วันที่จองซือ้
Date

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน)
เลขทีใ่ บจอง / Subscription No…………..…………
Subscription Form for New Ordinary Shares of Nex Point Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 232,005,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
Offering 232,005,000 new ordinary shares to existing shareholders of Nex Point Public Company Limited
with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share at a ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary shares
 19 กันยายน 2562
 20 กันยายน 2562
 23 กันยายน 2562
 24 กันยายน 2562
 25 กันยายน 2562
September 19, 2019
September 20, 2019
September 23, 2019
September 24, 2019
September 25, 2019
ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information)

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Shareholder's Register No……..…………….……...............
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.............................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง......................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้านเลขที่................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ตาบล.........................................................................................
Address
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อาเภอ...................................................................................... จังหวัด........................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ ............................................................................
District
Province
Postal Code
สัญชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.).............................................................
Nationality
Occupation
Date of Birth (registration date)
หมายเลขโทรศัพท์ผจู้ องซือ้
บ้าน.......................................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อ นที่ ......................................................................................................................
Subscriber’s telephone number Residence
Mobile Phone
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี.............................................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
Tax ID No.
Type of tax payment
Non Withholding Tax
Withholding Tax
ข้าพเจ้าผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 จานวน................................................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ จานวน.............................................................หุน้
According to the Share Register Book as of September 4, 2019
I/We own
shares, and have the rights to subscribe for
shares
มีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) ดังนี ้ / Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows:
จานวนหุ้นที่จองซือ้ /
จานวนเงินทีจ่ องซือ้
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
No. of Shares
(บาท) / Amount (Baht)
subscribed
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน / Subscription for full entitlement
 จองซือ้ มากกว่าสิทธิจานวน / Subscription for more than entitlement
รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี :้ (ผูจ้ องซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) นาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้
บริษัท................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.......................................... นาใบหุน้ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซอื ้ ขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ บัญชีเลขที่......................................... (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อ บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน) Issue a share certificate
for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have ………………………………………………………………
Participant No. …..……….……...………… , deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….………………...
(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued)
 นาใบหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากั ด ก าหนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares
with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นสามัญที่ได้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
ดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
กาหนดการชาระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สามารถทาได้ถึง 23 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. เท่านั้นและจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 23 September 2019 at 7.00 pm and shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 day

โดยสั่งจ่าย / โอนเงิน “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) SERVICE CODE : TNITY
By order / Transfer “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION” Bangkok Bank PCL, SERVICE CODE : TNITY
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้ หุน้ สามัญนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื ้อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/
ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment
(Cheque/ Draft/ Pay-in slip) or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our share subscription rights.
ลงชื่อ / Signed..........................................................................................ผูจ้ องซือ้ / Subscriber
(…................……………………………..……………………)
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซือ้  19 กันยายน 2562
 20 กันยายน 2562
 23 กันยายน 2562
 24 กันยายน 2562
 25 กันยายน 2562
Date
September 19, 2019
September 20, 2019
September 23, 2019
September 24, 2019
September 25, 2019
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) ...........................................................................
เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of Nex Point Public Company Limited at Baht 1.00 Baht per
shares
จานวนหุ้นที่จองซือ้ /
จานวนเงินที่จองซือ้
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
No. of Shares
(บาท)
/ Amount (Baht)
subscribed
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน / Subscription for full entitlement
 จองซือ้ มากกว่าสิทธิจานวน / Subscription for more than entitlement
รวม / Total
โดยชาระเป็ น / made payable by  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดออก  นาใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ
ใบหุน้ ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ เพื่อผูฝ้ าก / Issue a share certificate in the name of TSD for
เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the
Depositors เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก / Participant No. …………………………………………………….
issuer account number 600 for my/ our name
เลขที่บญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…...  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ / Issue the share certificate in the name of
ใบจองซือ้ เลขที่ / Subscription No. ..............................................................................................
subscriber
…………………………………………………………….
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

242

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
236
245
301
302
303
304
305
308
312
316
318
320
324
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

344
345
402
404
405
407
408
410
411
412
413
415
416
417

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการบริหารเงิน
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

418

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
BNP PARIBAS

330

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพือ่ ตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND

420

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

334

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

424

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
JPMORGAN CHASE BANK
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)-บริหารเงิน
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337
339
340
343

426
513
518

เอกสารเเนบ 4 ใบนำฝากแบบ Bill Payment
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บลูกค้ า

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บธนาคาร

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) (NEX)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of NEX

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

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน)
NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

NEX

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

03/09/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

05/09/2019

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

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

1.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

19/09/2019 - 25/09/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
18/09/2019

หนังสือแจ้งการจัดสรรและ
เอกสารการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน)
สำหรับกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน)
ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 4 กันยำยน 2562
จำนวน 232,005,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
ในรำคำเสนอขำย 1.00 บำทต่อหุน้

ระยะเวลาจองซือ้
ระหว่ำงวันที่ 19, 20, 23, 24, 25 กันยำยน 2562 (รวม 5 วันทำกำร)
1

ที่ NEX-CS09/2562
5 กันยำยน 2562
เรื่อง
เรียน

แจ้งสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน)
ท่ำนผูถ้ ือหุน้
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
2. ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
4. ใบแจ้งกำรชำระเงิน (Bill Payment)
5. แผนที่ของสถำนที่รบั จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
6. เอกสำรเพิม่ เติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผูท้ ่ปี ระสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้
ด้วยที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) เมือ่ วันที่ 28 สิงหำคม 2562
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library Function Room โรงแรมเอทัส บำงกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร ได้มีมติให้จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
หุน้ ละ 1.00 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำจัดสรร 1 หุน้ สำมัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ในรำคำเสนอขำย 1.00 บำทต่อหุน้ และกำหนดวันจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในระหว่ำงวันที่ 19, 20, 23, 24, 25
กันยำยน 2562 (รวม 5 วันทำกำร)
บริษัทฯ จึงเรียนมำเพื่อแจ้งสิทธิของท่ำนในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนซึง่ มีจำนวนตำมที่ระบุไว้ในใบรับรองกำรจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุนและบริษัทฯ ได้กำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดกำรออกและเสนอขำย พร้อมทัง้ กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
กาหนดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
1. กาหนดวันจองซือ้ และการชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ระหว่ำงวันที่ 19, 20, 23, 24, 25 กันยำยน 2562 (รวม 5 วันทำกำร) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 19.00 น. ณ ที่ทำกำรของ
ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
2. สถานทีร่ ับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและรับชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถติดต่อจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ คือ
ฝ่ ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ”)
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40 โทรสาร : 0-2343-9687
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นจะไม่รับการจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ
หรือสาขาของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้
3. การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering)
โดยจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,005,000 หุน้ ในมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำส่วนกำรจัดสรรหุน้ 1 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้
สำมัญเพิ่มทุน โดยมีรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 1.00 บำท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ในกำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรำยถืออยู่
(Rights Offering) ข้ำงต้น บริษัทฯ ได้พิจำรณำกำหนดตำมรำคำตลำดของหุน้ ของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมำณร้อยละ 70.47
ของรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำกำร
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอวำระเรื่องกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ ในวันที่
17 กรกฎำคม 2562 (กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 25 มิถุนำยน - 15 กรกฎำคม 2562) ซึ่งเท่ำกับ 3.39 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ)
ผูถ้ ือหุน้ อำจจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอัตรำที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผถู้ ือหุน้
เดิมที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ที่ได้จองซือ้ ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่ำนัน้
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมี
หุน้ สำมัญ เพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่ำวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม ในรำคำเดียวกันกับหุน้ ที่
ได้รบั กำรจัดสรรตำมสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสั ดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่ำวให้แก่ผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิและชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวนที่แสดง
ควำมจำนงจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกน้อ ยกว่ำ หุน้ ที่ผูถ้ ือ หุ น้ เดิม จองซื อ้ เกิน กว่ำ สิท ธิ ต ำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น บริษ ัท ฯ จะจัด สรรหุน้ ที่เหลือ
ดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมขัน้ ตอนดังต่ อไปนี ้
(1)

จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยโดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
ของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้วยจำนวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ที่ผูท้ ี่จองซือ้ เกิน
กว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุน้ ให้ปัด เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จำนวน
หุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ แล้ว

(2)

