ :   

1. นำยพุฒพินัธ ์เตยะรำชกุล ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยใหม้ผีลวนัที ่11 พฤษภำคม 2564 
2. ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม 2564 มมีตแิต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนแทนกรรมกำรทีล่ำออก 
3. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม 2564 มมีตแิต่งตัง้นำยปุณณมำศ วจิติรกุลวงศำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรทีล่ำออก โดยใหม้ผีลวนัที ่1 กนัยำยน 2564 
 
กรรมการท่ีลาออก ระหว่างปี 2564 ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยสมชยั ลมิป์พฒันสนิ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
8. ประวติัการเพ่ิมทุนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี ประวติัการเพ่ิมทุนของบริษทั 

2562 ไม่มกีำรเพิม่ทุน 

2563 • เมื่อเดอืนมนีำคม 2563ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจ ำปี 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัแปร
สภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 150.00 ลำ้นบำทจำกทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 300.00 ล้ำนบำทเป็น 450.00 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้จำก 10.00 บำทต่อหุ้น เป็น 0.50 บำทต่อหุ้น และน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และบรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบริษัท
มหำชนจ ำกดั ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) เมื่อ
วนัที ่25 มนีำคม 2563 
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• บริษัทได้ด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – IPO) 
โดยเปิดใหจ้องซื้อระหว่ำงวนัที ่30 ตุลำคม 2563 และ 2-3 พฤศจกิำยน 2563 ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 
2.20 บำท จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยทัง้หมด 300,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 660.00 ล้ำนบำท และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ประกำศรับหลักทรพัย์ของบริษัทเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวนัที่ 6 
พฤศจกิำยน 2563 และหุน้ของบรษิทัเริม่ท ำกำรซื้อขำยครัง้แรกเมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2563 

2564 • เมื่อวนัที ่15 กรกฎำคม 2564 บรษิทัไดจ้ดัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที1่/2564 ไดม้มีตอินุมตักิำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำร
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทและ/หรือบรษิัทย่อย) และ/หรือพนักงำนของบริษัทและ/หรอื
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NCAP – ESOP W1) จ ำนวนไม่เกนิ 38,000,000 หน่วย อำยุไม่เกนิ 5 ปี โดยไม่
คดิมูลค่ำ อตัรำกำรใช้สทิธ ิใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้น และมรีำคำกำรใชส้ทิธ ิ
เท่ำกบัหุน้ละ 16 บำท  

• บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 19.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 450.00 ลำ้นบำท เป็นทุน
จดทะเบยีน 469.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท 

 
9. ประวติัการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ระหว่ำงปี 2562 ถงึ ปี 2564 บรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผล โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

- ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 2.40 บำท
ต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 72.00 ลำ้นบำท  

- ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2563 มมีตใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมของบรษิทั
จ ำนวน 0.1667 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 100.02 ลำ้นบำท  

- ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ปี 2565 งดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 7,339,519 0.18 698,331,144 15.00 24,998,930 0.43 75,037,658 1.29 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
     ภำยในหนึ่งปีสุทธ ิ

