สิ่งที่มาส่งมาด้วย 2

เลขที่ใบจอง …………….............................

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ควบคู่ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NCAP-W1) โดยไม่คิดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบจองซือ้ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
จานวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.50 บาท
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (NCAP-W1) จานวน 225,000,00 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ NCAP-W1
(อัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ)
วันที่จองซือ้ วันที่

7 มิถนุ ายน 2565

8 มิถนุ ายน 2565

9 มิถนุ ายน 2565

10 มิถนุ ายน 2565

13 มิถนุ ายน 2565

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (“เอเชียเวลท์”) ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัท
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ชื่อ …………………………...………............................................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่............................................
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้รบั จากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท”)
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................... สัญชาติ ................................. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี.............................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อกรรมการที่มีอานาจลงนาม (สาหรับกรณีนิติบุคคล) ............................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ของกรรมการที่มีอานาจลงนาม............................................................................................................................................................................................................................................
ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ดังนี ้
รายละเอียดการจองซือ้
ราคาต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ (บาท)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน
4.50
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อจองซือ้ ” หรือ “Asia
Wealth Securities Company Limited for Subscription” ตามรายละเอียดดังนี ้
 เงินโอน  เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ………………………...........วันที่ ……………………...……. ธนาคาร........................................... สาขา.............................................
(โดย เช็ค / แค็ชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และจะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลารับจองซือ้ หุน้ เท่านั้น) โดย สั่งจ่ายตามชื่อ
บัญชีของแต่ละธนาคารตามที่ระบุขา้ งต้น (กาหนดการชาระเงินด้วยเช็ค/แค็ชเชียร์เช็ค /ดร๊าฟ ต้องชาระโดยเงินโอนภายในเวลาก่อนปิ ดรับเคลียริ่งเช็คของวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
 แบบไร้ ใ บหุ้ น (Scriptless) ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับ การจัด สรรนั้น ไว้ใ นชื่ อ“บริษั ท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝ าก” (TSD) และด าเนินการให้บ ริษัท ..................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่  นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่...................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการนาหุน้ เข้า
บัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน)
 นาใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (TSD) และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชี
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่งให้ TSD ใน
กรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนดจะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด)
 แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัททางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมาย
ให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ซึ่งบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะใช้ในการชาระค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาท ขึน้ ไป หากผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุ .......................................................................................................
*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แ ท้จริง หรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มี การตกลงกันทางกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนหุน้ ที่จองซือ้ หรือชาระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื ้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ
ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของข้าพเจ้าตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ ต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซือ้ หุน้ ) ทัง้ นี้ บัญชี
เงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม
 ธนาคารกรุงไทย / KTB  ธนาคารกรุงเทพ / BBL  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BAY  ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB  ธนาคารยูโอบี /UOB
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /LHB  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB บัญชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันทาการ นับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผูจ้ องต้องรับผิดชอบ เมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ที่ถกู ต้องเรียบร้อย พร้อมชาระเงินค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนนี้ ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรและ ลงชื่อ.....…......…................................................................. ผูจ้ องซือ้ หุน้
สารสนเทศดังกล่าวและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
( .....…......….......................................................... )
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ “กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนัน้ อาจถูกตัดสิทธิการจองซือ้ ”

หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่จองซือ้ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565 8 มิถนุ ายน 2565 9 มิถนุ ายน 2565
10 มิถนุ ายน 2565 13 มิถนุ ายน 2565
ใบจองซือ้ เลขที่……………....................................
บริษัท หรือ เอเชียเวลท์ ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................…………….............เพื่อจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ บมจ. เน็คซ์ แคปปิ ตอล ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (NCAP-W1) รวมจานวน ..............................................
หุน้ ในราคาหุน้ ละ 4.50 บาท รวมเป็ นเงิน ...............................................................บาท
โดยชาระแบบผ่านเคาน์เตอร์ SCB ด้วย เงินโอนเข้าบัญชี เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ............................วันที่ …………….............ธนาคาร/สาขา............................
แบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ให้ออกใบหุน้ สามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่...................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
แบบรับเป็ นใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน้ )
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนหุน้ ที่จองซือ้ หรือชาระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื ้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ
ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของข้าพเจ้าตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ ต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซือ้ หุน้ ) ทัง้ นี้ บัญชี
เงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม
 ธนาคารกรุงไทย / KTB
 ธนาคารกรุงเทพ / BBL  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BAY  ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB  ธนาคารยูโอบี /UOB
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /LHB  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB บัญชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผูจ้ องต้องรับผิดชอบ เมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั เอกสารการจอง .........................................................................
** ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ ทางไปรษณีย์ และห้ามยื่น/ฝากเอกสารการจองซือ้ ไว้กบั ธนาคารที่ท่านชาระเงินโดยเด็ดขาด **

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ พำย จำกัด (มหำชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
027
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหำชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
038
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหำชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE CO., LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
224
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
248
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243
245

CUSTODIAN
ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (เพือรับฝำกทรัพย์สิน)
339
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
340
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพือรับฝำกทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY
SERVICES
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

้ หุน
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)

เรือ
่ ง
subject:

บริษ ัท เน็คซ ์ แคปปิ ตอล จาก ัด (มหาชน) (NCAP)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of NCAP

ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท เน็คซ ์ แคปปิ ตอล จาก ัด (มหาชน)
NEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

NCAP

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

28/04/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

03/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

2:1

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

4.50

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

07/06/2022 - 13/06/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)
้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
07/06/2022
**เพิม
่ เติม (Remark) : 2 หุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (NCAPW1) ฟรี **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพแนบ
สาเนาทะเบียนบ ้าน**

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ
บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลำจองซื้อระหว่ำงวันที่ 7-13 มิถนุ ำยน 2565
จัดเตรียมโดย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 5 ห้อง 501, ชัน้ 14
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2680-5033

NCAP 001/2565
วันที่ 17 พฤษภำคม 2565
เรื่อง

แจ้งสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เรียน

ท่ำนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย

1. หนังสือข้อสนเทศกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
2. ใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
3. ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ซึ่งออกโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
4. หนังสือมอบอำนำจ
5. แบบสอบถำมเพื่อ หำข้อ บ่ ง ชี้ก ำรเป็ น บุ ค คลสหรัฐ ฯ (บุ ค คลและนิ ติบุ ค คล) เฉพำะผู้ป ระสงค์ น ำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
6. แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล
7. หนังสือให้ควำมยินยอมตำมข้อกำหนด พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. แผนทีส่ ถำนทีจ่ องซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน

ตำมที่ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ของบริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เมื่อวันที่
21 เมษำยน 2565 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่จำนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดั สรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรำส่วน 2 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่ (ในกรณีมเี ศษ
ของหุ้นที่เกิดจำกกำรคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ้ง) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.50 บำท ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในวัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ (NCAPW1) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ”) จำนวน 225,000,000 หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อ และได้รบั จัดสรรหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทำให้บริษัทมี
หน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วน 2 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีทม่ี เี ศษหุน้ จำก
กำรคำนวณให้ปัดทิ้ง) ที่รำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่ วยละ 0 บำท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่ำหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนใหม่ตงั ้ แต่เวลำ 9.00 ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 (รวมทัง้ สิน้
5 วันทำกำร)
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีผ่ ถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถือ อยู่ใน
ครัง้ นี้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในกรณีทม่ี หี ุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำก
กำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกแล้ว โดยไม่จดั สรรให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ บริษทั จะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ อื หุน้
-1-

เดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมโดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศในรำคำเดียวกันกับหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรตำมสิทธิดงั นี้
(1) ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้
ถือหุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกเป็ นจำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ ทีผ่ ู้
ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้ท่จี องซื้อเกิน กว่ำสิทธิและชำระค่ำจองซื้อหุ้น
ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวนทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ
(2) ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้
ถือหุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกเป็ นจำนวนน้อยกว่ำหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิม
จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยโดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะ
ทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้วย
จำนวนหุน้ ทีเ่ หลือจะได้เป็ นจำนวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้
ปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยจองซื้อและชำระค่ำจอง
ซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) ให้ทำกำรจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิ
แต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนหุ้นทีจ่ องซื้อนัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ท่จี องซื้อเกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยนัน้ คูณด้วยจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำย
จองซื้อและชำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้ นี้ ให้ดำเนินกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมวิธกี ำรในข้อ (2) นี้จนกระทัง่
ไม่มหี นุ้ เหลือจำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้อกี เนื่องจำกเป็ นเศษของหุน้
กำรจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผถู้ ้ือหุน้ ทีจ่ องซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิรำยใดมีหน้ำที่
ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่
จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใดจะต้องไม่มลี กั ษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื น
ข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชำติไทยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลย
พินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่
จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวทำให้หรืออำจเป็ นผลให้บริษทั มีภำระหรือหน้ำที่
ต้องปฏิบตั ิห รือดำเนินกำรใดๆ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) ประเทศออสเตรเลีย 3)
ประเทศญี่ป่ ุน 4) ประเทศเกำหลีใต้ 5) ประเทศจีน 6) ประเทศมำเลเซีย 7) ประเทศอินเดีย และบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้
ดุลพินิจในกำรประกำศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิม่ เติมรำยชื่อประเทศทีถ่ ูกจำกัดสิทธิเพิม่ เติม ซึ่งจะเป็ นผลให้บริษทั ต้องมี
ภำระหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรใดๆ เพิม่ เติมไปจำกทีต่ อ้ งดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำยไทย
อนึ่ง หำกยังมีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่
จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และกำรจัดสรรให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิ
(Oversubscription) บริษทั จะต้องดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรตัดหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนทีค่ งเหลือจำก
กำรเสนอขำยทิง้ ทัง้ นี้ บริษทั จะขออนุมตั ใิ นเรื่องดังกล่ำวจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
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บริษัทจึงเรียนมำเพื่อแจ้งสิทธิของท่ำนในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ระบุจำนวนหุน้ ที่มี
สิทธิในกำรจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 3) และบริษทั ได้กำหนดรำยละเอียดกำร
ออกและเสนอขำยพร้อมทัง้ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุ นไว้ในหนังสือข้อสนเทศกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่ส่ง
มำด้วย 1) ทีแ่ นบมำพร้อมกันนี้
บริษทั ได้เผยแพร่เอกสำรแจ้งสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถือ อยู่ พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบ (ยกเว้นใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน ซึ่งออกโดย
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั www.nextcapital.co.th
หำกมีขอ้ สงสัยประกำรใดเกี่ยวกับกำรจัดสรร ขัน้ ตอน และ วิธกี ำรจองซื้อ กรุณำติดต่อมำยังฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ
สัมพันธ์ (Customer Service) บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ในวันทำกำร จันทร์-ศุกร์ เวลำ 8:30 - 17:00 น. เบอร์
โทร 02-680-5033-5
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

- นายปุณณมาศ วิจติ รกุลวงศา (นำยปุณณมำศ วิจติ รกุลวงศำ)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของ
บริ ษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

-1-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
1.

2.

3.

ชื่อและที่ตงั ้ ของบริษทั จดทะเบียน
ชื่อบริษทั
: บริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนบริษทั

: 0107563000053

ประเภทธุรกิจ

: ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

: 163 อำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500

โทรศัพท์

: 0-2342-9699

โทรสำร

: 0-2342-9688

เว็บไซต์

: www.nextcapital.co.th

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษทั และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ให้จดั สรร
หุ้นเพิ่ มทุน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565

กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2565

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทของหุน้

หุน้ สำมัญ

ทุนชำระแล้วเดิม

469,000,000 บำท

ทุนทีจ่ ะชำระเพิม่

806,500,000 บำท

วิธกี ำรจัดสรร

(1) เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดั สรร
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วน
กำรจัดสรร 2 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
โดยบริษทั กำหนดให้วนั ที่ 29 เมษำยน 2565 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ ถือหุ้นทีจ่ ะทำให้บริษัทมีหน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถอื หุน้ ที่จอง
ซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วนกำรจัดสรร 2 หุ้นสำมัญใหม่ทจ่ี องซื้อ
หุน้ เพิม่ ทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทม่ี เี ศษของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ เหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้
ตัดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้ จำนวน โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั กำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565
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(2) จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิท่จี ะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีผ่ ถู้ ือหุน้
แต่ ละรำยถือ อยู่ โดยไม่ จ ัด สรรให้กับ ผู้ถือ หุ้ น ที่จะทำให้บริษัทมีห น้ ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร

(1) เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้
ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่
จัด สรรให้กับ ผู้ถือหุ้น ที่จะทำให้บ ริษัทมีหน้ ำ ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใน
อัตรำส่วนกำรจัดสรร 2 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน โดยเศษของหุน้
ให้ปัดทิ้ง ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.50 บำท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดย
ไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใน
อัต รำส่ ว นกำรจัด สรร 2 หุ้ น สำมัญ ใหม่ ท่ีจ องซื้ อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่มี ีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
คำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษดังกล่ำวทิง้ ทัง้
จำนวน
(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (NCAP-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
และได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย

อัตรำส่วน

(1) เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดั สรร
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วน
กำรจัดสรร 2 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
โดยผูถ้ อื หุน้ อำจจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิได้ และจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและ
เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ที่จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตรำส่วนกำรจัดสรร 2
หุน้ สำมัญใหม่ทจ่ี องซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทม่ี ี
เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษดังกล่ำวทิง้ ทัง้ จำนวน
(2) จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NCAP-W1) ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ในอัตรำกำรใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ต ำม
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

รำคำต่อหุน้

4.50 บำทต่อหุน้
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ระยะเวลำกำรจองซื้อหุน้
และชำระเงิน

ในกรณีจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”)
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13
มิถุนำยน 2565 (รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร)
ในกรณีจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13
มิถุนำยน 2565 (รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร)

วิธกี ำรชำระเงิน

เงินโอนผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่เวลำ
9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565
โดยกำรฝำกเข้ำบัญชี ดังนี้
-

บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี
“บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อจองซื้อ” หรือ “Asia Wealth Securities
Company Limited for Subscription”
เช็คบุคคล / เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั ๋วแลกเงิ น (ดร๊าฟท์)
เช็คลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 มิถุนำยน 2565
กำรชำระด้วยเช็ค ดร๊ำฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องชำระโดยนำฝำกเช็ค ดร๊ำฟท์
หรือ แคชเชียร์เช็คเข้ำบัญชี ธนำคำรไทยพำณิชย์ขำ้ งต้น ภำยในเวลำก่อนปิ ดรับ
เคลียริง่ เช็คของวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 และสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสำนักหักบัญชี
ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยในระยะเวลำจองซื้อเท่ำนัน้ (โปรดระบุช่อื หมำยเลข
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผูส้ ั ่งจองไว้ดำ้ นหลังเช็คด้วย)
**ขอสงวนสิทธิไม่รบั ชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเป็ นเงินสด**

สถำนทีร่ บั จองซื้อ

ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน”)
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-5083 (คุณวิภำวรรณ แซ่อ้งึ ) 0-2680-5087 (คุณศกลวรรณ สระ
มงคล) และ 0-2680-5036 (คุณสุกญ
ั ญำ บินสุข)
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เงือ่ นไขอื่นๆ

1. ในกรณีท่มี หี ุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ โดยไม่ จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ในรอบ แรกเป็ นจำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ ที่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ่ี
จองซื้อเกินกว่ำสิทธิและชำระค่ำจองซื้อหุน้ ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวน
ทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ
2. ในกรณีท่มี หี ุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุ้นทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกเป็ นจำนวนน้อยกว่ำหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิม
จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่ำวให้แก่ผู้ทจ่ี องซื้อเกิน
กว่ำสิทธิตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ทจ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
โดยไม่ จ ัด สรร ให้กับ ผู้ถือ หุ้น ที่จ ะท ำให้บ ริษัท มีห น้ ำ ที่ต ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่
ละรำยคูณด้วยจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือจะได้เป็ นจำนวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ ปั ดเศษ
ของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำ นวนหุน้
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) ให้ทำกำรจัดสรร
ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำม
จำนวนหุน้ ทีจ่ องซื้อนัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกิน
กว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ คูณด้วยจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ทีผ่ ู้
ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่มี ี เศษ
ของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่
เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้ นี้
ให้ดำเนินกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมวิธกี ำรในข้อ (2)
นี้จนกระทังไม่
่ มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้อีก
เนื่องจำกเป็ นเศษของหุน้
กำรจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผถู้ ือหุน้ ทีจ่ องซื้อหุน้ สำมัญเพิม่
ทุ น เกิน กว่ ำ สิท ธิร ำยใดมีห น้ ำ ที่ต้อ งท ำค ำเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (Tender Offer)
ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ.12/2554 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลง
วันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้กับผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำม
รำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำร
ถือ หุ้น ของบุ ค คลผู้ไ ม่ มีสัญ ชำติไ ทย ตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ บัง คับ ของบริษัท และ
คณะกรรมกำรบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
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ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะ
ทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวทำให้
หรืออำจเป็ นผลให้บริษัทมีภำระหรือหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิหรือดำเนินกำรใดๆ ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) ประเทศออสเตรเลีย
3) ประเทศญี่ป่ ุ น 4) ประเทศเกำหลีใ ต้ 5) ประเทศจีน 6) ประเทศมำเลเซีย 7)
ประเทศอินเดีย และบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจในกำรประกำศเปลีย่ นแปลง
และ/หรือ เพิม่ เติมรำยชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิเพิม่ เติม ซึ่งจะเป็ นผลให้บริษทั
ต้องมีภำระหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรใดๆ เพิม่ เติมไปจำกทีต่ ้องดำเนินกำรภำยใต้
กฎหมำยไทย
อนึ่ง หำกยังมีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ถือหุน้ ที่จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำม
กฎหมำยต่ ำ งประเทศ และกำรจัด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่จ องซื้ อ เกิ น กว่ ำ สิ ท ธิ
(Oversubscription) บริษทั จะต้องดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำร
ตัดหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิ้ง ทัง้ นี้ บริษทั จะขออนุ มตั ิ
ในเรื่องดังกล่ำวจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั กำหนดให้วนั ที่ 29 เมษำยน 2565 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรและเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ ถอื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มี
หน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้
บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565

5.