ในกรณี ท่ียงั มีหุน้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ข) (1) ให้ทำกำรจัดสรรให้แก่ผู้ท่ีจองซือ้ เกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยและยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำยนัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ คูณ ด้วยจำนวนหุน้ ที่
เหลือจะได้เป็ นจำนวนหุน้ ที่ผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้ร ับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจำนวนหุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละ
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รำยจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดำเนินกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิท ธิต ำม
วิธีกำรในข้อนี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลื อจำกกำรจัดสรร
ทั้ง นี ้ กำรจัด สรรหุ น้ ให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ น้ เดิม ของบริษัท ฯ ที่จ องซื อ้ เกิน กว่ำ สิท ธิ ไม่ว่ำ กรณีใดจะต้อ งไม่ทำให้ผู ้ ถือหุน้ รำยใด
(รวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม )
ของผูถ้ ือหุ้นรำยดังกล่ำว) ถือหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมจุดที่ตอ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่ อ
ครอบงำกิจกำร (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำวได้รบั
ยกเว้นกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข)

ในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีท่มี ีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรขออนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้
จัดสรรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ในกำรดำเนินกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ และมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(ก)

พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยไทย ทั้งนี ้ บริษัทฯ อำจสงวนสิทธิไม่เสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ รำยใด หำกกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิผิดกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับของต่ำงประเทศ

(ข)

กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในครำวเดียวทัง้ จำนวน หรือหลำยครำว
ระยะเวลำกำรเสนอขำย อัตรำส่วนกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย วิธีกำรชำระรำคำ หรือรำยละเอียดในกำรจัดสรร
และกำรเสนอขำยอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน

(ค)

ลงนำมในแบบคำขออนุญำต กำรขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตัวแทนของหน่วยงำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกำรนำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
ดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ทุกประกำร เพื่ อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ภำยใต้เงื่อนไขของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(ง)

จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน เพื่ อให้กำร
ดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯ จึงเรียนมำเพื่อแจ้งสิทธิของท่ำนในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตำมที่ระบุในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2) โดยรำยละเอียดกำรจองซือ้
หุน้ สำมัญดังกล่ำว เป็ นไปตำมที่ระบุในหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ที่ส่งมำด้วยนี ้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1)
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หำกมีข ้อ สงสัย ประกำรใดเกี่ ย วกับ กำรจัด สรร ขั้น ตอน และวิธี ก ำรจองซื อ้ กรุ ณ าติด ต่อ คุณ กุล นดา รุ จ จนเวท
ฝ่ ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทรศัพท์ 0-2343-9630-40

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยคณำวุฒิ วรรทนธีรชั )
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานทีบ่ ริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
สถำนที่ตงั้
โทรศัพท์

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
153/3 อำคำรโกลเด้น พำวิลเลี่ ยน ชั้น ที่ 5 ห้อง A,EFGH-5 ซอยมหำดเล็ ก หลวง 1 ถนนรำชด ำริ แขวงลุม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
02-090-0661-4 โทรสำร 02-090-0661

2. วันเดือนปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทีม่ ีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำรออกเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2562 และได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกที่ประชุมวิสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตำมที่ท่ปี ระชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม Library
Function Room โรงแรมเอทัส บำงกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ได้มีมติ
ให้จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 232,005,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำม
สัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำจัดสรร 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในรำคำเสนอขำย 1.00
บำทต่อหุน้ โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 4 กันยำยน 2562 และ
กำหนดวันจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในระหว่ำงวันที่ 19, 20, 23, 24, 25 กันยำยน 2562 (รวม 5 วันทำกำร) ซึง่ มีรำยละเอียดกำร
เสนอขำยและจัดสรรดังนี ้
ประเภทของหุน้ ที่เสนอขำย

:

หุน้ สำมัญ

ทุนจดทะเบียนเดิม

:

232,005,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
232,005,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท

ทุนจดทะเบียนภำยหลังกำรเพิ่มทุน

:

464,010,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
464,010,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท

ทุนชำระแล้วเดิม

:

232,005,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
232,005,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท

ทุนที่ จะชำระเพิ่ มสำหรับ กำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน (กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิมมีกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนครบทัง้ จำนวน)