1,817,503,828 44.59 1,788,610,718 38.41 2,256,620,144 38.77 2,256,620,144 38.70 

ลูกหนี้อืน่ 77,508,842 1.90 64,979,949 1.39 56,781,173 0.97 56,757,559 0.97 
ทรพัยส์นิรอกำรขำยสุทธ ิ 16,329,642 0.40 12,683,719 0.27 26,810,003 0.46 26,810,003 0.46 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 71,027,625 1.74 22,592,494 0.49 93,737,585 1.61 93,737,917 1.61 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,989,709,456 48.82 2,587,198,024 55.56 2,458,947,835 42.24 2,508,963,281 43.03 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 40,000,000 0.69 - - 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อสุทธ ิ 2,020,109,293 49.56 1,951,018,726 41.90 3,206,976,284 55.09 3,206,976,284 55.00 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 14,419,714 0.35 8,484,883 0.18 10,471,057 0.18 10,471,057 0.18 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 37,186,151 0.80 34,619,730 0.59 34,619,730 0.59 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 23,684,648 0.58 32,596,831 0.70 34,773,441 0.60 34,773,441 0.60 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 24,942,938 0.61 37,229,016 0.80 32,334,958 0.56 32,334,958 0.55 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2,955,320 0.07 2,970,860 0.06 3,030,760 0.05 3,030,760 0.05 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,086,111,913 51.18 2,069,486,467 44.44 3,362,206,230 57.76 3,322,206,230 56.97 
รวมสินทรพัย ์ 4,075,821,369 100.00 4,656,684,491 100.00 5,821,154,065 100.00 5,831,169,511 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ         
หน้ีสินหมุนเวียน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 110,948,891 2.72 141,996,425 3.05 379,902,381 6.53 379,982,381 6.52 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,470,000,000 36.07 250,000,000 5.37 485,000,000 8.33 485,000,000 8.32 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

800,000,000 19.63 876,571,701 18.82 639,555,556 10.99 639,555,556 10.97 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 100,000,000 2.45 - - 300,000,000 5.15 300,000,000 5.14 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

- - 22,755,011 0.49 15,903,391 0.27 15,903,391 0.27 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 30,009,245 0.74 22,080,075 22.08 44,021,730 0.76 44,021,730 0.75 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

- - 14,082,482 0.30 16,585,854 0.28 
16,585,854 0.28 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,986,209 0.10 3,318,780 0.07 7,422,756 0.13 7,423,146 0.13 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,514,944,345 61.70 1,330,804,474 28.57 1,888,391,668 32.44 1,888,472,058 32.38 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 500,000,000 12.27 1,590,561,754 34.16 1,878,500,000 32.27 1,878,500,000 32.21 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - - 23,043,413 0.50 25,386,747 0.44 25,386,747 0.44 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 22,486,566 0.48 18,163,063 0.31 18,163,063 0.31 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 5,227,451 0.13 10,993,920 0.24 9,870,630 0.17 9,870,630 0.18 
ประมำณกำรหนี้สนิค่ำรือ้ถอน 2,502,000 0.06 2,502,000 0.05 2,502,000 0.04 2,502,000 0.04 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 507,729,451 12.46 1,649,587,653 35.43 1,934,422,440 33.23 1,934,422,440 33.18 
รวมหน้ีสิน 3,022,673,796 74.16 2,980,392,127 64.00 3,822,814,108 65.67 3,822,894,498 65.56 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 บาท ร้อยละ1 

ส่วนของเจ้าของ         
ทุนจดทะเบียน         
หุน้สำมญั จ ำนวน 938,000,000 หุน้  
หุน้ละ 0.50 บำท 

- - 450,000,000 9.66 469,000,000 8.06 469,000,000 8.04 

หุน้สำมญั จ ำนวน 30,000,000 หุน้  
หุน้ละ 10 บำท 

300,000,000 7.36 - - - - - - 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้         
หุน้สำมญั จ ำนวน 900,000,000 หุน้  
หุน้ละ 0.50 บำท 

- - 450,000,000 9.66 450,000,000 7.73 450,000,000 7.72 

หุน้สำมญั จ ำนวน 30,000,000 หุน้ 
หุน้ละ 10 บำท 

300,000,000 7.36 - - - - - - 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 174,440,000 4.28 666,980,000 14.33 666,980,000 11.46 666,980,000 11.44 
ส ำรองอื่น – กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - - 4,626,358 0.08 4,626,358 0.08 
ก ำไรสะสม         
จดัสรรแลว้ – ทุนส ำรองตำมกฎหมำย - - 30,000,000 0.64 46,900,000 0.81 46,900,000 0.80 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 578,707,573 14.20 565,951,104 12.16 862,865,710 14.82 862,813,755 14.80 
   องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ - - (36,638,740) (0.79) (33,032,111) (0.57) (33,032,111) (0.57) 
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 1,053,147,573 25.84 1,676,292,364 36.00 1,998,339,957 34.33 1,998,288,002 34.27 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - - - - 9,987,011 0.17 
รวมส่วนของเจ้าของ 1,053,147,573 100.00 1,676,292,364 100.00 1,998,339,957 34.33 2,008,275,013 34.44 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,075,821,369 100.00 4,656,684,491 100.00 5,821,154,065 100.00 5,831,169,511 100.00 