กาหนดการจองซือ้ วิ ธีการจองซื้อ และ การชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
5.1

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ในกรณีจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”)
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 (รวม
ทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร)
ในกรณีจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 (รวม
ทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร)

5.2

สถานที่รบั จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัด เป็ นตัวแทนในกำรับจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่
ของบริษทั (“ตัวแทนกำรรับจองซื้อหุน้ ”) ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีม่ สี ทิ ธิแต่ละรำยสำมำรถจองซื้อหุน้ ได้ทส่ี ำนักงำน
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ใหญ่ของตัวแทนกำรรับจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น.
ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 (รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร) ตำมทีอ่ ยู่ดำ้ นล่ำง
ชื่อ
ที่อยู่

ติ ดต่อ

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัด
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-5083 (คุณวิภำวรรณ แซ่อง้ึ ) 0-2680-5087 (คุณศกลวรรณ สระมงคล) และ
0-2680-5036 (คุณสุกญ
ั ญำ บินสุข)

ทัง้ นี้ บริษทั โดยตัวแทนกำรรับจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจะไม่รบั เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ทางไปรษณี ย์ หรือโทรสาร หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ทั ่วประเทศ
สำหรับ ผู้ถือ หุ้นทัง้ ในกรุ งเทพฯและต่ำงจังหวัด กรุ ณำติด ต่ อ บริษัทหลัก ทรัพย์ท่ีท่ำ นมีบญ
ั ชีซ้ือขำย
หลักทรัพย์ และมีหุน้ สำมัญของบริษทั ฝำกไว้ เพื่อให้บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ๆ ดำเนินกำรรวบรวมเอกสำร
และยื่นเรื่องให้แก่ตวั แทนกำรรับจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ ประสงค์จะจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ให้ตดิ ต่อยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
และหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน (ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3) ได้ทต่ี วั แทนกำรรับจอง
ซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมทีร่ ะบุดำ้ นบน เท่ำนัน้
นอกจำกกำรจองซื้อหุน้ ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนกำรรับจองซื้อหุน้ ทีด่ งั กล่ำวแล้ว ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
แต่ละรำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) สำมำรถจองซื้อหุ้นผ่ำนทำงระบบออนไลน์ บนระบบ
Electronic Right Offering (“E-RO”) ที่ http://ero.asiawealth.co.th ของบริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์
จำกัด (ตำมทีร่ ะบุในหัวข้อ 5.3)
5.3

วิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

5.3.1 วิ ธีการชาระค่าจองซือ้ หุ้น
ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ เต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธกี ำรดังนี้
1. กำรชำระเงินโดยโอนเงินสด หรือ โอนด้วยเช็ค
โอนเงินสด : โดยเงินโอนผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่เวลำ
9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 โดยกำรฝำกเข้ำ
บัญชี ดังนี้
- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษทั
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อจองซื้อ” หรือ “Asia Wealth Securities Company
Limited for Subscription”
โดยกำหนดกำรรับเอกสำรกำรจองซื้อหุ้น โดยวิธกี ำรโอนเงินสด ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7
มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565
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โอนด้วยเช็ค : กำรโอนด้วยเช็ค ผูจ้ องซื้อจะต้องนำเช็คลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 นำฝำก
เข้ำบัญชีดงั ต่อไปนี้
- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษทั
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อจองซื้อ” หรือ “Asia Wealth Securities Company
Limited for Subscription”
ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อต้องดำเนินกำรนำเช็คฝำกเข้ำบัญชี ภำยในเวลำก่อนปิ ดรับ เคลีย ริ่งเช็คของวันที่ 9
มิถุนำยน 2565 และเช็คดังกล่ำวต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้
ภำยในระยะเวลำจองซื้อเท่ำนัน้ โดยกำหนดกำรรับเอกสำรกำรจองซื้อหุ้นโดยวิธกี ำรโอนด้วยเช็ค
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนำยน 2565
ทัง้ นี้ ผู้ถื อ หุ้นที่ จ องซื้อจะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระค่ าใช้ จ่ ายหรื อค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ ามี)
ต่างหากจากจานวนเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
2. กำรโอนเงินผ่ำนระบบ Mobile Banking ของธนำคำรอื่นๆ (เฉพำะกำรจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic
Rights Offering (E-RO)) ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ของธนำคำร
อื่นๆ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้ำงต้น จำกนัน้ ผู้จองซื้อตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูลกำรจองซื้อ และดำเนินกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ พร้อมทัง้ แนบรูปภำพหลักฐำน
กำรโอนเงินไว้เป็ นหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้
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5.3.2 วิ ธีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 มิถุนำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่
13 มิถุนำยน 2565 (รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร) โดยวิธกี ำร ดังนี้
1. กรณี จองซื้อผ่านการกรอกเอกสารการจองซื้อ
ผูจ้ องซื้อหุน้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐำนกำรชำระเงินและเอกสำรกำรจองซื้อยื่น
ณ สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนกำรรับจองซื้อหุน้ ที่ บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (“กำรยื่นเอกสำร
จองซื้อทีเ่ อเชีย เวลท์”)
2. กรณี จองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)
ผูจ้ องซื้อหุน้ บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย สำมำรถจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)
บนเว็บไซต์ ที่ http://ero.asiawealth.co.th โดยมีวธิ กี ำรจองซื้อ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบสิ ทธิ์ ก่อนการจองซื้อ
2.1.1 ผูจ้ องซื้อลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชำชน
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ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อติดปั ญหำกำรใช้งำนในระบบ E-RO สำมำรถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ ตามรู ปที่
แสดง

2.1.2

ก่อนกระบวนกำรตรวจสอบสิทธิก์ ่อนกำรจองซื้อ ผ่ำนระบบ E-RO ผู้จองซื้อกรุณำอ่ำน
ข้อควำมยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและยืนยันตัวตนตำมรำยละเอียดตำมแผนภำพด้ำนล่ำง

2.1.3

ภำยหลังยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและยืนยันตัวตนตำมทีร่ ะบุในข้อ 2.1 ผูจ้ องซื้อหุน้ สำมำรถ
ตรวจสอบสิท ธิผ์ ่ ำ นเว็บ ไซต์ ที่ http://ero.asiawealth.co.th โดยกรอกหมำยเลขบัต ร
ประจำตัวประชำชนในกำรตรวจสอบสิทธิ ์ โดยระบบจะเปิ ดให้ตรวจสอบสิทธิตั์ ง้ แต่วนั ที่ 1
มิถุนำยน 2565 (ก่อนวันจองซื้อ 3 วันทำกำร)
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2.2

การจองซื้อ
2.2.1

ผูจ้ องซื้อลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชำชน

2.2.2

ก่อนกระบวนกำรจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO ผูจ้ องซื้อกรุณำอ่ำนข้อควำมยินยอมเปิ ดเผย
ข้อมูลและยืนยันตัวตนตำมรำยละเอียดตำมแผนภำพด้ำนล่ำง
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2.2.3

ขัน้ ตอนที่ 1 : กำรลงทะเบียนจองสิทธิ ์
ภำยหลังกำรยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและยืนยันตัวตน ผู้จองซื้อจะเห็นข้อมูล ได้แก่ ชื่อนำมสกุล เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ และเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุ้น ในกรณีท่มี เี ลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ มำกกว่ำ 1 หมำยเลข ระบบจะดำเนินกำร Default
ข้อมูลขึน้ มำในช่อง Dropdown (1) หำกผูถ้ อื หุน้ ประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
อีกครัง้ ในกรณีทม่ี เี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ หมำยเลขเดียว ระบบจะล๊อคเป็ นแถบเทำไม่ให้
ดำเนินกำรแก้ไข นอกจำกนี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเบอร์
โทรศัพท์ สำมำรถกดปุ่ม Edit เพื่อเข้ำไปแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ได้ หลังจำกนัน้ ระบบจะขึน้
ข้อควำมให้ผจู้ องซื้อตกลงเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีไ่ ด้ดำเนินกำรแก้ไข นอกจำกนี้ ผูจ้ องซื้อที่
ประสงค์จะรับหุน้ แบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ผูจ้ องซื้อจะต้องเลือกบริษทั หลักทรัพย์ทจ่ี ะ
ให้บ ริษัท ศู น ย์ ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์น ำหุ้น เข้ำ ฝำกไว้ รวมถึง กรอกเลขที่บ ัญ ชีซ้ือ ขำย
หลักทรัพย์ในช่องเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขำย
*ในกรณี ท่ีผู้ จ องซื้ อ ประสงค์ จ ะฝำกหุ้น สำมัญ ที่อ อกใหม่ ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 หรือรับเป็ นใบหุน้ (Script) ผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถจองซื้อ
ผ่ำนระบบ E-RO ได้ ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสำรที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์
จำกัด เนื่องจำกต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ “แบบสอบถำมเพื่อหำข้อ
บ่งชีก้ ำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ เฉพำะผูป้ ระสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรั บ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA
STATUS)”
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2.2.4

ขัน้ ตอนที่ 2 : จัดกำรคำสั ่งซื้อ
1) ผู้จองซื้อจะเห็นข้อมูลจำนวนหุ้นเดิม สิทธิใ์ นกำรซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของผู้จองซื้อ และ
จำนวนหุน้ ทีส่ ำมำรถจองซื้อได้ตำมสิทธิ ์ จำกนัน้ กรอกข้อมูลกำรสั ่งซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ
ผูจ้ องซื้อ พร้อมทัง้ เลือกธนำคำรและกรอกข้อมูลเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อ ใน
กรณีท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นส่วนที่เกินสิทธิ ์ หลังจำกนัน้ ระบบจะขึ้นข้อมูลแสดง
รำยละเอียด ชื่อ-นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผูจ้ องซื้อ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อมูล
ในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น (Record date) ในวั น ที่ 29 เมษำยน 2565 ผู้ จ องซื้ อ กด
“รับทรำบ” ข้อมูลดังกล่ำว และกด “ยืนยันกำรสั ่งซื้อ”
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2) ภายหลังกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบจะ Default รำยละเอียดข้อมูล
กำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ได้แก่ ข้อมูลทัวไปของผู
่
จ้ องซื้อ รำยละเอียดกำรจัดสรร
หุ้น (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ท่จี ะนำฝำกหุ้นและเลขที่บญ
ั ชีซ้ือขำยหลักทรัพย์)
และรำยละเอียดกำรจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน ที่ผู้จองซื้อกรอกตำม 1) ข้ำงต้น ทัง้ นี้
ผูจ้ องซื้อต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนกำรกดถัดไป

- 15 -

2.2.5

ขัน้ ตอนที่ 3 : ชำระเงิน
ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินผ่ำนระบบ Mobile Banking เข้ำบัญชี ดังนี้
- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-3-14390-4 ชื่อ
บัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อจองซื้อ” หรือ “Asia Wealth
Securities Company Limited for Subscription”
จำกนัน้ ผู้จองซื้อต้องอัพโหลดหลักฐำนกำรชำระเงิน (นำมสกุลไฟล์ .PNG, .JPG
และ .JPEG ขนำดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.) และกดปุ่มถัดไปภำยหลังกำรชำระเงินแล้ว
เสร็จ
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2.2.6