:

ไม่เกิน 232,005,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวนไม่เกิน
232,005,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท

ทุ น ที่ ช ำระแล้ ว ภำยหลั ง กำรเพิ่ ม ทุ น

:

ไม่เกิน 464,010,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวนไม่เกิน
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(กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม มี ก ำรจองซื ้อ หุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนครบทัง้ จำนวน)

464,010,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท

จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จดั สรร

:

ไม่เกิน 232,005,000 หุน้

รำคำเสนอขำยต่อหุน้

:

1.00 บำท ต่อหุน้

อัตรำส่วนกำรจัดสรรหุน้

:

1 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิ่มทุน

วิธีกำรจัดสรร

:

บริ ษั ทฯ จะจั ด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ นจ ำนวนไม่ เ กิ น
232,005,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท โดยเสนอ
ขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ใน
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.00 บำท ในอัตรำส่วนกำรจองซื ้อ
เท่ ำ กั บ 1 หุ้น สำมัญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ในกำร
คำนวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยที่จะสำมำรถจองซือ้ หุน้
สำมัญ เพิ่มทุนดังกล่ำว หำกมีเศษของหุ้นสำมัญ จำกกำร
คำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่ ของผู้ถือ หุ้น แต่ ละรำย บริษั ท ฯ จะปั ด เศษหุ้น สำมัญ
ส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จำนวน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรำยอำจจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกิน
ก ว่ ำ สิ ท ธิ ข อ ง ต น ต ำ ม อั ต รำ ที่ ก ำ ห น ด ไว้ ข้ ำ ง ต้ น
(Oversubscription) ได้ โดยหำกมีหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนเหลือ
จำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นตำมสัดส่วนในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่
แสดงควำมจำนงจองซือ้ เกินสัดส่วนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ
ที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ใน
รำคำเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรตำมสิทธิ จนกระทั่ง
ไม่ มี หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ ที่ จ ะจัด สรรได้อี ก ต่ อ ไป หรื อ
จนกว่ำจะไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดประสงค์ท่จี ะจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำวอีกต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในครัง้ นี ้ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
4.1 กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งควำมประสงค์จองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทัง้ จำนวนที่จองซือ้
4.2 กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ ที่มีกำรจองซือ้ เกินกว่ำสิทธินนั้ จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครำวเดียวกันกับกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ
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โดยในกรณีที่มีหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถื อหุน้ ในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
ซึ่งรวมถึงผู้ถือ หุ้น เดิมที่ เป็ น บุค คลที่เ กี่ ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ ที่ป ระสงค์จ ะจองซื อ้ เกิน กว่ำสิทธิ ตำมสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น
ในรำคำเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรตำมสิทธิ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1)

ในกรณีท่หี นุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกมีจำนวน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกิน
กว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม ที่ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวนที่แสดงควำมจำนงจอง
ซือ้ เกินกว่ำสิทธิ

(2)

ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม ของบริษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกมีจำนวน
น้อ ยกว่ำหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
ตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(ก)

จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
ของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้วยจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิใน
รอบแรก จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จำนวนหุน้ ที่จะได้รบั จำกกำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้
แต่ละรำยจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ แล้ว

(ข)

ในกรณีท่ยี งั มีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกิน
สิทธิของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
แต่ละรำยนัน้ คูณด้วยจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) จะได้เป็ นจำนวนหุน้
สำมัญเพิ่มทุนที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษ
ของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรำย
จองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อ (ข) นี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดประสงค์ท่จี ะจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิไม่ว่ำกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผถู้ ือหุน้ รำยใด
(รวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว)
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี ้
1.

ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต ้องทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รำยดังกล่ำวได้รบั ยกเว้นกำร
ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

2.

ในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
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และในกรณี ท่ี มี หุ้นเหลื อจำกกำรจัด สรรตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ้น และกำรจัดสรรหุ้นให้กั บผู้ถื อหุ้นที่ จองซื ้ อเกิ นกว่ ำสิ ท ธิ
(Oversubscription) บริษัทฯ จะดำเนินกำรขออนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ต่อไป
5. กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 4 กันยำยน 2562
6. กาหนดการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1 กาหนดวันจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่ำง วันที่ 19, 20, 23, 24, 25 กันยำยน 2562 (รวม 5 วันทำกำร) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 19.00 น.
6.2 สถานทีร่ ับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และรับชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จำกัด เป็ นตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ซึ่งจะเป็ น ผูด้ ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยสำมำรถติดต่อได้ท่ี
ฝ่ ายปฏิบัติการ
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630 - 41
โทรสาร : 0-2343-9687
อีเมล์
: kumnueng@trinitythai.com
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถติดต่อจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ”)
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40 โทรสาร : 0-2343-9687
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นจะไม่รับการจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ
หรือสาขาของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้
6.3 การสละสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ มิได้ใช้สิท ธิ จองซือ้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภำยในเวลำที่กำหนดไว้ หรือ เช็คส่ วนบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ที่บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุ นได้ตำมเวลำที่
กำหนด หรือผูถ้ ือหุน้ มิได้นำส่งเอกสำรกำรจองซือ้ ให้ครบถ้วนภำยในเวลำที่กำหนดไว้ บริษัท ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิกำรจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
6.4 เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและการนาส่งเอกสาร
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ และลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพียงครัง้ เดียวเต็มจำนวนตำมที่จองซือ้ ตำมช่องทำงที่บริษัทฯ กำหนด
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ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด ซึ่งเป็ นผูด้ ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

ใบจองซื้อหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่มทุน กรุ ณ ำกรอก
รำยละเอียดและลงลำยมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ำมี)
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
ระบุจำนวนที่ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (เอกสำรแจ้งสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”))
หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ หลักฐำนใบแจ้งกำรชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ) หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนครภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น)
พร้อมทัง้ ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ชื่อ-นำมสกุล (ตำมที่ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ) และ
หมำยเลขโทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของหลักฐำนกำรชำระเงิน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันเท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ หุ้นเท่ำนั้น พร้อมลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้อง สำหรับกรณี ท่ีผู้จองซือ้ หุ้น
ต้องกำรให้คืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่
จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถำมกำรตรวจสอบสถำนะ FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 6) โดยแนบเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ตวั แทนในกำรรับจองซือ้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
เอกสารประกอบการแสดงตน:
(1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตร
ประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฎในสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่
4 กัน ยำยน 2562 หรือ ในใบรับ รองสิ ท ธิ กำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ให้แนบสำเนำเอกสำรที่ อ อกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุ ล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่ำ เป็ นต้น พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำ
มี) พร้อมแนบเอกสำรสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี ) ของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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(4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจัดตัง้ นิติบุคคลที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำม
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยสำเนำเอกสำรทัง้ หมดดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำร
รับรองลำยมือชื่อ โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสำรได้จดั ทำขึน้ เพื่อรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
6.4.7

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีท่ีมอบหมำยให้ผรู้ บั มอบอำนำจกระทำ
กำรแทน) พร้อมสำเนำเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผูจ้ องซือ้ และผูร้ บั มอบอำนำจซึ่งลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
ในกรณีท่ีมีกำรมอบอำนำจให้กับ Custodian ผูจ้ องซือ้ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้ Custodian ดำเนินกำรแทน 1
ฉบับ โดยเอกสำรกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องลงนำมโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian
ที่ระบุว่ำเป็ นผู้มีอำนำจลงนำมพร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผูม้ ีอำนำจลงนำมดังกล่ำว
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมล์
มาก่อนล่วงหน้า ขอให้ท่านนาส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นฉบับจริงมายังสถานที่จอง
ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย
2. หากบริษัท ฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อน
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. อาจถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้น ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

6.5 ขั้นตอนการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน เลือกวิธีชำระเงินดังต่อไปนีเ้ พียงวิธีเดียว
6.5.1 กรณีชาระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(1) นำเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ที่ขีดคร่อม
เฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันที่จองซือ้ และลง
วันทีไ่ ม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2562
(2) สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่ำหุน้ เพิ่มทุนได้ตงั้ แต่ วันที่ 19, 20 กันยายน 2562
และ วันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 19.00 น.
(3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน 1 ใบ ทัง้ กรณีจองซือ้ ตำมสิทธิ
หรือต่ำกว่ำสิทธิ หรือเกินกว่ำสิทธิ
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(4) กรุ ณ ำระบุเลขทะเบีย นผู้ถือหุ้ น (ดูจำกใบรับรองสิท ธิก ำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน ) ชื่อ – นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
6.5.2