 หมายเหตุ : 1. รอ้ยละเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วม 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 

รายได้         
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 882,168,801 86.97 880,141,751 77.11 1,028,315,219 74.42 1,028,315,219 74.41 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำร 63,645,198 6.27 100,796,701 8.83 143,597,915 10.39 143,597,915 10.39 
รำยไดอ้ื่น 68,552,362 6.76 160,458,024 14.06 209,941,304 15.19 209,980,524 15.20 
รวมรายได้ 1,014,366,361 100.00 1,141,396,476 100.00 1,381,854,438 100.00 1,381,893,658 100.00 
         
ค่าใช้จ่าย         
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 361,922,154 35.68 403,464,985 35.35 527,701,855 38.19 527,806,019 38.19 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - 378,633,808 33.17 363,363,625 26.29 363,363,625 26.29 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 368,037,047 36.28 - - - - - - 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและกำรลดลง
ของมลูค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำย 

- -  (7,051,659) (0.62) 3,998,180  0.29   3,998,180  0.30 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 122,751,974 12.10 113,681,489 9.96 97,307,313 7.04 97,307,313 7.04 
รวมค่าใช้จ่าย 852,711,175 84.06 888,728,623 77.86 992,370,973 71.81 992,475,137 71.82 
          
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 161,655,186 15.94 252,667,853 22.14 389,483,465 28.19 389,418,521 28.18 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (35,418,466) (3.49) (50,895,538) (4.46) (78,476,962) (5.68) (78,476,962) (5.68) 
ก าไรส าหรบัปี 126,236,720 12.45 201,772,315 17.68 311,006,503 22.51 310,941,559 22.50 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        

   กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
หลงัออกจำกงำน 

917,542 0.09 (3,096,886) (0.27) 3,510,129 0.25 3,510,129 0.25 

ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภท
รำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 

(183,508) (0.02) 619,377 0.05 (702,026) (0.05) (702,026) (0.05) 

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

734,034 0.07 (2,477,509) (0.22) 2,808,103 0.20 2,808,103 0.20 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        

   ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเครื่องมอืป้องกนัควำม
เสีย่งกระแสเงนิสด 

- - (25,020,692) (2.19) 4,508,286 0.33 4,508,286 0.33 

   ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรำยกำรทีจ่ะจดัประเภท
รำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 

-  
- 

5,004,138 0.44 (901,657) (0.07) (901,657) (0.07) 

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไป
ยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- - (20,016,554) (1.75) 3,606,629 0.26 3,606,629 0.26 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สุทธิ
จากภาษี 

734,034 0.07 (22,494,063) (1.97) 6,414,732 0.46 6,414,732 0.46 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 126,970,754 12.52 179,278,252 15.71 317,421,235 22.96 317,356,291 22.96 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน):         
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 126,236,720 12.45 201,772,315 17.68 311,006,503 22.50 310,954,548 22.50 
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - - -  (12,989) (0.00) 
 126,236,720 12.45 201,772,315 17.68 311,006,503 22.50 310,941,559 22.50 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 บาท ร้อยละ2 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:         
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 126,970,754 12.52 179,278,252 15.71 317,421,235 22.96 317,369,280 22.96 
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - - - - (12,989) (0.00) 
 126,970,754 12.52 179,278,252 15.71 317,421,235 22.96 317,356,291 22.96 
ก ำไรต่อหุน้         
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.21  0.31  0.35  0.21  
หมายเหตุ : 2. รอ้ยละเมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วม 
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งบกระแสเงินสด 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 161,655,186 252,667,853 389,483,465 389,418,521 
รายการปรบัปรงุ     
ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 10,106,092 25,830,786 28,248,285 28,248,285 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - 378,633,808 363,363,625 363,363,625 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 368,353,323 - - - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 76,327 (3,082) 59 59 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 18,001 (220,516) (220,516) 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 3,069,769 2,889,483 2,386,839 2,386,839 
ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - 4,626,358 4,626,358 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ (882,168,801) (880,141,751) (1,028,315,219) (1,028,315,219) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 122,751,974 113,681,489 97,307,313 97,307,313 
ขาดทุนจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวยีน 