ผูจ้ องซื้อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันรำยกำรจอง

2.3 ขัน้ ตอนการตรวจสอบผลการจองซื้อ
ผู้ จ อง ซื้ อสำ ม ำรถต รวจสอบ ผ ลกำรจอง ซื้ อ ที่ ได้ ร ั บ กำ รจั ด สรร โ ดย ลง ท ะ เบี ย นผ่ ำ น
http://ero.asiawealth.co.th และคลิกตรวจสอบผลกำรจองซื้อ โดยสำมำรถตรวจสอบได้ตงั ้ แต่วนั ที่
16 มิถุนำยน 2565 เป็ นต้นไป
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*หำกมีปัญหำหรือมีขอ้ สงสัยในกำรใช้งำนระบบ E-RO กรุณำติดต่อ ฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์
(Customer Service) บริษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ในวันทำกำร จันทร์-ศุกร์ เวลำ 8:30 17:00 น. เบอร์โทร 02-680-5033-5
หมายเหตุ:
1. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ
ผูจ้ องซื้อจะต้องแสดงควำมจำนงในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน
จึงจะมีสทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ และจะต้องทำกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ ทัง้ ในส่วนทีจ่ องซื้อตำมสิทธิทไ่ี ด้รบั และในส่วนทีป่ ระสงค์จะ
จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ
โดยผูจ้ องซื้อสำมำรถกรอกรำยละเอียดกำรจองใน “ใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน” (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 2)
หรือบนเว็บไซต์ผ่ำนระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชัดเจน
โดยหำกมีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำกกำรจองซื้อตำมสิทธิ ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีม่ กี ำรจองซื้อเกินสิทธิจงึ จะ
ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีจ่ องซื้อเกินสิทธิต่อไป
ทัง้ นี้ บริษัท หรือ เอเชีย เวลท์ ขอสงวนสิทธิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุน้ ที่
ปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำร จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนนี้เท่ำนัน้
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่มำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
สำหรับกำรยื่นเอกสำรกำรจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมจำนวนเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่
ทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ /ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อ
หุน้ เท่ำนัน้
สำหรับกำรจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO ผูถ้ อื หุน้ จะต้องทำกำรจองซื้อตำมจำนวนเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ ู้
ถือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กล่ำวคือ จองซื้อผ่ำนระบบ E-RO 1 ครัง้
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ /ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ เท่ำนัน้
5.3.3 เอกสารประกอบการจองซื้อ
1. สำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีย่ ่นื เอกสำรจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
1.1 ใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีก่ รอกข้อมูลและลงลำยมือชื่อครบถ้วน
บริษทั จะทำกำรจัดส่งใบจองซื้อหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ รี ำยชื่อปรำกฏอยู่ในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื
หุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดจำก
เว็บไซต์ของบริษทั www.nextcapital.co.th
1.2 ใบรับ รองสิท ธิก ำรจองซื้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่ง ออกโดย บริษัท ศู น ย์ ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด
1.3 หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อ
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1.4 ในกรณีทไ่ี ม่มใี บรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ตำมทีร่ ะบุในข้อ 1.2 และ/หรือในกรณี
ทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทำให้ช่อื /ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ อื หุน้ ตำมทีม่ รี ำยชื่อปรำกฏอยู่ใน
วัน ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวัน ที่ 29 เมษำยน 2565 ผู้ถือ หุ้น จะต้อ งแนบ
เอกสำรทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น และขอให้แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงตนดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม) สำเนำบัตรประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำบัตรทีท่ ำงรำชกำรออกให้ พร้อมแนบ
สำเนำทะเบียนบ้ำนทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว (มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในเมืองไทย)
- สำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุน้ ได้โดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
กรณีนิตบิ ุคคลตำมกฎหมำยไทยหรือทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
- สำเนำหนังสือแสดงรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ทีอ่ อกให้ไม่เกินหก (6) เดือน นับ
จนถึงวันที่ย่นื ใบจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
- สำเนำบัตรประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนำจกระทำกำร สำหรับกรณีท่มี ีกำรมอบอำนำจให้ผู้อ่ืนกระทำกำรแทน
พร้อมสำเนำบัตรประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว และของผูร้ บั มอบอำนำจ รับรองสำเนำถูกต้อง
ทัง้ นี ้ หำกหนังสือมอบอำนำจกระทำกำรเป็ นฉบับสำเนำ เอกสำรฉบับสำเนำดังกล่ำวต้องลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ บั มอบอำนำจ
- ในกรณีทเ่ี ป็ นส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่ วยงำนอื่นของรัฐ จะต้อง
แนบหนังสือทีม่ คี ำสั ่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือหนังสือมอบอำนำจในกำร
ทำธุรกรรม
- ในกรณี ท่ีเ ป็ น สหกรณ์ มูลนิ ธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ำ และนิ ติบุ ค คลอื่น ในลัก ษณะ
เดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรทำธุรกรรมหรือรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร หนังสือแสดงกำรจดทะเบียนจำกหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง หนังสือแต่งตัง้ หรือ
มอบอำนำจในกำรทำธุรกรรม และเอกสำรหลักฐำนกำรได้รบั ยกเว้นกำรหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย
(ถ้ำมี)
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กรณีนิตบิ ุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศหรือทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
- สำเนำหนังสือแสดงถึงสถำนภำพควำมเป็ นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั หรือ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับ เอกสำรที่แสดงถึงสถำนที่ตงั ้ นิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
- สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอี ำนำจลงนำม และสำเนำหนังสือมอบอำนำจ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- ทัง้ นี้ เอกสำรทัง้ หมดทีล่ งนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั กำรรับรองลงลำยมือ
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่ วยงำนอื่นใดที่มอี ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำม
ถูกต้องของเอกสำรและให้เจ้ำหน้ำทีส่ ถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำร
ดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของ
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีไ่ ด้ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน
หก (6) เดือนนับจนถึงวันทีย่ ่นื ใบจองซื้อ
1.5 ในกรณี ท่ีมีก ำรมอบอ ำนำจให้ CUSTODIAN มำใช้สิท ธิแ ทนผู้ถือ หุ้น จะต้อ งมีห นั ง สือ มอบ
อำนำจให้ CUSTODIAN ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุน้ และเอกสำรกำรจองซื้อ
หุน้ จะลงนำมโดย CUSTODIAN และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ทีร่ ะบุช่อื ผูม้ อี ำนำจลง
นำม พร้อมสำเนำบัตรประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ หรือเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มี
อำนำจลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องอีก 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
1.6 หนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีท่มี อบหมำยให้
ผู้รบั มอบอำนำจมำกระทำกำรแทน) พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้จองซื้อและผู้รบั มอบ
อำนำจซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
1.7 แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล) เฉพำะผูป้ ระสงค์นำ
หลัก ทรัพ ย์ ฝ ำกเข้ำ บัญ ชีผู้ อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล (สำหรับผูจ้ องซื้อทีป่ ระสงค์จะ
ฝำกหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์) (Issuer Account) เท่ำนัน้ ) สิง่
ทีส่ ่งมำด้วย 5 และ 6
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ “แบบสอบถำมเพื่อหำข้อ
บ่งชีก้ ำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล) เฉพำะผูป้ ระสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผู้
ออกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถำมส ำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล (สำหรับผูจ้ องซื้อทีป่ ระสงค์จะฝำกหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ไว้
ในบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์) (Issuer Account) เท่ ำ นั น้ )” สิ่ง ที่ส่ง มำด้ว ย 5 และ 6
พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผูจ้ องซื้อลงลำยมือชื่อและส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อให้แก่เอเชีย เวลท์ แล้ว บริษทั
และเอเชีย เวลท์ จะถือว่ำผูจ้ องซื้อได้ให้คำรับรองว่ำข้อมูล รำยละเอียด รวมทัง้ ลำยมือชื่อทีไ่ ด้
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ลงไว้แล้วในเอกสำรนัน้ นัน้ (ไม่ว่ำผูจ้ องซื้อเป็ นผูก้ รอกข้อมูล รำยละเอียด และลงลำยมือชื่อใน
ใบจองซื้อนัน้ เอง หรือผูร้ บั มอบอำนำจ หรือตัวแทนซึง่ รวมถึงบริษทั นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ของผูจ้ องซื้อเป็ นผูก้ รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริง หำกปรำกฎว่ำข้อมูล รำยละเอียด
หรือลำยมือชื่อดังกล่ำวผิดพลำด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นจริง บริษัทและเอเชีย
เวลท์ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิเสธกำรจองซื้อไม่ว่ำทัง้ หมด
หรือบำงส่วน นอกจำกนี้ ในกรณีทม่ี กี ำรดำเนินกำรใดๆ โดยผิดพลำดจำกกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว
ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกให้บริษัทหรือเอเชีย เวลท์ รับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยหรือสูญเสียใดๆ ทัง้ สิ้น และบริษัท และเอเชีย เวลท์ จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำม
เสียหำยหรือควำมสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้นหรือส่งมอบเอกสำร
ไม่ครบถ้วน บริษทั หรือเอเชีย เวลท์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่ำผูจ้ องซื้อไม่ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิจอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหรือเอเชีย เวลท์ อำจใช้ดุลพินิจในกำร
พิจำรณำยกเว้นกำรรับเอกสำรประกอบกำรจองซื้อบำงประกำรให้แก่ผู้จองซื้อรำยใดๆ หรือ
เรียกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ทดแทนหรือเพิม่ เติมตำมทีเ่ ห็นสมควร
นอกจำกนี้ บริษทั และเอเชีย เวลท์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั ส่งเอกสำรเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ องซื้อรำยใด หำกกำรเสนอขำยหรือกำร
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยนัน้ จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือไม่เป็ นไป
ตำมวิธกี ำร หลักเกณฑ์และรำยละเอียดทีก่ ำหนดในกำรจัดสรรตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือ
แจ้งสิทธิกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) นี้
2. สำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อผ่ำนระบบ E-RO
2.1 กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ บนระบบ Electronic Right Offering (“ERO”) ของบริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ที่ http://ero.asiawealth.co.th
2.2 แนบหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบ E-RO
2.3 แนบสำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร
5.4

เงื่อนไขในการจองซื้อ
1. กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
1) กรณีจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน - ตำมสิทธิ หรือน้อยกว่ำสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรร
ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีแ่ จ้งควำมประสงค์จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิจะได้รบั กำร
จัดสรรทัง้ จำนวน
2) กรณีจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน - เกินกว่ำสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรร
ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ อำจจองซื้อ
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซื้อเกิน
กว่ำสิทธิจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำ สิทธิกต็ ่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
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หุน้ เดิม ของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำม
กฎหมำยต่ำงประเทศทีไ่ ด้จองซื้อตำมสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่ำนัน้
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละ
รำยถืออยู่ในครัง้ นี้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ในกรณีทม่ี หี ุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกแล้ว โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ บริษทั จะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือ หุน้ เดิมโดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ ะทำให้
บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในรำคำเดียวกันกับหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรตำมสิทธิดงั นี้
(1) ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่
จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ใน
รอบ แรกเป็ นจำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษัท จะ
จัด สรรหุ้น ที่เ หลือ ดัง กล่ ำ วให้แ ก่ ผู้ท่ีจ องซื้อ เกิน กว่ ำ สิท ธิแ ละช ำระค่ ำ จองซื้อ หุ้น ดัง กล่ ำ ว
ทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวนทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ
(2) ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่
จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีแ่ ต่ละรำยถืออยู่ใน
รอบแรกเป็ นจำนวนน้อยกว่ำหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
ดังกล่ำวให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ ท่จี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยโดยไม่จดั สรร
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยนำสัดส่วนกำรถือ
หุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้วยจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือจะได้เป็ นจำนวน
หุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้
ปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำ นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ แต่ละรำยจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) ให้ทำกำรจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี อง
ซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึง่ ยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนหุน้ ทีจ่ องซื้อนัน้ โดย
นำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ คูณด้วยจำนวนหุน้ ที่
เหลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร ใน
กรณีทม่ี ี เศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง โดยจำนวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่
เกินจำนวนหุน้ ทีผ่ ู้ถอื หุน้ แต่ละรำยจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้ นี้ ให้ดำเนินกำร
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมวิธกี ำรในข้อ (2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี ุน้ เหลือ
จำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้อกี เนื่องจำกเป็ นเศษของหุน้
กำรจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำ
สิท ธิร ำยใดมีห น้ ำ ที่ต้อ งท ำค ำเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรเข้ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรร
ให้กบั ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำ
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กรณีใด จะต้องไม่มีลกั ษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุ้นของบุค คลผู้ไม่มีสญ
ั ชำติ ไ ทย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวทำให้หรืออำจ
เป็ นผลให้บริษทั มีภำระหรือหน้ำทีต่ ้องปฏิบตั หิ รือดำเนินกำรใดๆ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่ง
ได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) ประเทศออสเตรเลีย 3) ประเทศญี่ป่ นุ 4) ประเทศเกำหลีใต้ 5)
ประเทศจีน 6) ประเทศมำเลเซีย 7) ประเทศอินเดีย และบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจในกำร
ประกำศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิม่ เติมรำยชื่อประเทศทีถ่ ูกจำกัดสิทธิเพิม่ เติม ซึ่งจะเป็ นผลให้
บริษทั ต้องมีภำระหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรใดๆ เพิม่ เติมไปจำกทีต่ ้องดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
ไทย
อนึ่ง หำกยังมีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิ มของบริษทั ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้ถือหุน้ ที่จะทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และกำร
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) บริษทั จะต้องดำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยกำรตัดหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนส่วนทีค่ งเหลือจำกกำรเสนอขำยทิง้ ทัง้ นี้ บริษทั
จะขออนุมตั ใิ นเรื่องดังกล่ำวจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงควำมจำนงในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนตำมสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ โดย
กรอกรำยละเอียดกำรจองในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 2 ให้ครบถ้วน ชัดเจน และ
จะต้องทำกำรจองซื้อและชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ ทัง้ ในส่วนที่
จองซื้อตำมสิทธิทไ่ี ด้รบั และในส่วนทีป่ ระสงค์จะจองซื้อเกินกว่ำสิทธิทไ่ี ด้รบั
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อและชำระเงินค่ำจองซื้อแล้ว ไม่มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อ
4. ในกรณีชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนด้วยเช็คธนำคำร กำรชำระเงินค่ำจองซื้อ และกำรจองซื้อหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริษทั หรือ เอเชีย เวลท์ สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อได้ภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดเท่ำนัน้
5. หำก (1) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซื้อหุน้ หรือเอเชีย เวลท์ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ค่ำจองซื้อหุน้ ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำมทีม่ ใิ ช่ควำมผิดของบริษทั หรือเอเชีย เวลท์ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือ
บำงส่วนได้ภำยในกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อและกำรชำระเงินค่ำหุน้ ตำมทีก่ ำหนด หรือ (2) ผูถ้ อื
หุน้ ทีจ่ องซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน บริษทั หรือ เอเชีย
เวลท์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำวต่อไป หรือให้เป็ นไปตำมดุลพินิจของ
เอเชีย เวลท์
อนึ่ง ในกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธกี ำรชำระเงินค่ำจองซื้อ
และดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธกี ำรทีก่ ำหนด หำกผูถ้ อื หุน้ มิไ ด้ปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนและดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธกี ำรที่กำหนดเพื่อให้
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อได้ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำจองซื้อ บริษทั หรือ เอเชีย เวลท์ มีสทิ ธิ
จะถือว่ำผูถ้ อื หุน้ สละสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุ นดังกล่ำว โดยบริษทั หรือ เอเชีย เวลท์ ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำวต่อไป
- 23 -

6. บริษทั และเอเชีย เวลท์ ขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธกี ำรชำระเงินค่ำหุน้ เงื่อนไข
ในกำรจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ตำมควำมเหมำะสม ใน
กรณีทเ่ี กิดปั ญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน
5.5

การคืนเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผ้ถู ือหุ้นในกรณี ที่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน หรือในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้
จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญไม่ครบตำมจำนวนทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิ
บริษทั จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำร
จัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกสิ้น สุ ด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เข้ำบัญชีของผู้จองซื้อตำมที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน โดยผู้จองซื้อต้องแนบ
สำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก (พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูจ้ องซื้อหุน้ ) ทัง้ นี้ บัญชี
เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำว จะต้องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของธนำคำรทีม่ สี ำขำใน
ประเทศไทยเท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝำกธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้อหุน้ เท่ำนัน้ ซึ่งต้องไม่
เป็ นบัญชีเงินฝำกร่วม
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีทบ่ี ริษัทไม่สำมำรถดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือ
ได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิโดยวิธกี ำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ อง
ซื้อได้ตำมทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน เนื่องจำกชื่อบัญชีเงินฝำกไม่ตรงกับชือ่ ผูจ้ องซื้อ หรือไม่
ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำมทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษทั บริษทั จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจอง
ซื้อในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิเป็ นเช็คขีด
คร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้ องซื้อหุน้ และส่งทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียนตำมที่อยู่ทป่ี รำกฏอยู่ในวัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 ภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ กรณีกำรรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียก
เก็บต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนำคำร บริษัทมีหน้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว กรณีไม่
สำมำรถคืนเงินให้แก่ผจู้ องซื้อได้ในกำหนดเวลำดังกล่ำวบริษทั จะต้องทำกำรชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ทัง้ นี้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร หรือได้รบั กำรจัดสรรไม่
ครบตำมจำนวนทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อตำมทีร่ ะบุไว้
ในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน หรือโดยกำรส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนให้ผจู้ องซื้อตำมทีอ่ ยู่ทป่ี รำกฏ
อยู่ในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 หำกเกิดกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค หรือควำมผิดพลำดซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของบริษทั เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจน
หรือไม่ตรงตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ สำมัญทีป่ รำกฏ ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงินค่ำจองซื้อในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำร
จัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษทั อีกต่อไป
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5.6

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผูจ้ องซื้อสำมำรถให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.6.1 ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซื้อประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ
ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ีบริษทั จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นัน้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซื้อภำยใน 7 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ องซื้อฝำกไว้ใน
กรณีน้ผี ทู้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
ที่ต ลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หุ้น สำมัญของบริษัททำกำรซื้อ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 5.6.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่ำวมิฉะนัน้ แล้วบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ในนำมผูจ้ องซื้อ ตำมข้อ 5.6.3
ให้แก่ผจู้ องซื้อแทน
5.6.2 ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จ องซื้อ ประสงค์ ท่ีจ ะฝำกหุ้น ในบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี บริษทั จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซือ้
ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำร
ฝำกให้แก่ผจู้ องซื้อภำยใน 7 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ีผทู้ ไ่ี ด้รบั กำร
จัด สรรจะสำมำรถขำยหุ้น สำมัญ ที่ไ ด้ร ับ กำรจัด สรรในตลำดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้แ ละหำกผู้จองซื้อ
ต้องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
สำมำรถติดต่อได้ท่ีศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ซ่งึ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีน้ี ผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำร
จองซื้อได้แก่ แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล) เฉพำะผู้
ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถำมสำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะ
ฝำกหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์) (Issuer Account)) พร้อมลงนำม
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้เอเชีย เวลท์ พร้อมเอกสำรจองซื้ออื่นๆ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือหำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำอำจเป็ นบุคคลสหรัฐฯ บริษัทขอสงวนสิทธิใน
กำรออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื้อตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทัง้ นี้ กำรถอนหุ้นสำมัญที่
ฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร
ดังนัน้ ผูจ้ องซื้อทีน่ ำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุน้ สำมัญได้ทนั ภำยในวันที่หุ้น
สำมัญของบริษทั ทำกำรซื้อขำยได้ในวันแรกในตลำดหลักทรัพย์
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5.6.3 ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซื้อ บริษทั โดยศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบีย นตำมที่อ ยู่ ท่ีป รำกฏอยู่ ใ นวัน ก ำหนดรำยชื่อ ผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ที่ 29
เมษำยน 2565 ภำยใน 15 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อในกรณีน้ีผจู้ องซื้อทีไ่ ด้รบั
กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ได้เริม่ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำร
ออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อตำมข้อ 5.6.3 แทน
5.7