กรณีชาระด้วยเงินโอน

ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนกรอกข้อมูลในใบแจ้งกำรชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4) ที่แนบมำพร้อม
กับหนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10
หลัก (ตามทีป่ รากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
และชำระเงินได้ท่ีธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีกระแสรำยวัน Service Code:
TNITY ชื่อบัญ ชี “บริษั ทหลักทรั พย์ ทรีนี ตี้ จากัด เพื่ อการจองซื้อหุ้น” หรือกรอกข้อมูลในใบรับชำระค่ำสินค้ำและ
บริกำร ของธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศเข้ำบัญชีกระแสรำยวัน Service Code: TNITY ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น”
(1) สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่ำหุน้ เพิม่ ทุนได้ตงั้ แต่วนั ที่
19 - 25 กันยายน 2562 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 19.00 น.
โอนด้วยเช็ค
: ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2562 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 19.00 น.
โอนด้วยเงินสด : ในวันที่ 19 - 25 กันยายน 2562 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 19.00 น.
(2) ฝำก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน 1 ใบ ทัง้ กรณีจองซือ้ ตำมสิทธิ หรือต่ำกว่ำสิทธิ หรือเกิน
กว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร
(3) กรุ ณ ำระบุเลขทะเบี ยนผู้ถื อหุ้น (ดูจำกใบรับ รองสิ ท ธิ ก ำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน) ชื่ อ – นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ไว้ในใบแจ้งกำรชำระเงิน (Bill Payment)
หมายเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
2) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นงดรับการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณียท์ ุกกรณี
3) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นงดรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจี่ ะอนุญาตให้ทาการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย
วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
5) กรณี ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนด้วยเช็คส่วนบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่ังจ่าย
ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุน เท่านั้ น (ยกเว้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น
ดังกล่าวเป็ นผู้เยาว์)
6.6 เงือ่ นไขการจองซือ้
6.6.1

ในกรณีขอ้ 6.5.1 (1) เจ้ำหน้ำที่ของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะลงลำยมือชื่อผูร้ บั จองซือ้ เพื่อออกหลักฐำนกำรรับจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ำยของใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน) เพื่อเป็ นหลักฐำนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน โดยกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สำมำรถเรียกเก็บ
เงินตำมเช็ค ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

6.6.2

ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้
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6.6.3

หำกผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่
บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือบริษัท ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้
ตำมเวลำที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุ้น สำมัญ เพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสำรที่ใช้
ประกอบกำรจองซือ้ ไม่ครบถ้วนภำยในระยะเวลำจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน

6.6.4

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ รำยใด หำกกำรจัดสรรดังกล่ำวทำให้
หรืออำจเป็ นผลให้เป็ นกำรกระทำขัดต่อกฎหมำย หรือระเบียบข้อบังคับของต่ำงประเทศ หรือเป็ นจะผลให้ตอ้ ง
ดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพ ย์
ภำยใต้กฎหมำยไทย ซึ่งรวมถึงกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จองเกินกว่ำสิทธิของผูถ้ ือหุน้ เดิม (ซึ่ งรวมถึงบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว) ไม่ว่ำ
กรณี ใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุน้ ที่จองซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนเกินกว่ำสิทธิ รำยใดถือหุ้นของบริษัท ฯ ในลักษณะที่
เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมจุดที่ตอ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศที่ ทจ. 12/2554
(เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวได้รับยกเว้น กำรท ำคำเสนอซื อ้ หลัก ทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรตำมที่ กำหนดไว้ใน
ประกำศที่ ทจ. 12/2554) หรือในลักษณะที่เป็ น กำรฝ่ ำฝื น ข้อจำกัดกำรถื อหุ้น ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ ระบุ ไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

6.6.5

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรชำระเงินค่ำหุน้ เงื่อนไขในกำร
จองซือ้ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ท่ี เกิดปั ญหำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ดังกล่ำว