(216,156,130) (106,423,413) (143,119,791) (143,184,735) 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมุนเวียน     
ลูกหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซื้อสุทธ ิ (1,124,000,240) (666,087,699) (2,472,415,951) (2,472,415,951) 
ทรพัยส์นิรอกำรขำยสุทธ ิ 143,743,392 238,983,431 236,154,214 236,154,214 
ลูกหนี้อื่น (23,699,350) 9,471,710 6,735,160 6,758,774 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 6,712,817 44,772,229 (71,145,091) (71,145,423) 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น (10,940) (15,540) (59,900) (59,900) 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (6,196,386) 28,965,330 236,447,658 236,527,658 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (1,389,215) (667,429) 4,103,976 4,104,366 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (1,010,235) (219,900) - - 
เงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน (1,222,006,287) (451,221,281) (2,203,299,725) (2,203,260,997) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
บาท บาท บาท บาท 

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 1,013,156,143 1,020,935,474 1,164,583,677 1,164,583,677 
เงนิสดจ่ำยดอกเบี้ย (122,580,033) (107,373,208) 95,629,570 95,629,570 
เงนิสดจ่ำยภำษเีงนิได้ (29,290,899) (54,409,245) (53,244,931) (53,244,931) 
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน (360,721,076) 407,931,740 (1,187,590,549) (1,187,551,821) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 934,580 934,580 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 214,286 40,873 - - 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้ออุปกรณ์ (1,789,187) (2,744,300) (8,553,636) (8,553,636) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (6,846,820) (11,698,029) (6,995,825) (6,995,825) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อย - - (40,000,000) - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,421,721) (14,401,456) (54,614,881) (14,614,881) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,695,000,000 1,315,000,000 1,185,000,000 1,185,000,000 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (1,425,000,000) (2,535,000,000) (950,000,000) (950,000,000) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 180,000,000 - 300,000,000 300,000,000 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (80,000,000) (100,000,000) -  - 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 2,027,500,000 1,220,000,000 1,220,000,000 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - (862,500,000) (1,169,444,444) (1,169,444,444) 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญั - 660,000,000 - - 
เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้สำมญั - (21,825,000) - - 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเช่ำ - (13,693,659) (16,682,340) (16,682,340) 
เงนิปันผลจ่ำย - (172,020,000) - - 
เงนิสดรบัช ำระค่ำหุน้จำกส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 

- - - 
10,000,000 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 370,000,000 297,461,341 568,873,216 578,873,216 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
สุทธิ 

857,203 690,991,625 (673,332,214) 
(623,293,486) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 6,482,316 7,339,519 698,331,144 698,331,144 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7,339,519 698,331,144 24,998,930 75,037,658 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

อตัรำดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 24.50 23.94 23.47 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำย รอ้ยละ 4.57 4.32 3.85 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 19.93 19.62 19.62 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 12.45 17.68 22.50 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 12.76 14.78 16.88 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 3.30 4.62 5.93 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.27x 0.26x 0.26x 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 2.87x 1.78x 1.90x 
อตัรำสว่นเงนิใหกู้ต้อ่เงนิกู้ เท่ำ 1.34x 1.36x 1.53x 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล รอ้ยละ -1 85.261 -1 

อตัราส่วนคณุภาพสินทรพัย ์       
อตัรำสว่นค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูต่อลูกหนี้สนิเชือ่เช่ำซื้อ3 รอ้ยละ 5.85 6.042 5.71 
อตัรำสว่นลูกหนี้หยุดรบัรูร้ำยไดต้อ่ลูกหนี้สนิเชือ่เช่ำซื้อ3 รอ้ยละ 2.47 1.692 1.42 
อตัรำหนี้สญูตอ่ลูกหนี้สนิเชือ่เช่ำซื้อ3 รอ้ยละ 5.42 6.302 2.97 