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
5.7.1 ชื่อผูจ้ องซื้อและชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หำกเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื
ขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้ เข้ำบัญชีได้และผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้
ได้ทนั ทีในวันแรกของกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อ
5.7.2 โปรดระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (รหัสโบรคเกอร์) ที่ประสงค์จะจะนำหุ้นเข้ำ
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หำกระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
ผิด หุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะถูกส่งไปทีอ่ ่นื ซึง่ บริษทั หรือเอเชีย เวลท์ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญ
หำยหรือควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมหุน้
5.7.3 หำกบริษทั ไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซื้อหุน้ คืนให้แก่ผจู้ องซื้อภำยในระยะเวลำที่ กำหนด อันเป็ น
เหตุอ่นื ใดซึ่งเกินกว่ำวิสยั ทีบ่ ริษทั หรือเอเชีย เวลท์ จะดำเนินกำรได้ บริษทั และเอเชีย เวลท์ จะ
ไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด และจะคืนเฉพำะค่ำจองซื้อหุน้ ทีจ่ ะต้อง
ชำระคืนให้แก่ผจู้ องซื้อทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบโดยบริษทั เท่ำนัน้
5.7.4 หำกจำนวนหุ้นทีผ่ ู้ถือหุน้ ระบุในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั
ชำระ บริษทั หรือ เอเชีย เวลท์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือตำมจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรจองซื้อเป็ น
หลัก
5.7.5 สำหรับผูจ้ องซื้อทีป่ ระสงค์จะฝำกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ในนำมผูจ้ องซื้อ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม
Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ท่ปี ระสงค์นำฝำกหลักทรัพย์เข้ำบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” สิง่ ที่ส่งมำด้วย 6 เพื่อนำส่งให้แก่
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่แนบเอกสำรเพิม่ เติมประกอบกำรจองซื้อ บริษทั ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะขอให้ออกเป็ นใบหุน้ ในนำมผูจ้ องซื้อ

6.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่ มทุนและแผนการใช้เงิ น
บริษัทมีควำมจำเป็ นต้องดำเนินกำรเพิม่ ทุน เนื่องจำกบริษัทมีควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกกำรเพิม่ ทุน บริษทั คำดว่ำบริษทั จะมีเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พียงพอต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั
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7.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั จะได้รบั เงินจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผู้
ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้ ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครบทัง้ จำ นวน ไม่เกิน
2,025,000,000 บำท และจะได้รบั เงินจำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพในกรณีทม่ี กี ำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ นี้ ครบทัง้ จำนวน ไม่เกิน 1,575,000,000 บำท ซึ่งบริษทั สำมำรถนำเงินจำนวนดังกล่ำวมำใช้หมุนเวียนใน
กำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้บริษทั มีควำมแข็งแกร่งของโครงสร้ำงทำงกำรเงินเพิม่ มำกขึน้

8.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
8.1 นโยบำยเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ ำ กว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั จะพิจำรณำกำรจ่ ำยเงินปั นผลโดย
ให้ค ำนึ ง ถึง ปั จ จัย ต่ ำ งๆ ต่ อ ไปนี้ ม ำพิจ ำรณำมำประกอบเพื่อ ผลประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หุ้น เช่ น ผลกำร
ดำเนิ น งำนและฐำนะกำรเงิน ของบริษัท สภำพคล่ อ งของบริษัท กำรสำรองเงิน ไว้เ พื่อ กำรลงทุนใน
อนำคต กำรขยำยธุรกิจ กำรสำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยใน
บริษทั และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั อย่ำงมีนัยสำคัญ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควรหรือ
เหมำะสม ซึ่งกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รบั ข้อควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตำม
ควำมเหมำะสม และควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลในทุกกรณี จะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและแผนลงทุน ภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำร
ดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่องของบริษัท รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่น ใน
อนำคตของบริษทั และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมทีป่ รำกฏในงบกำรเงิน เฉพำะ
กิจกำรของบริษทั และ/หรือ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั เว้นแต่เป็ น
กำรจ่ ำ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ให้ค ณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลได้ แล้วให้
รำยงำนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
8.2

สิทธิในกำรรับเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำน
ผู้จ องซื้อ หุ้น สำมัญเพิ่มทุน และผู้ถือ หุ้น ที่ไ ด้ร ับกำรจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น สำมัญและ
ภำยหลังกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ทุกประกำร นับ
จำกวันที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ย่นื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พำณิชย์แล้ว

9.

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect) และควำมคุม้ ค่ำทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบ
เนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นกำรออกและเสนอขำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรร
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยจะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
NCAP-W1 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซื้อและชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุน จึงคำนวณผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect)
จำกทัง้ ส่วนที่เพิม่ ทุนให้กบั ผู้ถือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทมี
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หน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และส่วนทีเ่ พิม่ ทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NCAP-W1 ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมทีจ่ องซื้อและชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุน
ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผ้ถอูื หุน้ เดิม (Control Dilution)
กรณีท่ี 1
ผูถ้ ือหุ้นเดิมที่ใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสิทธิท่ตี นมีอยู่และได้รบั สิทธิในกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิ NCAP-W1 ไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน โดยทีบ่ ุคคลอื่นเป็ นผูม้ ำใช้สทิ ธิแทนทัง้ จำนวน
Qo = จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 900,000,000 หุน้
Qr = จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่
จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุน้
Qw = จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ร องรับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขำยในครัง้ นี้ จ ำนวนไม่ เ กิ น
225,000,000 หุน้
Control Dilution = Qw / (Qo + Qr + Qw) = ร้อยละ 14.29
กรณีท่ี 2
ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ม่ได้ใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสิทธิทต่ี นมีอยู่และจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจัดสรรใบสำ
คัญแสดงสิทธิ NCAP-W1 ด้วยเช่นกัน
Qo = จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 900,000,000 หุน้
Qr = จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่
จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุน้
Qw = จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ร องรับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขำยในครัง้ นี้ จ ำนวนไม่ เ กิ น
225,000,000 หุน้
Control Dilution = Qr + Qw / (Qo + Qr + Qw) = ร้อยละ 42.86
ผลกระทบต่อรำคำ (Price Dilution)
กรณีทม่ี กี ำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุ้นที่ จะ
ทำให้บริษทั มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ครบทัง้ จำนวนและมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ครบทัง้ จำนวนจะเกิดผลกระทบต่อรำคำ โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.57 โดยมีรำยละเอียดกำร คำนวณ
ดังนี้
P0 = รำคำตลำดก่ อ นกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำถัว เฉลี่ยถ่ว งน้ ำ หนัก ของหุ้นที่มีกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิให้บริษัทออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยรำคำทีน่ ำมำถัวเฉลี่ยดังกล่ำวเป็ นรำคำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยหุน้ ในแต่ละวัน ซึ่ง
เท่ำกับ 10.74 บำทต่อหุน้
P1 = รำคำจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ซึง่ เท่ำกับ 4.50 บำท
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P2 = รำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ เท่ำกับ 7 บำท
P3 = รำคำตลำดภำยหลังกำรเสนอขำย
Qo = จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 900,000,000 หุน้
Qr = จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่ว นกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่
จะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จำนวน 450,000,000 หุน้
Qw = จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ร องรับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขำยในครัง้ นี้ จ ำ นวนไม่ เ กิ น
225,000,000 หุน้
P3 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qr) + (P2 x Qw)] / (Qo + Qr + Qw)
Price Dilution = (P0 – P3)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.57
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ (Earnings per share dilution)
กำไรสุทธิต่อหุ้น หมำยถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 จนถึง 31
ธันวำคม 2564
EPS0 = กำไรสุทธิต่อหุน้ ก่อนกำรเสนอขำย
EPS1 = กำไรสุทธิต่อหุน้ หลังกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qr + Qw)
Qo =

จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 900,000,000 หุน้

Qr =

จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทีจ่ ะทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศจำนวน 450,000,000 หุน้

Qw = จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ร องรับ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิฯ ที่จ ะออกและเสนอขำยในครัง้ นี้ จ ำนวนไม่ เ กิน
225,000,000 หุน้
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.346-0.197) / (0.346)
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไม่เกินร้อยละ 42.86
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำถึงแม้ว่ำผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะได้รบั ผลกระทบตำมรำยละเอียดในข้ำงต้น อย่ำงไร
ก็ตำม กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทำให้
บริษทั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ จะทำให้บริษทั ได้รบั เงินจำกกำรเพิม่ ทุน ซึ่งช่วยให้บริษทั สำมำรถนำเงิน
จำนวนดังกล่ำวมำใช้หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ ช่วยเสริมให้บริษทั มีสภำพคล่องทีด่ ขี น้ึ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั จดทะเบียน
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษทั จดทะเบียน
บริษทั : บริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด จำกัด (มหำชน)
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่: 163 อำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500

2.

ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) จัดเป็ นสถำบันกำรเงินทีป่ ล่อยสินเชื่อแก่ประชำชนแต่ไม่ได้
รับเงินฝำก (Non-Bank) ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อซึ่งไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยย่อยทีต่ ้องกำรเป็ นเจ้ำของรถจักรยำนยนต์เป็ นหลัก ด้วยกำรซื้อรถ
จำกตัวแทนจำหน่ำย (Dealer) แล้วนำมำให้ลูกค้ำเช่ำซื้อ ซึง่ ช่วยให้ลูกค้ำไม่ตอ้ งลงทุนซื้อทรัพย์สนิ ด้วยเงินสดใน
ครัง้ เดียวและนับเป็ นแหล่งเงินทุนทำงเลือกสำหรับลูกค้ำกลุ่มที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เป็ นธนำคำร
พำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอื่น โดยอำศัยกำรติดต่อกับลู กค้ำในท้องที่ผ่ำนพันธมิตรที่เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย
(Dealer) ในพืน้ ทีต่ ่ำงๆ
ธุรกิ จสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ (Hire Purchase)
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยให้ บ ริ ก ำรสิ น เชื่ อ เช่ ำ ซื้ อ ส ำหรั บ รถจั ก รยำนยนต์ ซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ ใ์ น
ตัวรถจักรยำนยนต์จะเป็ นของบริษทั จนกว่ำผูเ้ ช่ำซื้อจะชำระค่ำงวดตำมจำนวนและระยะเวลำทีก่ ำหนดในสัญญำ
เช่ำซื้อให้ครบถ้วน กรรมสิทธิในตั
์ วรถจักรยำนยนต์จงึ จะโอนไปเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ้เช่ำซื้อ โดยปั จจุบนั บริษัท
มุ่งเน้นให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ใหม่คดิ เป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 97.95 ของมูลค่ำลูกหนี้ตำม
สัญญำเช่ำซื้อทัง้ หมด ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ช่ำซื้อรำยย่อยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.48 ผู้เช่ำซื้อที่
บริษัท ให้บริกำรสินเชื่อระหว่ำงองค์กรแก่ผู้เช่ำซื้อที่เป็ นพนักงำนองค์กรของนิติบุคคลต่ำงๆ (B2B) คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.37 และผูเ้ ช่ำซื้อทีป่ ระกอบธุรกิจรถจักรยำนยนต์ให้เช่ำคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 0.15 โดย
กำรอนุ มตั วิ งเงินบริษทั จะพิจำรณำจำกรำยได้ของผู้เช่ำซื้อ เปรี ยบเทียบกับรำคำจำหน่ ำยของรถจักรยำนยนต์
ตำมยี่หอ้ และรุ่นที่ผเู้ ช่ำซื้อต้องกำร รวมถึงอัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อเพื่อวิเครำะห์ถึงควำมสำมำรถในกำรชำระเงิน
ของผู้เ ช่ ำ ซื้อ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ว งเงิน ที่บ ริษัท อนุ ม ัติจ ะผัน แปรไปตำมรำคำขำยปลีก ของยี่ห้อ และรุ่ น ของรถใน
ท้องตลำด ปั จจุบนั บริษัทมีกำรแบ่งกลุ่มรถในกำรพิจำรณำสินเชื่อตำมขนำดของเครื่องยนต์ โดยขนำดของ
เครื่องยนต์ระหว่ำง 110 – 149 CC หรือกลุ่มรถขนำดเล็กระดับล่ำง (Small Bike) มีรำคำขำยปลีกเฉลีย่ ประมำณ
30,000 – 60,000 บำท ขนำดของเครื่อ งยนต์ร ะหว่ ำ ง 150 – 249 CC หรือ กลุ่ ม รถขนำดเล็ก ระดับ บน (Top
Small Bike) มีรำคำขำยปลีกเฉลี่ยประมำณ 80,000 – 100,000 บำท สำหรับเครื่องยนต์ตงั ้ แต่ 250 CC ขึ้นไป
หรือกลุ่มรถระดับกลำง (Medium Bike) รวมถึงกลุ่มรถขนำดใหญ่ (Big Bike) รำคำขำยปลีกจะค่อ นข้ำงสูงและ
หลำกหลำยตำมขนำดของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ส่วนควบที่ตกแต่ งมำกับตัวรถ โดยมีรำคำขำยปลีกตัง้ แต่
100,000 บำทขึ้น ไปถึ ง หลัก ล้ ำ นบำท อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริษั ท ก ำหนดระยะเวลำให้ สิน เชื่อ เช่ ำ ซื้ อ ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์ทุกรุ่นทุกยีห่ อ้ อยู่ในช่วงระยะเวลำตัง้ แต่ 12 ถึง 48 เดือน โดยสัดส่วนรำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำ
เช่ำซื้อของบริษทั แบ่งตำมขนำดของเครื่องยนต์ของรถจักรยำนยนต์ มีดงั นี้
ประเภท
Small Bike
Top Small Bike

ขนาดเครื่องยนต์
110 - 149 CC
150 - 249 CC

ปี 2564
60.63
32.09
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ปี 2563
58.99
33.54

ปี 2562
52.36
40.39

ประเภท
Medium Bike
Big Bike
รวม

ขนาดเครื่องยนต์
250 – 699 CC
700 CC ขึน้ ไป

ปี 2564
7.24
0.04
100.00

ปี 2563
7.35
0.12
100.00

ปี 2562
7.01
0.25
100.00

สำหรับช่องทำงในกำรขอสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ (Hire Purchase) ผู้เช่ำซื้อสำมำรถติดต่อขอใช้บริกำร
สินเชื่อได้จำกพันธมิตรทีเ่ ป็ นตัวแทนจำหน่ ำยรถจักรยำนยนต์ (Dealer) (“ตัวแทนจำหน่ ำยรถฯ”) ในพืน้ ทีต่ ่ำงๆ
กว่ำ 733 รำยทัวประเทศ
่
โดยบริษัทมีกำรทำข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ ำย เพื่อให้แนะนำลูกค้ำมำใช้บริกำร
สินเชื่อของบริษทั โดยมีค่ำนำยหน้ำตำมทีต่ กลงร่วมกัน ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2562 - 2564 บริษทั ไม่มตี วั แทนจำหน่ำย
รถฯ รำยใดทีม่ สี ดั ส่วนเกินกว่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อรวม
ธุรกิ จสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มือสอง (Second Hand)
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำซื้อไม่สำมำรถชำระเงินได้ตรงตำมงวดกำรจ่ำยชำระ ส่งผลให้บริษทั ต้องติดตำมหนี้คำ้ งชำระตำม
กฎระเบียบทีบ่ ริษทั วำงไว้ และมีควำมจำเป็ นในกำรขอยึดคืนรถจักรยำนยนต์ซ่งึ ยังคงเป็ นกรรมสิทธิของบริ
์
ษทั
ตำมกฎหมำย จำกนัน้ บริษทั จะดำเนินกำรนำรถจักรยำนยนต์เข้ำสู่ลำนประมูลเพื่อทำกำรขำยทอดตลำด ซึง่ หำก
ตัวแทนจำหน่ ำยรถจักรยำนยนต์ ซึ่งเป็ นพันธมิตรของบริษทั ได้เข้ำร่วมประมูลแล้วนำรถทีป่ ระมูลได้ไปจำหน่ำย
ต่อ ตัวแทนจำหน่ ำยรถฯ จะติดต่อให้บริษทั ให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำทีม่ ำซื้อรถทีป่ ระมูลมำดังกล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม บริษทั กำหนดระยะเวลำให้สนิ เชื่อเช่ำซื้อสำหรับรถจักรยำนยนต์มอื สองทุกรุ่นทุกยีห่ อ้ อยู่ในช่วงระยะเวลำ
ตัง้ แต่ 18 ถึง 36 เดือน
สำหรับช่องทำงในกำรขอสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์มอื สอง (Second Hand) ผู้เช่ำซื้อสำมำรถติดต่อขอใช้
บริก ำรสิน เชื่อ ได้ท่ีตัว แทนจ ำหน่ ำ ยรถจัก รยำนยนต์ท่ีไ ด้ ท ำกำรประมูลรถจัก รยำนยนต์มือ สองซึ่ง เคยเป็ น
กรรมสิทธิของบริ
์
ษัท และ มิใช่กรรมสิทธิของบริ
์
ษัท ไปจำกลำนประมูลที่ทำงบริษัทกำหนด ทัง้ นี้บริษัทมีกำร
ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์มอื สองคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 2.05 ของมูลค่ำลูกหนี้ตำมสัญญำ
เช่ำซื้อทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2564
บริการอื่น ๆ
นอกจำกให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแล้ว บริษทั ยังมีกำรให้บริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรให้บริกำรสินเชื่อเพื่อเป็ นบริกำร
เสริม ให้แ ก่ ลู ก ค้ำ ซึ่ง ได้แ ก่ กำรให้บ ริก ำรจดทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์ กับ กรมกำรขนส่ ง ทำงบก บริก ำร
ประสำนงำนเพื่อ ท ำประกัน ภัย รวมถึง บริก ำรโอนกรรมสิท ธิ ์ (Right Transfer) โดยหำกผู้เ ช่ ำ ซื้อ ไม่มีควำม
ประสงค์จะผ่อนชำระกับบริษทั ต่อ บริษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผเู้ ช่ำซื้อสำมำรถจัดหำผูเ้ ช่ำซื้อรำยใหม่เข้ำมำทำกำรขอ
สินเชื่อโดยกำรเปลี่ยนชื่อผูผ้ ่อนชำระตำมสัญญำเพื่อผ่อนชำระค่ำงวดต่อไปตำมสัญญำเดิมได้ โดยผูเ้ ช่ำซื้อรำย
ใหม่จะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรเช่ำซื้อเช่นเดียวกับกรณีเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ใหม่ทุกประกำร
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี

รายละเอียด

ปี 2547

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2547 ภำยใต้ช่อื “บริษทั บัฟ

(ประเทศไทย) จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 8.00 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อ
เช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์สำหรับรถจักรยำนยนต์ย่หี ้อยำมำฮ่ำเพียงยี่ห้อเดียว โดยมี
สำนักงำนใหญ่ตงั ้ อยู่ในกรุงเทพมหำนคร
ปี 2548

• บริษท
ั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 8.00 ล้ำน

บำท เป็ น 10.00 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภำยในกิจกำร โดยบริษทั ได้เรียกชำระค่ำหุน้ เต็มมูลค่ำ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2548
ปี 2549 - 2550

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิม่ เติม 11 สำขำ ในเขตภำคกลำง 2 สำขำ

ภำคเหนือ 3 สำขำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำขำ ภำคตะวันออก 1 สำขำ และ
ภำคใต้ 3 สำขำ รวมสำนักงำนใหญ่เป็ น 12 สำขำ
ปี 2551 - 2552

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิม่ เติม 15 สำขำ ในเขตภำคกลำง 3 สำขำ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สำขำ ภำคตะวันออก 3 สำขำ ภำคตะวันตก 3 สำขำ และ
ภำคใต้ 5 สำขำ และบริษัทได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริกำรสำขำจำนวน 2 สำขำ ในเขต
ภำคกลำง 1 สำขำ และภำคใต้ 1 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทมีสำนักงำนสำขำ
รวมสำนักงำนใหญ่เป็ น 25 สำขำ
ปี 2553

• บริษัท ได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ ส ำนั ก งำนสำขำเพิ่ม เติม 1 สำขำ ในเขตภำคใต้ รวม

สำนักงำนใหญ่เป็ น 26 สำขำ และเริม่ ให้บริกำรสินเชื่อแก่ผู้เช่ำซื้อซึ่งประกอบธุรกิจ
รถจักรยำนยนต์ให้เช่ำ
ปี 2554 - 2556

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิม่ เติม 12 สำขำ ในเขตภำคกลำง 2 สำขำ

ภำคตะวันออก 2 สำขำ ภำคเหนือ 1 สำขำและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำขำ
ภำคใต้ 3 สำขำ และบริษัทได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริกำรสำขำจำนวน 2 สำขำ ในเขต
ภำคกลำง 2 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทมีสำนัก งำนสำขำรวมสำนักงำนใหญ่
คงเหลือ 36 สำขำ
ปี 2557

• บริษัทได้ขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์จำกเดิมทีม่ ี

กำรให้สนิ เชื่อเฉพำะยี่ห้อยำมำฮ่ำไปสู่กำรให้สนิ เชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ย่หี ้ออื่น
เพิม่ เติม ได้แก่ ยำมำฮ่ำ ฮอนด้ำ เวสป้ ำ คำวำซำกิ และซู ซูกินอกจำกนี้ บริษัทเริม่
ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อระหว่ำงองค์กร Business-to-Business (B2B)
ปี 2558

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิม่ เติม 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1 สำขำ

และบริษัทได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริก ำรสำขำจำนวน 10 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1
สำขำ ภำคตะวันออก 2 สำขำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำขำ ภำคตะวันตก 2
สำขำ และภำคใต้ 3 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2558 บริษทั มีสำนักงำนสำขำรวมสำนักงำน
ใหญ่คงเหลือ 27 สำขำ
- 32 -
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รายละเอียด

ปี 2559

• บริษท
ั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิม่ เติม 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง 1 สำขำ

และบริษทั ได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริกำรสำขำจำนวน 2 สำขำ ภำคกลำง 1 สำขำ และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สำขำ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทมีสำนักงำนสำขำรวม
สำนักงำนใหญ่คงเหลือ 26 สำขำ
• บริษท
ั ได้ยำ้ ยสำนักงำนใหญ่มำยังอำคำรไทยสมุทร ชัน้ 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 เมื่อเดือนสิงหำคม 2559
ปี 2560

• บริษัท ได้เพิ่มทุ นจดทะเบีย นจำนวน 0.10 ล้ำนบำท จำกทุ นจดทะเบีย นเดิม 10.00

ล้ำนบำท เป็ น 10.10 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10 บำท เพื่อปรับโครงสร้ำงกำร
ถือหุ้น โดยบริษัทได้เรียกชำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำ และจดทะเบีย นเปลี่ยนแปลงทุนที่
เรียกชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560
• เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 บริษท
ั มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ โดยทำงกลุ่มมิตซุย
ได้ลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั เหลือร้อยละ 25 และมีกลุ่มผู้ถอื หุน้ ใหม่เข้ำมำถือ
หุน้ บริษทั ได้แก่ บริษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ร้อยละ 30 บริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ร้อยละ 30 วิสต้ำ อินเวสท์เม้นท์ ลิมเิ ต็ด ถือหุน้
ร้อยละ 7.5 และนำยปฏิญญำ เทวอักษร ถือหุน้ ร้อยละ 7.5 รวมเท่ำกับร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหม่ซ้อื หุน้ จำกกลุ่มมิตซุยในรำคำหุน้ ละ 2,222 บำท
และบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 10.10 ล้ำนบำท เป็ น 4.02
ล้ำนบำท โดยกำรลดหุน้ บุรมิ สิทธิจำนวน 510,000 หุน้ ทีถ่ อื โดยบริษทั มิตซุย บุซซัน
จำกัด และจำนวน 98,000 หุน้ ทีถ่ อื โดยบริษทั มิตซุย แอนด์คมั ปนี (นิตบิ ุคคลสัญชำติ
ญีป่ ่ นุ ) มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ซึง่ ในกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำว
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ซ้ือหุ้นจำกกลุ่มมิตซุยรับรองว่ำได้มกี ำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและนำส่ง
กรมสรรพำกรเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกำรลดทุนจดทะเบียนนัน้ บริษทั รับรองว่ำได้
มีกำรหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยสำหรับกำรคืนทุนให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลต่ำงชำติและนำส่ง
กรมสรรพำกรแล้วเช่นกัน นอกจำกนี้ บริษทั ได้ดำเนินกำรให้ทป่ี รึกษำกฎหมำยอิสระ
สอบทำนในกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถอื หุ้นดังกล่ำวและรำยงำนผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 โดยสรุปได้ว่ำ 1) บริษัทไม่มี
หน้ำทีห่ รือควำมรับผิดชอบหรือได้รบั ผลกระทบใด ๆ เกี่ยวกับกำรชำระหรือไม่ชำระ
ภำษีเงินได้จำกกำรขำยหุ้นดังกล่ำวตำมสัญญำซื้อ -ขำยหุ้นระหว่ำงผู้ถือหุ้น และ 2)
ตัง้ แต่ช่วงวันที่ 5 สิงหำคม 2547 ถึงวันที่ 16 มีนำคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติไทย
ของบริษทั มีจำนวนรวมกันน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษทั (น้อยกว่ำ
ร้อ ยละ 50 ของทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ) ในขณะนั น้ จึง ไม่ ไ ด้ป ระกอบธุ ร กิจใน
ลักษณะทีฝ่ ่ ำฝื นหรือไม่เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
แต่อย่ำงใด
ปี 2561

• บริษัท ได้จดทะเบียนจัดตัง้ สำนักงำนสำขำเพิ่มเติม 1 สำขำ ในเขตภำคใต้ 1 สำขำ

และบริษทั ได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริกำรสำขำจำนวน 1 สำขำ ในเขตภำคเหนือ 1 สำขำ
ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทั มีสำนักงำนสำขำรวมสำนักงำนใหญ่คงเหลือ 26 สำขำ
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ปี

รายละเอียด
• เมื่อ เดือ นสิง หำคม 2561 บริษัท คอมเซเว่ น จ ำกัด (มหำชน) ขำยหุ้น ให้แ ก่นำย
ประพัน ธ์ พลธนะวสิท ธิ ์ จ ำนวน 10,055 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.50 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้ หมด และบริษัท ซิน เน็ ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ขำยหุ้น ให้แ ก่ น ำย
ประพัน ธ์ พลธนะวสิท ธิ ์ จ ำนวน 10,055 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.50 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้ หมด ส่งผลให้นำยประพันธ์ พลธนะวสิทธิ ์ ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 20,110 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
• เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 บริษท
ั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 295.98 ล้ำนบำท
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 4.02 ล้ำนบำท เป็ น 300.00 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10
บำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร โดยบริษทั ได้เรียกชำระค่ำหุน้ เต็มมูลค่ำ
และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนทีเ่ รียกชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์

ปี 2562

• บริษท
ั ได้ยกเลิกกำรเปิ ดให้บริกำรสำขำจำนวน 1 สำขำ ในเขตภำคกลำง ส่งผลให้ในปี

2562 บริษทั มีสำนักงำนสำขำรวมสำนักงำนใหญ่คงเหลือ 25 สำขำ
• เมื่อเดือนมีนำคม 2562 กลุ่มมิตซุย ประเทศญีป
่ ่ นุ ได้ขำยหุน้ ทัง้ หมดให้แก่บริษทั คอม
เซเว่ น จ ำกัด (มหำชน) ร้อ ยละ 12.50 และบริษัท ซิน เน็ ค (ประเทศไทย) จ ำกัด
(มหำชน) ร้อยละ 12.50 รวมร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยซื้อหุน้ ในรำคำหุน้ ละ
32.6664 บำท
• บริษั ท เปลี่ย นชื่อ จำก “บริษั ท บัฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด ” เป็ น “บริษั ท เน็ ค ซ์
แคปปิ ตอล จำกัด” และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562
ปี 2563

• เมื่อ เดือ นมีน ำคม 2563ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประจ ำปี 2563 ได้ม ีม ติ

อนุ ม ัติใ ห้บ ริษัท แปรสภำพจำกบริษัท จ ำกัด เป็ น บริษัท มหำชนจ ำกัด เพิ่ม ทุ น จด
ทะเบีย นจ ำนวน 150.00 ล้ ำ นบำทจำกทุ น จดทะเบีย นเดิม 300.00 ล้ ำ นบำทเป็ น
450.00 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน เปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ต รำไว้จ ำก
10.00 บำทต่ อ หุ้น เป็ น 0.50 บำทต่ อ หุ้น และน ำบริษัท เข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัท
จำกัดเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด ตำมพระรำชบัญญัติบริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563
• บริษัท ได้ดำเนินกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public
Offering – IPO) โดยเปิ ดให้ จ องซื้ อ ระหว่ ำ งวั น ที่ 30 ตุ ล ำคม 2563 และ 2-3
พฤศจิกำยน 2563 ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 2.20 บำท จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยทัง้ หมด
300,000,000 หุ้น รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ้น 660.00 ล้ำ นบำท และตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้
ประกำศรับ หลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท เข้ ำ เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 6
พฤศจิ ก ำยน 2563 และหุ้ น ของบริ ษั ท เริ่ ม ท ำกำรซื้ อ ขำยครั ง้ แรกเมื่ อ วัน ที่ 9
พฤศจิกำยน 2563
• บริษท
ั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) และนำยประพันธ์ พลธนะวสิทธิ ์ ได้รบั กำรจัดสรร
หุ้น จำกบริษัท ในกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ต่อ ประชำชนเป็ น ครัง้ แรก (Initial Public
Offering – IPO) จ ำนวน 65,375,000 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 21.79 ของจ ำนวนหุ้น ที่
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มิถุนำยน 2564

รายละเอียด
บริษทั เสนอขำยทัง้ หมด และจำนวน 350,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.12 ของจำนวนหุน้
ทีบ่ ริษทั เสนอขำยทัง้ หมด ตำมลำดับ ในรำคำหุน้ ละ 2.20 บำท
• เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั จิ ดั ตัง้ บริษัท

ย่อย ชื่อ บริษทั เน็คซ์ มันนี่ จำกัด (บ.เน็คซ์ มันนี่)
• บริษท
ั เน็คซ์ มันนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม
2564 โดยมีทุนจะทะเบียน 50.00 ล้ำนบำท มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ หุน้ ละ 100 บำท โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ดำเนิ น ธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Loan) และ
สิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คลภำยใต้ก ำรก ำกับ (สิน เชื่อ ที่มีท ะเบีย นรถเป็ น ประกัน ) ปั จ จุบนั
บริษทั ถือหุน้ ของบริษทั เน็คซ์ มันนี่ จำกัด จำนวนร้อยละ 80.00 ของหุน้ ทัง้ หมด
กรกฎำคม 2564

• เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2564 บริษท
ั ได้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่1/2564 ได้มี

มติอนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ซึ่ง
จัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั และ/หรือ
บริษัทย่อย) และ/หรือพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (NCAP –
ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 38,000,000 หน่วย อำยุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คดิ มูลค่ำ อัตรำ
กำรใช้สทิ ธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิ
เท่ำกับหุน้ ละ 16 บำท
• บริษท
ั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 19.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.00
ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียน 469.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน
38,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
3.

ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิ จสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Hire Purchase)
ธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์เป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มกำรเติบโตเป็ นไปตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยปั จจัยสำคัญซึง่ เป็ น
ตัวกระตุน้ ตลำดรถจักรยำนยนต์ ได้แก่ (1) กำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศ (2) แนวโน้มหรือทิศทำงกำรลงทุน
ของภำครัฐและนโยบำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ (3) นโยบำยกำรตลำดและปริมำณสินค้ำของบริษัทผู้ผลิต
รถจักรยำนยนต์ เช่น กำรเปิ ดตัวรถจักรยำนยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงโปรโมชันของตั
่
วแทนจำหน่ ำยและผูใ้ ห้บริกำรสินเชื่อ
ซึ่งเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ จำกปั จจัยดังกล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรผลิต กำรจำหน่ ำย ใน
ประเทศและกำรส่งออกต่ำงประเทศ ขณะทีก่ ำรนำเข้ำไม่ส่งผลกระทบต่อตลำดรถจักรยำนยนต์มำกเท่ำทีค่ วร เนื่องจำก
กำรนำเข้ำส่วนใหญ่เป็ นรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ประเภท Big Bike ซึง่ นิยมในตลำดเฉพำะเท่ำนัน้ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตในประเทศ นอกจำกนี้ ปริมำณหนี้ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจและอัตรำกำรว่ำงงำนก็นับเป็ น
ปั จ จัย ส ำคัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริโ ภคที่มีฐ ำนะทัว่ ไปถึ ง ปำนกลำง ซึ่ ง เป็ นก ำลัง ซื้ อ ส ำคัญ ของธุ ร กิ จ สิน เชื่อ เช่ ำ ซื้ อ
รถจักรยำนยนต์อกี ด้วย
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ภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมภายในประเทศ
ประมำณกำรเศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 0.9 ในปี 2564 และจะขยำยตัวต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 ทีร่ อ้ ยละ 3.4
และ 4.7 ตำมลำดับ จำกกำรฟื้ นตัวของกำรใช้จ่ำยในประเทศและนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติทจ่ี ะทยอยกลับมำมำกขึน้ แม้กำร
ระบำดของสำยพันธุ์ Omicron จะกระทบกำรฟื้ นตัวในช่วงแรกของปี 2565
ภาพรวมประมาณการทางเศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ
การบริโภค
ภาคเอกชน

2564
2565
0.9%
3.4%
ปรับดีขน้ึ จำกข้อมูลจริงใน ขยำยตัวสูง จำกกำรฟื้ นตัวทำง
ไตรมำสที่ 3 ที่หดตัวน้อย กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่อเนื่อง
กว่ำคำด สำหรับไตรมำส ร ว ม ทั ้ง แ ร ง ส นั บ ส นุ นข อง
4 มี แ น ว โ น้ ม ฟื้ น ตั ว มำตรกำรภำครัฐ แม้ช ะลอลง
ต่ อ เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ จำกประมำณกำรเดิม ในช่วง
ก ำ ร ร ะ บ ำ ด ที่ ท ย อ ย แรกของปี จำกกำรระบำดของ
คลี่ ค ลำย กำรกระจำย Omicron ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว ำ ม
วัค ซี น ได้ ต ำมเป้ ำหมำย เชื่อมั ่นผูบ้ ริโภค
และมำตรกำรกระตุ้นกำร
ใช้จ่ำยภำครัฐ
ขยำยตัว ต่ อ เนื่ อ ง แม้ ต่ ำ กว่ ำ ที่เ คยประเมิน ไว้ จำกแผน
การลงทุน
โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่บำงโครงกำรทีม่ แี นวโน้มล่ำช้ำกว่ำ
ภาคเอกชน
คำด ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศ และควำมเชื่อมั ่นภำค
ธุรกิจได้รบั ผลกระทบจำก Omicron
ก า รส่ ง อ อ กสิ นค้ า ขยำยตัว สู ง กว่ ำ คำด ทัง้ ขยำยตัว ต่ ำ กว่ ำ ประมำณกำร
จำกปริม ำณที่ข ยำยตัว ดี เ ดิ ม จ ำ ก ก ำ ร ร ะ บ ำ ด ข อ ง
(มูลค่า)
และรำคำที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตำม Omicron ที่ ก ระทบต่ อ ควำม
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์โ ลก ต้องกำรสินค้ำไทย และปั ญหำ
และต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ Supply Disruption จ ะ ยั ง ไ ม่
คลีค่ ลำยตลอดช่วงแรกของปี
ก ลั บ ม ำ ฟื้ น ตั ว ห ลั ง มี ขยำยตัว ต่ ำ กว่ ำ ประมำณกำร
นักท่องเที่ยว
น โ ย บ ำ ย เ ปิ ด รั บ เดิม จำก 6 ล้ำ นคน เป็ น 5.6
ต่างชาติ
นั ก ท่ อ งเที่ย วโดยไม่ ต้ อ ง ล้ ำ นคน จำกกำรระบำดของ
กั ก ตั ว ส่ ง ผลให้ จ ำนวน Omicron ที่จะกระทบต่อควำม
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติในปี เชื่อมั ่นในกำรเดินทำงระหว่ำง
2564 จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น จ ำ กที่ ประเทศในช่วงแรกของปี
คำดกำรณ์ไว้เดิม 1.5 แสน
คน เป็ น 2.8 แสนคน
ทีม่ ำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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2566
4.7%
ฟื้ นตัวต่อเนื่อง

ขยำยตัวต่อเนื่อง ตำมกำร
ขยำยตั ว ของอุ ป สงค์ ใ น
ประเทศ และกำรฟื้ นตัว
ของภำคกำรท่องเทีย่ ว
ขยำยตัวต่อ เนื่ อ งในอัตรำ
ช ะ ล อ ล ง จ ำ ก ปี 2565
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม
เศรษฐกิจโลก

ฟื้ นตั ว ได้ ดี หลั ง ทยอย
เ ปิ ด รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ต่ ำ งชำติ เ พิ่ ม เป็ นล ำดั บ
โ ด ย ค ำ ด ว่ ำ จ ะ มี
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ ำ ง ช ำ ติ
ประมำณ 20 ล้ำนคน

ภาวะการผลิ ต จาหน่ าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย
จำกสถิติขอ้ มูลกำรผลิต จำหน่ ำย และส่งออกรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
พบว่ำ ปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2560 – 2564 อยู่ทป่ี ระมำณ 1.61 – 2.06 ล้ำนคัน ซึ่ง
ปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ปี 2564 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 จำนวน 0.16 ล้ำนคัน หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 สำหรับ
กำรส่งออกรถจักรยำนยนต์สำเร็จรูป (CBU) ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 จำนวนประมำณ 1.1 แสนคัน หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25.9

จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน
นอกจำกปริมำณกำรผลิตและจำหน่ ำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศตำมข้อมูลทีก่ ล่ำวมำแล้วนัน้ กำรพิจำรณำถึงจำนวน
รถจักรยำนยนต์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศนับเป็ นตัวชี้วดั ทีส่ ำคัญอีกประกำรทีแ่ สดงให้เห็นแนวโน้มกำรเติบโตของตลำด
รถจักรยำนยนต์ในประเทศได้อย่ำงชัดเจน โดยในปี 2560 ถึงปี 2564 จำนวนรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในช่วงระหว่ำง 1.17 – 2.0 ล้ำนคันต่อปี รถจักรยำนยนต์ทจ่ี ดทะเบียนในกรุงเทพมหำนครจะมี
สัดส่วนประมำณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับยอดจดทะเบียนในส่วนภูมภิ ำค ซึ่งยอดจดทะเบียนในส่วนภูมภิ ำคส่วนใหญ่จะ
มำจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมำเป็ นภำคเหนือและภำคใต้ ตำมลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจำกเศรษฐกิจใน
ประเทศฟื้ นตัว รำยได้ภำคเกษตรปรับสูงขึน้ เช่น รำคำอ้อยโรงงำน รำคำยำงพำรำ ส่งผลให้กำลังซื้อในภำคกำรเกษตร
สูงขึน้ รวมถึงโครงกำรประชำรัฐสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือผูม้ รี ำยได้น้อย ขณะทีใ่ นช่วงปี 2561 – 2562 ยอดจดทะเบียน
รถจักรยำนยนต์มแี นวโน้มลดลง เนื่องจำกรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำประกอบกับปริมำณหนี้ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ในระบบทีค่ ่อนข้ำงสูง
สำหรับปริมำณยอดจดทะเบียนของปี 2564 เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำจำนวน 0.08 ล้ำนคัน หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 โดยเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหำนครจำนวนประมำณ 0.01 ล้ำนคัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 2.7 และเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีส่ ่วนภูมภิ ำคประมำณ 0.07 ล้ำนคัน หรือลดลงร้อยละ 5.4
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ปริมาณหนี้ ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิ จ
จำกข้อมูลทำงสถิตขิ องธนำคำรแห่งประเทศไทยทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้ำงเงินให้สนิ เชื่อรวมของธนำคำร
พำณิ ช ย์ใ นระบบในแต่ ละช่ ว งไตรมำสตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่ 1/2560 ถึง ไตรมำสที่ 3/2564 พบว่ ำ ปริม ำณหนี้ ใ นระบบ
เศรษฐกิจหรือยอดเงินคงค้ำงให้สนิ เชื่อรวมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จำกมูลค่ำ 13.74 ล้ำนล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1/2560 เป็ น
มูลค่ำ 17.39 ล้ำนล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 3/2564

ยอดคงค้างหนี้ ครัวเรือนไตรมาสที่ 3/2564 เติ บโตในอัตราที่ชะลอลง
จำกข้อมูลของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย พบว่ำเงินให้กู้ยมื แก่ภำคครัวเรือนล่ำสุด สะท้อนว่ำ แม้ครัวเรือนไทยจะยังคงก่อหนี้
เพิม่ ขึน้ แต่กม็ สี ญ
ั ญำณระมัดระวังมำกขึน้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โควิด-19 โดยยอดคงค้ำงหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมำสที่ 3/2564 อยู่ทร่ี ะดับ 14.35 ล้ำนล้ำนบำท ขยับขึน้ ประมำณ 4.2%
YoY เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้ำ ชะลอลงเมื่อเทียบกับทีเ่ ติบโต 5.1% YoY ในไตรมำสที่ 2/2564 นอกจำกนี้
ยังเป็ นทีน่ ่ำสังเกตว่ำ ระดับหนี้สนิ ของครัวเรือนทีข่ ยับขึน้ ในไตรมำสที่ 3/2564 นัน้ ยังใกล้เคียงกับกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งภำพดังกล่ำวส่งผลทำให้สดั ส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดพี ใี นช่วงไตรมำสที่ 3/2564
ยังคงทรงตัวอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 89.3% เท่ำกับในไตรมำสที่ 2/2564 ทีผ่ ่ำนมำ
หนี้สนิ ของภำคครัวเรือนส่วนใหญ่จะยังคงเป็ นหนี้บำ้ น และกำรก่อหนี้เพิม่ เพื่อเสริมสภำพคล่อง และ/หรือรองรับรำยจ่ำย
ในชีวิตประจำวันมำกขึ้น ซึ่งภำพนี้สอดคล้องกับกำรเร่งตัวขึ้นของพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคล ทัง้ ในส่วนของธนำคำร
พำณิชย์และผูป้ ระกอบกำรในฝั ง่ นอนแบงก์ เนื่องจำกกำรระบำดของโควิด -19 ระลอกทีส่ ำม ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลำใน
ไตรมำสที่ 3/2564 นัน้ น่ ำจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังสถำนะทำงกำรเงินของครัวเรือนหลำยกลุ่มมำกขึ้น โดยบำง
ครัวเรือนอำจต้องทยอยนำสภำพคล่องเงินออมทีเ่ คยสะสมไว้ก่อนหน้ำนี้มำใช้ หรือในกลุ่มทีม่ ฐี ำนะทำงกำรเงินตึงตัว
เปรำะบำงมำก ก็อำจจำเป็ นต้องก่อหนี้เพิม่ เพื่อเสริมสภำพคล่องในระยะสัน้ รองรับรำยจ่ำยด้ำนกำรอุปโภคบริโภค
สำหรับแนวโน้มหนี้ครัวเรือนไทย หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด -19 ทีย่ ดื เยื้อต่อเนื่อง อำจทำให้ประชำชนรำย
ย่อยและภำคครัวเรือนใช้ควำมระมัดระวังมำกขึน้ ในกำรก่อหนี้เพิม่ เติม ซึ่งศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคำดว่ำ แม้ในปี 2565 จะ
ยังคงเห็นยอดคงค้ำงหนี้ครัวเรือนเติบโตต่อเนื่อง แต่กน็ ่ำจะเป็ นอัตรำกำรเติบโตในระดับทีใ่ กล้เคียงกับเศรษฐกิจมำกขึน้
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(ภำยใต้สมมติฐำนทีค่ วำมเสีย่ งจำกโควิดจะถูกจำกัดวงไว้ได้อย่ำงทันท่วงที) ดังนัน้ จึงยังคงตัวเลขประมำณกำรสัดส่วน
หนี้ครัวเรือนต่อจีดพี ใี นปี 2565 ทีก่ รอบ 90-92% ต่อจีดพี ี
แนวโน้ มการเติ บโตของธุรกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce)
ในปั จจุบนั ธุรกิจ e-Commerce มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกต้นทุนต่ำ ไม่มหี น้ำร้ำน ไม่มกี ำรเช่ำพืน้ ทีแ่ ละไม่
จำเป็ นต้องมีพนักงำน กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์น้สี ่งผลให้บริกำรขนส่งสินค้ำเติบโตขึน้ เช่นกัน ซึง่ วิธกี ำรขนส่งด้วย
รถจักรยำนยนต์นับเป็ นช่องทำงกำรขนส่งที่ได้รบั ควำมนิยมในกลุ่มธุร กิจบริกำรขนส่งอย่ำงมำก เนื่องจำกมีควำม
คล่องตัวในกำรขับเคลื่อน สำมำรถหำทีจ่ อดได้สะดวก ประหยัดเวลำในกำรเดินทำง รวมถึงประหยัดน้ ำมันในกำรขนส่ง
จึงตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกิจบริกำรขนส่งไม่ว่ำจะเป็ นบริกำรขนส่งพัสดุหรืออำหำร ส่งผลให้ผปู้ ระกอบอำชีพ
พนักงำนขนส่งทีต่ อ้ งใช้รถจักรยำนยนต์มปี ริมำณมำกขึน้ ซึง่ จำกผลสำรวจและวิเครำะห์ขอ้ มูลด้ำนธุรกรรมออนไลน์ของ
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce มีอตั รำกำรเติบโตจำก 3.78 ล้ำนล้ำน
บำท ในปี 2563 เป็ น 4.01 ล้ำนล้ำนบำท ในปี 2564 นอกจำกนี้ ในช่วงปี 2563 - 2564 จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผล
ให้เกิดแนวโน้มทีส่ ำคัญอันสะท้อนให้เห็นถึงกำรเติบโตของตลำดอีคอมเมิร์ซอย่ำงมีนัยสำคัญใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1)
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีช่ วี ติ ติดกับดิจทิ ลั มำกขึน้ ทำให้ตลำดอีคอมเมิรซ์ โตตำมไปด้วย (2) กำรเติบโตของแพลตฟอร์ม
Ride-Hailing โดยเฉพำะกำรส่งอำหำรและกำรสินค้ำอุปโภคบริโภค (3) กำรนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มำประยุกต์ใช้ในธุรกิจอี
คอมเมิร์ซเพิม่ มำกขึน้ (4) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำและบริกำรของแพลตฟอร์ม e-Marketplace ทัง้ แคมเปญ
โปรโมชัน ส่วนลด จัดส่งฟรี รวมทัง้ กำรใช้ขอ้ มูลลูกค้ำบนแพลตฟอร์มให้เป็ นประโยชน์ (5) กำรขยำยบริกำรใหม่ ๆ ของ
ธุรกิจขนส่งสินค้ำ (Logistics) แบบครบวงจร รวมถึงบริกำรเกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดส่ง (Fulfilment) ซึ่งนับเป็ น
โอกำสของบริษทั ในกำรขยำยกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อสู่กลุ่มผูป้ ระกอบอำชีพนี้
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4.

โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562-2564 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างรายได้
รำยได้จำกกำรให้
เช่ำซื้อ
รำยได้
ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำร
รายได้จากการ
ให้สินเชื่อเช่าซือ้
รำยได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
882.17
86.97
880.14
77.11
1,028.31
74.41
63.65

6.27

100.80

8.83

143.60

10.39

945.82

93.24

980.94

85.94

1,171.91

84.80

68.551
1,014.37

6.76
100.00

160.46
1,141.40

14.06
100.00

209.98
1,381.89

15.20
100.00

หมายเหตุ : 1. ในปี 2563 เป็ นต้นไป บริษทั มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขในข้อมูลทำงกำรเงินงวดปั จจุบนั

รำยได้ ห ลั ก ของบริ ษั ท มำจำกรำยได้ ด อกเบี้ ย จำกสั ญ ญำเช่ ำ ซื้ อ ซึ่ ง คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นโดยประมำณ
ร้อยละ 74 - 87 ของรำยได้รวม โดยรำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำซื้อจะรับรูเ้ ป็ นรำยได้ในแต่ละรอบระยะเวลำ
บัญชีในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงอัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective Interest Rate) ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิ
ซึง่ คงเหลืออยู่ตำมสัญญำเช่ำ และหยุดรับรูร้ ำยได้เมื่อลูกหนี้คำ้ งชำระค่ำงวดติดต่อกันเกินกว่ำ 3 งวดขึน้ ไปนับ
จำกวัน ที่ค รบก ำหนดชำระตำมสัญ ญำหรือ มีควำมไม่แน่ น อนเกี่ยวกับกำรชำระหนี้ อย่ ำ งไรก็ดี ตัง้ แต่ 1
มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป บริษัทจะรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อที่มกี ำรด้อยค่ำด้ำน
เครดิตด้วยอัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินสุทธิดว้ ยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
ส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บริกำรจดทะเบี ยนรถจักรยำนยนต์ รำยได้จำก
กำรให้บริกำรทำประกันรถจักรยำนยนต์ และรำยได้จำกกำรติดตำมทวงถำมหนี้ สำหรับรำยได้อ่นื ได้แก่ หนี้
สูญได้รบั คืน ค่ำปรับจำกกำรผิดนัดชำระ และอื่นๆ
5.