6.7 วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ แสดงควำมจำนงจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
เต็มจำนวนเพื่อชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญที่จองซือ้ เกินสิทธิ
ของตนตำมที่แสดงควำมจำนง หรือในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เนื่องจำกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ ตำมที่
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้ บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะคืน
เงินตำมจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ โดยวิธีกำรดังนี ้
6.7.1 โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หุ้นตำมสำเนำสมุดบัญ ชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกประเภทออมทรัพย์หรือ
กระแสรำยวันเท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันสิน้ สุด
ระยะเวลำกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (25 กันยำยน 2562) ในกรณีท่ีช่ือบัญชีมิใช่บญ
ั ชีเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้
หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถดำเนินกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หุน้ ตำมที่
ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุ้น หรือไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ต ำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ฯ บริษั ทฯ และ/หรือ
ตัวแทนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมเท่ำนัน้ หรือ
6.7.2 จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะผูจ้ องซือ้ หุน้ และจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมรำยชื่อและที่อยู่ท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตำมสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 4 กันยำยน 2562 ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวัน
สิน้ สุดระยะเวลำกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (25 กันยำยน 2562) กรณีกำรรับเงินคืนด้วยเช็คขี ดคร่อม ผูจ้ องซือ้
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หุน้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อำทิ ค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บต่ำงสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนำคำร
(ถ้ำมี)
6.8