หมายเหตุ : 
1. อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลค ำนวณจำกเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสุทธปีิ 2562 บวกดว้ยเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 หำรดว้ย ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2563 (2562-2564 ไม่มกีำรจ่ำยเงนิปันผล) 
2. ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 ไม่มกีำรแสดงรำยกำร ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู หนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได ้(NPL) และหนี้สญู ดงันัน้ เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบได ้ณ 31 ธนัวำคม 2563 ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ หมำยถึง 

“ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้” หนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได ้(NPL) หมำยถงึ “ลูกหนี้ทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ” และหนี้สญู หมำยถงึ “ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส่วนทีต่ดัออกจำกบญัช”ี 
3. ลูกหนี้สนิเชื่อเช่ำซื้อ หมำยถงึ ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อสุทธจิำกรำยไดด้อกเบี้ยรอตดับญัชแีละค่ำนำยหน้ำรอตดับญัชี 



 

              เลขท่ีใบจอง ……………............................. 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (NCAP-W1) โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

จ านวน 450,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.50 บาท 
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (NCAP-W1) จ านวน 225,000,00 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ NCAP-W1 

(อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
วนัท่ีจองซือ้   วนัท่ี  7 มิถนุายน 2565    8 มิถนุายน 2565    9 มิถนุายน 2565     10 มิถนุายน 2565    13 มิถนุายน 2565  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน    คณะกรรมการบริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั (“เอเชียเวลท”์) ซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัท 
ขา้พเจา้      นาย   นาง    นางสาว    นิติบุคคล ชื่อ …………………………...………............................................................................................................................................................ 
 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                  หรือ   ใบต่างดา้ว    หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี............................................ 

ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ตามทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไดร้บัจากบริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท”) 

โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้.................................... สญัชาติ ................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.............................. ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย        ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย       หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ชื่อกรรมการที่มีอ  านาจลงนาม (ส าหรบักรณีนิติบุคคล) ............................................................................ ................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนัของกรรมการที่มีอ  านาจลงนาม..................................................................................... ....................................................................................................................................................... 
ตามทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามัญเพิ่ม
ทนุของบริษัท ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 
 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 

4.50 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน   
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม   
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดังกล่าวโดยช าระผ่านเคานเ์ตอร์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชีกระแสรายวนั เลขที่บัญชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด เพื่อจองซือ้” หรือ “Asia 
Wealth Securities Company Limited for Subscription” ตามรายละเอียดดงันี ้  
 เงินโอน    เช็ค    แค็ชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค ………………………...........วนัท่ี ……………………...……. ธนาคาร........................................... สาขา............................................. 

(โดย เช็ค / แค็ชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ จะตอ้งลงวันที่ไม่เกินวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 และจะตอ้งสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลารบัจองซือ้หุน้เท่านั้น) โดยสั่งจ่ายตามชื่อ
บญัชีของแต่ละธนาคารตามที่ระบุขา้งตน้ (ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/แค็ชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟ ต้องช าระโดยเงินโอนภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียร่ิงเช็คของวันท่ี 9  มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน)  
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ“บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”  (TSD) และด าเนินการให้บริษัท .......................... ........................ 