สิ นทรัพย์ของบริษทั ที่สาคัญ

สินทรัพย์หลักของบริษทั ประกอบด้วยลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิ
กำรใช้ ทรัพย์สนิ รอกำรขำย และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562-2564 สินทรัพย์หลักของบริษทั มีมลู ค่ำ
สุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 3,892.04 ล้ำนบำท 3,830.58 ล้ำนบำท และ 5,570.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
ทรัพย์สนิ รอกำรขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั
บริษทั
บริษทั
บริษทั
บริษทั

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 ธ.ค. 63
3,837.61
3,739.63
16.33
12.68
14.42
8.48
37.19
23.68
32.60

ณ 31 ธ.ค. 64
5,463.60
26.81
10.47
34.62
34.77

รายการ

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน
รวม

6.

มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 ธ.ค. 63
3,892.04
3,830.58

ณ 31 ธ.ค. 64
5,570.27

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั และสัดส่วนกำรถือหุน้ 10 รำยแรก ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
บริษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) 1
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 2
นำยปฏิญญำ เทวอักษร 3
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
วิสต้ำ อินเวสท์เม้นท์ ลิมเิ ต็ด 4
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำยประพันธ์ พลธนะวสิทธิ ์
นำยชูชำติ ชัยชูเกียรติ
นำยรัชพล สำเร็จวำณิชย์
นำงทิพวรรณ โชคถนอมทรัพย์

จำนวนหุน้ (หุน้ )
305,375,740
240,000,740
19,579,820
18,800,000
15,000,000
12,030,167
12,000,000
10,000,000
7,392,000
4,708,400

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)
33.93
26.67
2.18
2.09
1.67
1.34
1.33
1.11
0.82
0.52

หมายเหตุ :
1. บริษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แก่ นำยสุระ คณิตทวีกุล และนำยพงศ์ศกั ดิ ์ ธรรมธัชอำรี โดย นำยสุระ
คณิตทวีกุล เป็ นกรรมกำรของบริษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันของบริษทั เน็คซ์
แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
2. บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แก่ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และ King's
Eye Investments Ltd. โดยมี นำงสำวสุธดิ ำ มงคลสุธี เป็ นกรรมกำรของบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และเป็ น
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
3. นำยปฏิญญำ เทวอักษร เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของวิสต้ำ อินเวสท์เม้นท์ ลิมเิ ต็ด
4. วิสต้ำ อินเวสท์เม้นท์ ลิมเิ ต็ด จดทะเบียนจัดตัง้ ทีห่ มู่เกำะบริตชิ เวอร์จนิ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ของตระกูลเทวอักษร มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ หมด
12 ท่ำน โดยนำยปฏิญญำ เทวอักษร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 8.57 และนำยพิร ชมพูศรี ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 3.50 ของทุน
จดทะเบียนชำระแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยสินค้ำไอที โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์ เสริมและให้บริกำร
ซ่อมแซมและอื่นๆ มีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นำยสุระ คณิตทวีกุล 1
นำยพงศ์ศกั ดิ ์ ธรรมธัชอำรี
นำยบัญชำ พันธุมโกมล
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
LIMITED
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จานวนหุ้น
300,655,200
226,838,300
62,146,800
61,552,102

ร้อยละ
25.05
18.90
5.18
5.13

รายชื่อผู้ถือหุ้น
5. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
6. นำงสำวอำรี ปรีชำนุกูล
7. STATE STREET EUROPE LIMITED
8. นำยอำนวย พิจติ รพงศ์ชยั
9. นำงสำวอรวรรณ วิเชียรกวี
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึง่ จด
10.
ทะเบียนแล้ว

จานวนหุ้น
51,783,668
40,600,000
27,030,682
19,370,400
14,137,900
13,423,000

ร้อยละ
4.32
3.38
2.25
1.61
1.18
1.12

หมายเหตุ :
1. นำยสุระ คณิตทวีกุล เป็ นกรรมกำรของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์ส่อื สำรต่ำงๆ มีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2564 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) 1
King's Eye Investments Ltd. 2
Bnp Paribas Hong Kong Branch
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
กองทุนเปิ ด เคเคพี หุน้ ระยะยำวปั นผล
นำงสำวสุธดิ ำ มงคลสุธี 3
นำยชวลิต จรัสโชติพนิ ติ
กองทุนเปิ ด ไทยพำณิชย์ หุน้ ทุนเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบำล หุน้ ระยะยำว
นำยพิชญ์ เทวอักษร

จานวนหุ้น
326,355,876
296,450,000
42,489,513
16,112,936
9,996,900
5,805,471
5,000,000
4,114,200
3,490,500
3,106,900

ร้อยละ
38.51
34.99
5.01
1.90
1.18
0.69
0.59
0.49
0.41
0.37

หมายเหตุ :
1. บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แก่ บริษทั มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.96 โดย
บริษทั มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ของตระกูลมงคลสุธี มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ได้แก่ นำงสำวสุธดิ ำ มงคลสุธี ถือหุน้ ในสัดส่ว นร้อยละ
84.00
2. King's Eye Investments Ltd. ถือหุน้ โดยกลุ่มบริษทั ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
3. นำงสำวสุธิดำ มงคลสุธี เป็ นกรรมกำรของบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และเป็ นผู้ถอื หุน้ ใหญ่ในบริษทั มงคลสุธี โฮลดิ้ง
จำกัด และเป็ นคู่สมรสของนำยปฏิญญำ เทวอักษร ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกที่บริษทั เสนอขำยหุน้ สำมัญแล้ว ส่งผลให้บริษทั ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ของบริษทั ในสัดส่วนต่ำกว่ำร้อยละ 30 ส่งผลให้บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษทั ที.เค.
เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด ไม่เป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของนำงสำวสุธดิ ำ มงคลสุธี หรือนำย
ปฏิญญำ เทวอักษร
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7.

รายชื่อกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 10 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล
1. นำยชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
2. นำยวิรชั มรกตกำล

ตาแหน่ ง

3. นำยอมรยศ พำนิช
4. ผศ.ดร. ปฏิภำณ แซ่หลิม่
5. นำยสุระ คณิตทวีกุล
6. นำยพุฒพิ นั ธ์ เตยะรำชกุล 1
7. นำยพิร ชมภูศรี
8. นำงวำสนำ พงศ์แสงลึก
9. นำงสำวสุธดิ ำ มงคลสุธี 2
10. นำยปุณณมำศ วิจติ รกุลวงศำ 3

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

หมายเหตุ :
1. นำยพุฒพิ นั ธ์ เตยะรำชกุล ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยให้มผี ลวันที่ 11 พฤษภำคม 2564
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนแทนกรรมกำรทีล่ ำออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยปุณณมำศ วิจติ รกุลวงศำ เข้ำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริษทั แทนกรรมกำรทีล่ ำออก โดยให้มผี ลวันที่ 1 กันยำยน 2564

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2564 ดังนี้
1.

ชื่อ – นามสกุล
นำยสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

ประวัติการเพิ่ มทุนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

8.

ประวัติการเพิ่มทุนของบริษทั

ปี
2562

ไม่มกี ำรเพิม่ ทุน

2563

• เมื่อเดือนมีนำคม 2563ทีป
่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำปี 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั แปร

สภำพจำกบริษทั จำกัดเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 150.00 ล้ำนบำทจำกทุนจด
ทะเบียนเดิม 300.00 ล้ำนบำทเป็ น 450.00 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้น ที่ต รำไว้จ ำก 10.00 บำทต่ อ หุ้น เป็ น 0.50 บำทต่ อ หุ้น และน ำบริษัท เข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็ นบริษัท
มหำชนจำกัด ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เมื่อ
วันที่ 25 มีนำคม 2563
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• บริษัท ได้ดำเนินกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุ นต่ อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering – IPO)

โดยเปิ ดให้จองซื้อระหว่ำงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 และ 2-3 พฤศจิกำยน 2563 ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ
2.20 บำท จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยทัง้ หมด 300,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 660.00 ล้ำนบำท และ
ตลำดหลัก ทรัพย์ฯได้ป ระกำศรับหลักทรัพ ย์ของบริษัท เข้ำเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกำยน 2563 และหุน้ ของบริษทั เริม่ ทำกำรซื้อขำยครัง้ แรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
• เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2564 บริษท
ั ได้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที1่ /2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรออก

2564

และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ซึง่ จัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำร
ซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) และ/หรือพนักงำนของบริษัทและ/หรือ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NCAP – ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 38,000,000 หน่ วย อำยุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่
คิดมูลค่ำ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิ
เท่ำกับหุน้ ละ 16 บำท
• บริษท
ั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 19.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.00 ล้ำนบำท เป็ นทุน
จดทะเบียน 469.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 0.50 บำท
9.

ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ระหว่ำงปี 2562 ถึง ปี 2564 บริษทั มีกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
-

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิสำหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 2.40 บำท
ต่อหุน้ เป็ นจำนวนเงิน 72.00 ล้ำนบำท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 7/2563 มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสมของบริษทั
จำนวน 0.1667 บำทต่อหุน้ เป็ นจำนวนเงิน 100.02 ล้ำนบำท
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2565 งดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2564
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิ นเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี สุทธิ
ลูกหนี้อน่ื
ทรัพย์สนิ รอกำรขำยสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อสุทธิ
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

7,339,519

0.18

698,331,144

15.00

24,998,930

0.43

75,037,658

1.29

1,817,503,828

44.59

1,788,610,718

38.41

2,256,620,144

38.77

2,256,620,144

38.70

77,508,842
16,329,642
71,027,625
1,989,709,456

1.90
0.40
1.74
48.82

64,979,949
12,683,719
22,592,494
2,587,198,024

1.39
0.27
0.49
55.56

56,781,173
26,810,003
93,737,585
2,458,947,835

0.97
0.46
1.61
42.24

56,757,559
26,810,003
93,737,917
2,508,963,281

0.97
0.46
1.61
43.03

2,020,109,293
14,419,714
23,684,648
24,942,938
2,955,320
2,086,111,913
4,075,821,369

49.56
0.35
0.58
0.61
0.07
51.18
100.00

1,951,018,726
8,484,883
37,186,151
32,596,831
37,229,016
2,970,860
2,069,486,467
4,656,684,491

41.90
0.18
0.80
0.70
0.80
0.06
44.44
100.00

40,000,000
3,206,976,284
10,471,057
34,619,730
34,773,441
32,334,958
3,030,760
3,362,206,230
5,821,154,065

0.69
55.09
0.18
0.59
0.60
0.56
0.05
57.76
100.00

3,206,976,284
10,471,057
34,619,730
34,773,441
32,334,958
3,030,760
3,322,206,230
5,831,169,511

55.00
0.18
0.59
0.60
0.55
0.05
56.97
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิ น
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สนิ ค่ำรือ้ ถอน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

110,948,891
1,470,000,000

2.72
36.07

141,996,425
250,000,000

3.05
5.37

379,902,381
485,000,000

6.53
8.33

379,982,381
485,000,000

6.52
8.32

800,000,000

19.63

876,571,701

18.82

639,555,556

10.99

639,555,556

10.97

100,000,000

2.45

-

-

300,000,000

5.15

300,000,000

5.14

-

-

22,755,011

0.49

15,903,391

0.27

15,903,391

0.27

30,009,245

0.74

22,080,075

22.08

44,021,730

0.76

-

-

14,082,482

0.30

16,585,854

0.28

44,021,730
16,585,854

0.75
0.28

3,986,209
2,514,944,345

0.10
61.70

3,318,780
1,330,804,474

0.07
28.57

7,422,756
1,888,391,668

0.13
32.44

7,423,146
1,888,472,058

0.13
32.38

500,000,000
5,227,451
2,502,000
507,729,451
3,022,673,796

12.27
0.13
0.06
12.46
74.16

1,590,561,754
23,043,413
22,486,566
10,993,920
2,502,000
1,649,587,653
2,980,392,127

34.16
0.50
0.48
0.24
0.05
35.43
64.00

1,878,500,000
25,386,747
18,163,063
9,870,630
2,502,000
1,934,422,440
3,822,814,108

32.27
0.44
0.31
0.17
0.04
33.23
65.67

1,878,500,000
25,386,747
18,163,063
9,870,630
2,502,000
1,934,422,440
3,822,894,498

32.21
0.44
0.31
0.18
0.04
33.18
65.56
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งบแสดงฐานะการเงิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ จำนวน 938,000,000 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บำท
หุน้ สำมัญ จำนวน 30,000,000 หุน้
หุน้ ละ 10 บำท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ จำนวน 900,000,000 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บำท
หุน้ สำมัญ จำนวน 30,000,000 หุน้
หุน้ ละ 10 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
สำรองอื่น – กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ1

-

-

450,000,000

9.66

469,000,000

8.06

469,000,000

8.04

300,000,000

7.36

-

-

-

-

-

-

-

-

450,000,000

9.66

450,000,000

7.73

450,000,000

7.72

300,000,000

7.36

-

-

-

-

-

-

174,440,000
-

4.28
-

666,980,000
-

14.33
-

666,980,000
4,626,358

11.46
0.08

666,980,000
4,626,358

11.44
0.08

578,707,573
1,053,147,573
1,053,147,573
4,075,821,369

14.20
25.84
100.00
100.00

30,000,000
565,951,104
(36,638,740)
1,676,292,364
1,676,292,364
4,656,684,491

0.64
12.16
(0.79)
36.00
100.00
100.00

46,900,000
862,865,710
(33,032,111)
1,998,339,957
1,998,339,957
5,821,154,065

0.81
14.82
(0.57)
34.33
34.33
100.00

46,900,000
862,813,755
(33,032,111)
1,998,288,002
9,987,011
2,008,275,013
5,831,169,511

0.80
14.80
(0.57)
34.27
0.17
34.44
100.00

หมายเหตุ : 1. ร้อยละเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำซื้อ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร
รำยได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยและกำรลดลง
ของมูลค่ำของทรัพย์สนิ รอกำรขำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
2
2
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ2
882,168,801 86.97 880,141,751
63,645,198
6.27 100,796,701
68,552,362
6.76 160,458,024
1,014,366,361 100.00 1,141,396,476

77.11 1,028,315,219
8.83 143,597,915
14.06 209,941,304
100.00 1,381,854,438

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ2

74.42
10.39
15.19
100.00

1,028,315,219
143,597,915
209,980,524
1,381,893,658

74.41
10.39
15.20
100.00

361,922,154
368,037,047

35.68
36.28

403,464,985
378,633,808
-

35.35
33.17
-

527,701,855
363,363,625
-

38.19
26.29
-

527,806,019
363,363,625
-

38.19
26.29
-

-

-

(7,051,659)

(0.62)

3,998,180

0.29

3,998,180

0.30

122,751,974
852,711,175

12.10
84.06

113,681,489
888,728,623

9.96
77.86

97,307,313
992,370,973

7.04
71.81

97,307,313
992,475,137

7.04
71.82

161,655,186
(35,418,466)
126,236,720

15.94
(3.49)
12.45

252,667,853
(50,895,538)
201,772,315

22.14
(4.46)
17.68

389,483,465
(78,476,962)
311,006,503

28.19
(5.68)
22.51

389,418,521
(78,476,962)
310,941,559

28.18
(5.68)
22.50
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
ภำษีเงินได้ของรำยกำรทีจ่ ะไม่จดั ประเภท
รำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกเครื่องมือป้ องกันควำม
เสีย่ งกระแสเงินสด
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วกับรำยกำรทีจ่ ะจัดประเภท
รำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป
ยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิ
จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน):
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริษทั
ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
2
2
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ2

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ2

917,542

0.09

(3,096,886)

(0.27)

3,510,129

0.25

3,510,129

0.25

(183,508)

(0.02)

619,377

0.05

(702,026)

(0.05)

(702,026)

(0.05)

734,034

0.07

(2,477,509)

(0.22)

2,808,103

0.20

2,808,103

0.20

-

-

(25,020,692)

(2.19)

4,508,286

0.33

4,508,286

0.33

5,004,138

0.44

(901,657)