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เลขท่ี...................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนั้น (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัผูจ้องซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุน้เขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 แทน) 

 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” (TSD) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บัญชี
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้ TSD ใน
กรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด)  

 แบบรับเป็นใบหุ้น (Script) ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อท่ีอยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามญัของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนโดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมาย
ใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ ....................................................................................................... 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแท้จริง หรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรพัยท่ี์จองซื ้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินส่วนต่างท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ 
ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ดงัต่อไปนี ้
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เขา้บญัชีของขา้พเจา้ตามท่ีระบุ ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งแนบส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารหนา้แรก (พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้องซือ้หุน้) ทัง้นี ้บญัชี
เงินฝากธนาคารดงักล่าว จะตอ้งเป็นประเภทบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เท่านัน้  ซึ่งตอ้งไม่เป็นบญัชีเงินฝากรว่ม  
 ธนาคารกรุงไทย / KTB   ธนาคารกรุงเทพ / BBL   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY    ธนาคารกสิกรไทย / KBANK   ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB   
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB           ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB  บญัชธีนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญัชี............................................. 

  จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้วันท่ี 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมี
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนี ้ท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ท่ีถกูตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มช าระเงินค่าจองซือ้มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคารใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทนุนี ้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจง้การจดัสรรและ
สารสนเทศดงักล่าวและท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 

ลงชื่อ.....…......…................................................................. ผูจ้องซือ้หุน้ 
          ( .....…......….......................................................... ) 

การลงทนุในหลกัทรพัยย่์อมมีความเสี่ยง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ   “กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น มิฉะนัน้อาจถกูตดัสิทธิการจองซือ้”          
หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วนัท่ีจองซือ้    วนัท่ี  7 มิถนุายน 2565    8 มิถนุายน 2565    9 มิถนุายน 2565     10 มิถนุายน 2565    13 มิถนุายน 2565  ใบจองซือ้เลขท่ี…………….................................... 
บริษัท หรือ เอเชียเวลท ์ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................…………….............เพื่อจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ บมจ. เน็คซ ์แคปปิตอล ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ (NCAP-W1) รวมจ านวน .............................................. 
หุน้ ในราคาหุน้ละ  4.50  บาท รวมเป็นเงิน ...............................................................บาท  
โดยช าระแบบผ่านเคานเ์ตอร ์SCB ดว้ย  เงินโอนเขา้บญัชี    เช็คบุคคล  แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ............................วนัท่ี …………….............ธนาคาร/สาขา............................ 
แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ใหอ้อกใบหุน้สามญัในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                             บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี................................... 
ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  
แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้) 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรพัยท่ี์จองซื ้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินส่วนต่างท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ 
ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ดงัต่อไปนี ้
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เขา้บญัชีของขา้พเจา้ตามท่ีระบุ ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งแนบส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารหนา้แรก (พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้องซือ้หุน้) ทัง้นี ้บญัชี
เงินฝากธนาคารดงักล่าว จะตอ้งเป็นประเภทบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เท่านัน้  ซึ่งตอ้งไม่เป็นบญัชีเงินฝากรว่ม  
 ธนาคารกรุงไทย / KTB                ธนาคารกรุงเทพ / BBL        ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY         ธนาคารกสิกรไทย / KBANK      ธนาคารไทยพาณิชย ์/ SCB  
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB   ธนาคารยโูอบี /UOB            ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์/LHB   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB  บญัชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญัช.ี............................................ 

 จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้วันท่ี 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมี
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัเอกสารการจอง ......................................................................... 

** ตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ งดรบัการย่ืนเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย ์และหา้มย่ืน/ฝากเอกสารการจองซือ้ไวก้บัธนาคารท่ีท่านช าระเงินโดยเด็ดขาด **  

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้เท่านัน้ 

สิ่งท่ีมาส่งมาด้วย 2 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ  ำกดั (มหำชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรพัย ์พำย จ ำกดั (มหำชน) 

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE CO., LTD. 
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ำกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ำกดั (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB BROKER 

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

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ำกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

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

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนั จ  ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

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

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 

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

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพือรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนำคำรเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพือรบัฝำกทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

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

328 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรบักำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ 

บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
วนัที ่__________________________________________ 

 

 ขา้พเจา้  นาย   นาง    นางสาว    นิตบิุคคล________________________________________  
 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่                                                       หรอื   ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง                                                
 เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่_________________________________ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้โดย
ไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (“Record Date”) ณ วนัที ่29 เมษายน 2565 ซึง่
บรษิทัไดร้บัจากบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษทั”) โทรศพัท์ทีต่ดิต่อ
ได ้_______________________สญัชาต_ิ____________________   
 ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนั Record Date จ านวน __________________________ หุน้ 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน __________________________ หุน้ และมคีวามประสงคข์อมอบอ านาจให ้
 นาย   นาง    นางสาว ________________________________สญัชาต_ิ_______________ อาย_ุ______ ปี  
 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่                                                       ทีอ่ยู่ เลขที ่_______________________ 
หมู่บา้น/อาคาร ________________________ ซอย _____________________ ถนน_________________________ 
ต าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต____________________ จงัหวดั_____________________ 
รหสัไปรษณีย์__________________________________ (“ผู้รบัมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้รบัมอบอ านาจที่แท้จรงิและโดย
ชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ โดยใหม้อี านาจในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นทีผู่้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จ านวน __________________________ หุ้น รวมถึงมอี านาจใน
การลงนาม รบัรอง และแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั ช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทั ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการจองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวแทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ 
 ทัง้นี้ กจิการและบรรดาการกระท าใดๆ ทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าลงไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
ความในหนังสอืมอบอ านาจฉบบันี้ ให้ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ และให้มผีลผูกพนักับขา้พเจ้า
ทัง้สิน้ 

    ลงชื่อ     ผูม้อบอ านาจ 
   (                                             )   
  
     ลงชื่อ     ผูร้บัมอบอ านาจ 
   (                                              ) 
   
     ลงชื่อ     พยาน 
   (                                              ) 
  
     ลงชื่อ     พยาน 
   (                                              ) 
  

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

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

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 
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หนังสือให้ความยินยอม  
ตามข้อก าหนด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด ("บริษัท")  เล็งเห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง จึงจดัใหม้ีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ เพื่อไดร้บัทราบถึงนโยบายของบริษัทเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
การใช ้การเปิดเผยและ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคล ประเภทขอ้มลู และวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ
ดงักล่าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บคุคลภายนอก 
สิทธิของท่าน การรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
ประเภทของลูกค้าได้แก ่

• ลกูคา้บคุคลธรรมดาของบรษิัท  

• บคุคลธรรมดาที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคล  

• บคุคลธรรมดาอื่นใดที่บรษิัทมีความสมัพนัธ ์ปฏิสมัพนัธ ์ติดต่อกนัโดยประการอื่น  
(รวมเรียกว่า "ท่าน")  

การด าเนินการของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้มลูส่วนบุคคลประเภท
ดงัต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม  
"ข้อมูลส่วนบุคคล" (General Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัท่านซึ่งระบถุึงตวัท่านหรือท าใหส้ามารถระบุ
ตัวท่านได  ้เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดว้ยวิธีการต่าง  ๆ บริษัทอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ พนกังานบริษัท ผูแ้นะน าการลงทนุ 
(IC) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยออ้ม (เช่น ส่ือสงัคม แพลตฟอรม์ออนไลนข์องบุคคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มลู
อื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝาก
ทรพัยสิ์นที่เป็นบุคคลภายนอก ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นช่วง และนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย)์ ประเภทของขอ้มลูที่บริษัทเก็บ
รวบรวม ซึ่งขึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องท่านกบับรษิัท และบรกิารหรือผลิตภณัฑท์ี่ท่านตอ้งการจากบรษิัท  
"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่
ละเอียดอ่อน บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูที่ละเอียดอ่อน ก็ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจ าใบหนา้ ลายนิว้มือ) ขอ้มูล
สุขภาพ (เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล) ประวัติอาชญากรรม ศาสนา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น  ๆ  ซึ่งแสดงอยู่ใน
เอกสารประจ าตวั (เช่น เชือ้ชาติและศาสนา) 
2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้  