(0.07)

(901,657)

(0.07)

-

-

(20,016,554)

(1.75)

3,606,629

0.26

3,606,629

0.26

734,034

0.07

(22,494,063)

(1.97)

6,414,732

0.46

6,414,732

0.46

126,970,754

12.52

179,278,252

15.71

317,421,235

22.96

317,356,291

22.96

126,236,720
126,236,720

12.45
12.45

201,772,315
201,772,315

17.68
17.68

311,006,503
311,006,503

22.50

310,954,548
(12,989)
310,941,559

22.50
(0.00)
22.50

-

- 50 -

22.50

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริษทั
ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
2
2
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ2

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้อยละ2

126,970,754
126,970,754

317,369,280
(12,989)
317,356,291

0.21

12.52
12.52

179,278,252
179,278,252

15.71
15.71

0.31

317,421,235
317,421,235
0.35

หมายเหตุ : 2. ร้อยละเมื่อเทียบกับรำยได้รวม
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22.96
22.96

0.21

22.96
(0.00)
22.96

งบกระแสเงิ นสด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
รำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำซื้อ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงิ นทุน
หมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงิ นทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอกำรขำยสุทธิ
ลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงิ นสดใช้ไปในการดาเนิ นงาน

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
บาท

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท

งบการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท

161,655,186

252,667,853

389,483,465

389,418,521

10,106,092
368,353,323
76,327
3,069,769
(882,168,801)
122,751,974
(216,156,130)

25,830,786
378,633,808
(3,082)
18,001
2,889,483
(880,141,751)
113,681,489
(106,423,413)

28,248,285
363,363,625
59
(220,516)
2,386,839
4,626,358
(1,028,315,219)
97,307,313
(143,119,791)

28,248,285
363,363,625
59
(220,516)
2,386,839
4,626,358
(1,028,315,219)
97,307,313
(143,184,735)

(1,124,000,240)
143,743,392
(23,699,350)
6,712,817
(10,940)
(6,196,386)
(1,389,215)
(1,010,235)
(1,222,006,287)

(666,087,699)
238,983,431
9,471,710
44,772,229
(15,540)
28,965,330
(667,429)
(219,900)
(451,221,281)

(2,472,415,951)
236,154,214
6,735,160
(71,145,091)
(59,900)
236,447,658
4,103,976
(2,203,299,725)

(2,472,415,951)
236,154,214
6,758,774
(71,145,423)
(59,900)
236,527,658
4,104,366
(2,203,260,997)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)ในกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ สำมัญ
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ สำมัญ
เงินสดจ่ำยคืนเงินต้นของสัญญำเช่ำ
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดรับชำระค่ำหุน้ จำกส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ ม่มอี ำนำจ
ควบคุม
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
บาท
1,013,156,143
(122,580,033)
(29,290,899)
(360,721,076)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
บาท
1,020,935,474
(107,373,208)
(54,409,245)
407,931,740

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
1,164,583,677
95,629,570
(53,244,931)
(1,187,590,549)

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
บาท
1,164,583,677
95,629,570
(53,244,931)
(1,187,551,821)

214,286
(1,789,187)
(6,846,820)
(8,421,721)

40,873
(2,744,300)
(11,698,029)
(14,401,456)

934,580
(8,553,636)
(6,995,825)
(40,000,000)
(54,614,881)

934,580
(8,553,636)
(6,995,825)
(14,614,881)

1,695,000,000
(1,425,000,000)
180,000,000
(80,000,000)
-

1,315,000,000
(2,535,000,000)
(100,000,000)
2,027,500,000
(862,500,000)
660,000,000
(21,825,000)
(13,693,659)
(172,020,000)

1,185,000,000
(950,000,000)
300,000,000
1,220,000,000
(1,169,444,444)
(16,682,340)
-

-

-

-

1,185,000,000
(950,000,000)
300,000,000
1,220,000,000
(1,169,444,444)
(16,682,340)
10,000,000

370,000,000

297,461,341

568,873,216

857,203

690,991,625

(673,332,214)

6,482,316
7,339,519

7,339,519
698,331,144

698,331,144
24,998,930
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578,873,216
(623,293,486)
698,331,144
75,037,658

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำดอกเบีย้ รับ
อัตรำดอกเบีย้ จ่ำย
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกู้
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
อัตราส่วนคุณภาพสิ นทรัพย์
อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อ3
อัตรำส่วนลูกหนี้หยุดรับรูร้ ำยได้ตอ่ ลูกหนี้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อ 3
อัตรำหนี้สญ
ู ต่อลูกหนี้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อ3

31 ธันวาคม 2562

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

24.50
4.57
19.93
12.45
12.76

23.94
4.32
19.62
17.68
14.78

23.47
3.85
19.62
22.50
16.88

ร้อยละ
เท่ำ

3.30
0.27x

4.62
0.26x

5.93
0.26x

เท่ำ
เท่ำ
ร้อยละ

2.87x
1.34x
-1

1.78x
1.36x
85.261

1.90x
1.53x
-1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5.85
2.47
5.42

6.042
1.692
6.302

5.71
1.42
2.97

หน่ วย

หมายเหตุ :
1. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลคำนวณจำกเงินปั นผลทีจ่ ่ำยจำกกำไรสุทธิปี 2562 บวกด้วยเงินปั นผลทีจ่ ่ำยจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 หำรด้วย กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 (2562-2564 ไม่มกี ำรจ่ำยเงินปั นผล)
2. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ไม่มกี ำรแสดงรำยกำร ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) และหนี้สญ
ู ดังนัน้ เพื่อให้เปรียบเทียบได้ ณ 31 ธันวำคม 2563 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมำยถึง
“ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ” หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) หมำยถึง “ลูกหนี้ทม่ี กี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต” และหนี้สญ
ู หมำยถึง “ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ส่วนทีต่ ดั ออกจำกบัญชี”
3. ลูกหนี้สนิ เชื่อเช่ำซื้อ หมำยถึง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อสุทธิจำกรำยได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและค่ำนำยหน้ำรอตัดบัญชี
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สิ่งที่มาส่งมาด้วย 2

เลขที่ใบจอง …………….............................

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ควบคู่ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NCAP-W1) โดยไม่คิดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบจองซือ้ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
จานวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.50 บาท
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (NCAP-W1) จานวน 225,000,00 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ NCAP-W1
(อัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ)
วันที่จองซือ้ วันที่

7 มิถนุ ายน 2565

8 มิถนุ ายน 2565

9 มิถนุ ายน 2565

10 มิถนุ ายน 2565

13 มิถนุ ายน 2565

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (“เอเชียเวลท์”) ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัท
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ชื่อ …………………………...………............................................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่............................................
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้รบั จากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท”)
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................... สัญชาติ ................................. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี.............................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อกรรมการที่มีอานาจลงนาม (สาหรับกรณีนิติบุคคล) ............................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ของกรรมการที่มีอานาจลงนาม............................................................................................................................................................................................................................................
ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ดังนี ้
รายละเอียดการจองซือ้
ราคาต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ (บาท)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน
4.50
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 049-3-14390-4 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อจองซือ้ ” หรือ “Asia
Wealth Securities Company Limited for Subscription” ตามรายละเอียดดังนี ้
 เงินโอน  เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ………………………...........วันที่ ……………………...……. ธนาคาร........................................... สาขา.............................................
(โดย เช็ค / แค็ชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และจะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลารับจองซือ้ หุน้ เท่านั้น) โดย สั่งจ่ายตามชื่อ
บัญชีของแต่ละธนาคารตามที่ระบุขา้ งต้น (กาหนดการชาระเงินด้วยเช็ค/แค็ชเชียร์เช็ค /ดร๊าฟ ต้องชาระโดยเงินโอนภายในเวลาก่อนปิ ดรับเคลียริ่งเช็คของวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
 แบบไร้ ใ บหุ้ น (Scriptless) ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับ การจัด สรรนั้น ไว้ใ นชื่ อ“บริษั ท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝ าก” (TSD) และด าเนินการให้บ ริษัท ..................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่  นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่...................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการนาหุน้ เข้า
บัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน)
 นาใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (TSD) และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชี
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่งให้ TSD ใน
กรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนดจะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด)
 แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัททางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมาย
ให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ซึ่งบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะใช้ในการชาระค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาท ขึน้ ไป หากผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุ .......................................................................................................
*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แ ท้จริง หรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มี การตกลงกันทางกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนหุน้ ที่จองซือ้ หรือชาระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื ้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ
ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของข้าพเจ้าตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ ต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซือ้ หุน้ ) ทัง้ นี้ บัญชี
เงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม
 ธนาคารกรุงไทย / KTB  ธนาคารกรุงเทพ / BBL  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BAY  ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB  ธนาคารยูโอบี /UOB
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /LHB  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB บัญชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันทาการ นับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผูจ้ องต้องรับผิดชอบ เมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ที่ถกู ต้องเรียบร้อย พร้อมชาระเงินค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนนี้ ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรและ ลงชื่อ.....…......…................................................................. ผูจ้ องซือ้ หุน้
สารสนเทศดังกล่าวและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
( .....…......….......................................................... )
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ “กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนัน้ อาจถูกตัดสิทธิการจองซือ้ ”

หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่จองซือ้ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565 8 มิถนุ ายน 2565 9 มิถนุ ายน 2565
10 มิถนุ ายน 2565 13 มิถนุ ายน 2565
ใบจองซือ้ เลขที่……………....................................
บริษัท หรือ เอเชียเวลท์ ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................…………….............เพื่อจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ บมจ. เน็คซ์ แคปปิ ตอล ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (NCAP-W1) รวมจานวน ..............................................
หุน้ ในราคาหุน้ ละ 4.50 บาท รวมเป็ นเงิน ...............................................................บาท
โดยชาระแบบผ่านเคาน์เตอร์ SCB ด้วย เงินโอนเข้าบัญชี เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ............................วันที่ …………….............ธนาคาร/สาขา............................
แบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ให้ออกใบหุน้ สามัญในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่...................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
แบบรับเป็ นใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน้ )
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนหุน้ ที่จองซือ้ หรือชาระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื ้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ
ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของข้าพเจ้าตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ ต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซือ้ หุน้ ) ทัง้ นี้ บัญชี
เงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม
 ธนาคารกรุงไทย / KTB
 ธนาคารกรุงเทพ / BBL  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BAY  ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB
 ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB  ธนาคารยูโอบี /UOB
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /LHB  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย /CIMB บัญชีธนาคาร........................สาขา.................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผูจ้ องต้องรับผิดชอบ เมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั เอกสารการจอง .........................................................................
** ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ ทางไปรษณีย์ และห้ามยื่น/ฝากเอกสารการจองซือ้ ไว้กบั ธนาคารที่ท่านชาระเงินโดยเด็ดขาด **

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ พำย จำกัด (มหำชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
027
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหำชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
038
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหำชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE CO., LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
224
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
248
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243
245

CUSTODIAN
ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (เพือรับฝำกทรัพย์สิน)
339
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
340
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพือรับฝำกทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY
SERVICES
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของ
บริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”)
วันที่ __________________________________________
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล________________________________________
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง
 เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที_่ _________________________________ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามทีป่ รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
ไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะทาให้บริษทั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ (“Record Date”) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึง่
บริษทั ได้รบั จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ”) โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อ
ได้ _______________________สัญชาติ_____________________
ข้าพเจ้ามีหนุ้ สามัญเดิมตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วัน Record Date จานวน __________________________ หุน้
มีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน __________________________ หุน้ และมีความประสงค์ขอมอบอานาจให้
 นาย  นาง  นางสาว ________________________________สัญชาติ________________ อายุ_______ ปี
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ทีอ่ ยู่ เลขที่ _______________________
หมู่บา้ น/อาคาร ________________________ ซอย _____________________ ถนน_________________________
ตาบล/แขวง___________________________อาเภอ/เขต____________________ จังหวัด_____________________
รหัสไปรษณีย์__________________________________ (“ผู้รบั มอบอำนำจ”) เป็ นผู้รบั มอบอานาจที่แท้จริงและโดย
ชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้มอี านาจในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผ่ ู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จานวน __________________________ หุ้น รวมถึงมีอานาจใน
การลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิม่ เติมข้อความในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และดาเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวแทนข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้จนเสร็จการ
ทัง้ นี้ กิจการและบรรดาการกระทาใดๆ ทีผ่ รู้ บั มอบอานาจได้กระทาลงไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
ความในหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ และให้มผี ลผูกพันกับข้าพเจ้า
ทัง้ สิน้
ลงชื่อ

ผูม้ อบอานาจ
(

ลงชื่อ

)

(

ผูร้ บั มอบอานาจ
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

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

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

หนังสือให้ความยินยอม
ตามข้อกาหนด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ เพื่อได้รบั ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
การใช้ การเปิ ดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลภายนอก
สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของลูกค้าได้แก่
• ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท
• บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบคุ คล
• บุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ปฏิสมั พันธ์ ติดต่อกันโดยประการอื่น
(รวมเรียกว่า "ท่าน")
การดาเนินการของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" (General Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือทาให้สามารถระบุ
ตัวท่านได้ เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบริษัท ผูแ้ นะนาการลงทุน
(IC) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝาก
ทรัพย์สินที่เป็ นบุคคลภายนอก ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บ
รวบรวม ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ที ่านต้องการจากบริษัท
"ข้ อ มู ล ที่ล ะเอี ย ดอ่ อ น" (Sensitive Personal Data) หมายถึ ง ข้อ มูลส่ ว นบุคคลที่ก ฎหมายจัดประเภทเป็ น ข้อมูลที่
ละเอียดอ่อน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ได้แก่ ข้อมูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจาใบหน้า ลายนิว้ มือ) ข้อมูล
สุขภาพ (เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล) ประวัติอาชญากรรม ศาสนา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ใน
เอกสารประจาตัว (เช่น เชือ้ ชาติและศาสนา)
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ที่บ ริ ษั ทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนบุ คคลของท่า น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ที่ บ ริ ษั ท จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอม บริ ษั ท อาศัย ความยิ น ยอมของท่ า นเพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัท บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น รวมถึง
การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน
ศึกษารายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ได้ท่ี
http://www.asiawealth.co.th/th/index.php

2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ที่ บ ริ ษั ท อาจด าเนิ น การโดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ห รื อ ฐานทางกฎหมายอื่ น ๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กล่าวคือ เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรือการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน
เป็ น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ต ามกฎหมาย เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษั ทและของ
บุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ ฐานที่ เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทาสัญญากับบริษัท การ
ประมวลผลคาขอเปิ ดบัญชี การดารงบัญชี และการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การประมวลผล การออกรายงาน การแสดงความเคลื่อนไหวทางบัญชี การบริหารความสัมพันธ์ของท่านกับ
บริษัท การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทาความรู จ้ ักลูกค้า การตรวจสอบ
สถานะลูกค้า และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมภายใน และการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
3. ระยะเวลาในการทีบ่ ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระหว่าง
ที่ท่านเป็ นลูกค้าของบริษัท และเมื่อท่านสิน้ สุดความสัมพันธ์กบั บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจ
มีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนีเ้ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล การคัดค้าน การลบหรือ
ทาลายข้อมูล การจากัด การแก้ไขให้ถกู ต้อง การถอนความยินยอม การยื่นเรื่องร้องเรียน
5. การรักษาความปลอดภัย บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทและการใช้บงั คับนโยบายอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทกาหนดให้บุคลากรของบริษัทและผูร้ บั จ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบาย
ความเป็ นส่วนบุคคลที่เหมาะสม
6. นโยบายความเป็ นส่วนตัว ท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกาหนดและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ซึ่งระบุถึงวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด ("บริษัท") จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน โดยยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก ซึ่งในบางครัง้ บริษัทจาเป็ นต้องส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนบี ้ ริษัทจะใช้ค วามพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูบ้ ริการ หรือผูร้ บั ข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการตามขัน้ ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทาให้
ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

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

7. รายละเอียดการติดต่อบริษัท หากท่านมีความประสงค์ท่จี ะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 501, ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-5000 หรือ เว็บไซต์ www.asiawealth.co.th ฝ่ ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล
cs@asiawealth.co.th
ลงนาม : ………………………………………………………………….
ชื่อ นามสกุล: ……………………………………………………………
(ชือ่ เต็มตามทีป่ รากฏในบัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง)
วันที่: …………………………………………..

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

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่ (อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์)
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ (รถไฟฟ้ำ BTS ชิดลม ทำงออก 4) ชัน้ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 02-680-5000 โทรสำร : 02-680-5111