2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจ าเป็นต้องได้ รับความยินยอม บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสรมิการขายที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของ
บรษิัท บรษิัทในเครือ และบคุคลภายนอกซึ่งบรษิัทไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอื่น รวมถึง
การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่าน 
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2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
กล่าวคือ เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาหรือการปฏิบตัิตามสญัญากับท่าน 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของ
บุคคลภายนอก เพื่อใหส้มดุลกับประโยชนแ์ละสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานที่ เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่าน บรษิัทจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงคใ์นการ ติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเขา้ท าสัญญากับบริษัท การ
ประมวลผลค าขอเปิดบญัชี การด ารงบญัชี และการด าเนินการเก่ียวกบับญัชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การประมวลผล การออกรายงาน การแสดงความเคล่ือนไหวทางบัญชี การบริหารความสัมพันธข์องท่านกับ
บริษัท การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรูจ้ักลูกคา้ การตรวจสอบ
สถานะลูกคา้ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใชบ้ังคับ การปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากับดแูลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมภายใน และการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

3. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ในระหว่าง
ที่ท่านเป็นลกูคา้ของบรษิัท และเมื่อท่านสิน้สดุความสมัพนัธก์บับรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่านตามอายคุวาม หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
4. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ท่านอาจ
มีสิทธิตามที่ระบุไวด้งัต่อไปนีเ้ก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน การเขา้ถึง การโอนยา้ยขอ้มลู การคดัคา้น การลบหรือ
ท าลายขอ้มลู การจ ากดั การแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง การถอนความยินยอม การยื่นเรื่องรอ้งเรียน 
5. การรักษาความปลอดภัย บรษิัทมีการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัภายในบรษิัทและการใชบ้งัคบันโยบายอยา่ง
เขม้งวดในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเขา้รหัสขอ้มูล และมาตรการป้องกันการ
เขา้ถึงขอ้มูล โดยบริษัทก าหนดใหบุ้คลากรของบริษัทและผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบาย
ความเป็นส่วนบคุคลที่เหมาะสม 
6. นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไดอ้่านและตกลงตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวั 
ซึ่งระบุถึงวิธีการที่ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด ("บริษัท") จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วน
บคุคลและขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่าน โดยยินยอมใหม้ีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรบัการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เก่ียวกับผลิตภณัฑ์
และบรกิารของบรษิัท บรษิัทในเครือและบรษิัทย่อยของบรษิัท และบคุคลภายนอก ซึ่งในบางครัง้บรษิัทจ าเป็นตอ้งส่งหรอื
โอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ในกรณีนีบ้ริษัทจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการส่งหรือโอนขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูบ้ริการ หรือผูร้บัขอ้มลูของบรษิัทที่มีความน่าเชื่อถือดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยั
เพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ  เพื่อท าให้
ท่านมั่นใจไดว้่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนขอ้มูลนั้นมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เหมาะสม  
 
 
 

http://www.asiawealth.co.th/th/index.php


 

  
 

ศกึษารายละเอียดนโยบายขอ้มลูส่วนบคุคล ไดท่ี้ 
http://www.asiawealth.co.th/th/index.php  

 

7. รายละเอียดการติดต่อบริษัท หากท่านมีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
โปรดติดต่อบรษิัทหรือเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ที่บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด  

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์ชั้น 5 หอ้ง 501, ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ10330 หมายเลขโทรศพัท ์02-680-5000 หรือ เว็บไซต ์www.asiawealth.co.th ฝ่ายบรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์อีเมล 
cs@asiawealth.co.th  

 
ลงนาม : …………………………………………………………………. 
 
ชื่อ นามสกลุ: …………………………………………………………… 
               (ชือ่เตม็ตามทีป่รากฏในบตัรประชาชน /หนงัสอืเดนิทาง) 
 
วนัท่ี: ………………………………………….. 

http://www.asiawealth.co.th/th/index.php
mailto:cs@aslsecurities.com


บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกัด
ส ำนกังำนใหญ่ (อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร)์
เลขที่ 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์(รถไฟฟำ้ BTS ชิดลม ทำงออก 4) ชัน้ 14 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศพัท ์: 02-680-5000 โทรสำร : 02-680-5111
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