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
6.8.1 ในกรณี ท่ี ผู้จองซื อ้ ประสงค์จ ะฝำกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ไว้ในบัญ ชีของบริษั ท หลักทรัพ ย์ซ่ึงผู้จ องซือ้ มี บัญ ชี ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์อยู่ บริษัท ฯ โดยตัวเเทนรับจองซือ้ หุน้ จะดำเนินกำรนำหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ที่
บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วันปิ ด
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้ นสำมัญที่ผจู้ องซือ้
ฝำกไว้ซ่ึ งกรณี นี ้ผู้จ องซื อ้ หุ้น จะสำมำรถขำยหุ้น ที่ ได้รับ จำกกำรจัด สรรในตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ได้ทัน ที ท่ี ต ลำด
หลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีนีช้ ่ือของผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีผจู้ องซือ้ หุน้ ประสงค์ฝำกหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรส่งมอบหุน้ ดังกล่ำวโดย
ออกหุน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และนำเข้ำฝำกไว้กับศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ฯ โดยนำเข้ำบัญชีของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน) สมำชิก เลขที่ 600 ผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้
จะสำมำรถซือ้ ขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หนุ้ ของบริษัทฯ
ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยผู้ท่ีได้รบั กำรจัด สรรหุ้น ได้ด ำเนิ นกำรถอนหุ้น ออกจำกบัญ ชี เลขที่ 600
ดังกล่ำวแล้ว กำรถอนหุน้ อำจมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ฯ และ/หรือ บริษั ท
หลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด
ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผถู้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์
อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ไ ด้รบั กำรจัดสรรเข้ำบัญชีดงั กล่ำวให้ถูกต้อง หำกระบุ
รหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง จะทำให้ไม่สำมำรถโอนหลักทรัพย์เข้ำบัญชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัท ฯ และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหลักทรัพย์หรือควำม
ล่ำช้ำในกำรติดตำมหลักทรัพย์คืน
6.8.2 ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน) สมำชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ
จะดำเนินกำรนำหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กับ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอด
บัญชีตำมจำนวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั กำรจัดสรร เข้ำบัญชี และออกหลัก ฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 15 วันทำ
ก ำ รนั บ แ ต่ วั น ปิ ด ก ำ รจ อ งซื ้ อ หุ้ น ส ำ มั ญ เพิ่ ม ทุ น เมื่ อ ผู้ ที่ ได้ รั บ ก ำ รจั ด ส รรหุ้ น ต้ อ ง ก ำ รข ำ ย หุ้ น
ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องถอนหุน้ ออกจำกบัญชี เลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่ง
อำจมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ซึ่งใน
กรณีนีผ้ ูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะสำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ เมื่อตลำดหลักทรัพย์ฯ
อนุญำตให้หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัททำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
6.8.3 ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ หุน้ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ ในฐำนะนำยทะเบียนของ
บริษั ทฯ จะส่ งมอบใบหุ้นตำมจำนวนหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ที่ได้รับกำรจัด สรรให้แก่ผู้ได้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ย นตำมชื่อ และที่ อยู่ท่ี ระบุไ ว้ในบัญ ชีรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ยนพัก กำรโอนหุ้น ณ วัน ที่ 4
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กันยำยน 2562 ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ หุน้ ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ หุน้ อำจได้รบั ใบหุน้ ภำยหลังจำกที่
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัททำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
6.8.4 หำกผูจ้ องซือ้ หุน้ ไม่ได้ระบุวิธีกำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรส่งมอบหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนโดยกำรออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้
6.9 หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะออกหลักฐำนกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นหลักฐำนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี ้ ผลกำร
จองซือ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุนจะสมบูรณ์ต่ อเมื่ อบริษั ทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุ้น สำมำรถเรียกเก็บเงิน ตำมเช็ค ส่วนบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ได้เรียบร้อยแล้ว เท่ำนัน้ และบริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ได้จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในกรณี
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (ถ้ำมี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
6.10 ข้อมูลสาคัญอืน่ ๆ
6.10.1 ชื่อ ผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญ ชีซื้อขายหลักทรั พย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หำกเป็ นเลขที่บัญ ชีซือ้ ขำย
หลักทรัพ ย์ของบุคคลอื่ น จะทำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนเข้ำบัญ ชีได้ ในกรณี ดังกล่ำว บริษัท ฯ โดย
ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ขอสงวนสิทธิในกำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวโดยออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ ซึ่ง
อำจทำให้ผูถ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ ได้ทั นในวันทำกำรแรกของกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
6.10.2 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง หำกระบุรหัสโบรกเกอร์ไม่ถกู ต้อง จะทำให้ไม่สำมำรถโอนหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
เข้ำบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทำงบริษัท ฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำในกำร
ติดตำมหุน้ สำมัญเพิ่มทุนคืนหรืออำจสูญหำย และในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ กรอกรำยละเอียดดังกล่ำวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ
โดยตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวโดยออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ ซึ่ง
อำจทำให้ผูถ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ ได้ทนั ในวันทำกำรแรกของกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญเพิ่ ม
ทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
6.10.3 หำกจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัท ฯ โดย
ตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ได้รบั ชำระ บริษัทฯ จะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมจำนวนเงินที่ได้รบั
ชำระจำกกำรจองซือ้ เป็ นหลัก
7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
ในกรณีท่ีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขำยแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights
Offering) ในครัง้ นีม้ ีผจู้ องซือ้ เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสำมำรถระดมทุนได้เป็ นจำนวนประมำณ 232 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ จะนำ
เงินที่ได้รบั จำกกำรเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ปใช้ดงั ต่อไปนี ้
1. ลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรรถยนต์โดยสำรให้เช่ำดำเนินงำนระยะยำว (Operating Lease) กำรจัดหำ
รถยนต์ (Fleet Procurement) กำรออกแบบและปรั บ แต่ ง รถยนต์ ต ำมควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ (Fleet Tailored
Modification) กำรซ่อมและบำรุงรักษำรถ (Fleet Maintenence) กำรให้บริกำรรถทดแทน (Replacement Cars) กำรให้เช่ำ
ทำงกำรเงิน (Financial Lease) และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนประมำณ
130 ล้ำนบำท ภำยในไตรมำส 4 ปี 2562
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2. ชำระคืนหนีเ้ ดิมให้กบั สถำบันกำรเงินจำนวนประมำณ 50 ล้ำนบำท ภำยในไตรมำส 4 ปี 2562
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนประมำณ 52 ล้ำนบำท
8. ประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำหรับกำรลงทุนในธุรกิจรถโดยสำรให้เช่ำของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดรับเละกำไรอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
2. กำรชำระคืนหนีเ้ ดิมให้กบั สถำบันกำรเงินจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
3. บริษัทฯ จะมีสภำพคล่องมำกขึน้ จำกเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รบั จำกเงินเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ แผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้ำงต้น เป็ นไปตำมแผนธุรกิจในปั จจุบนั ในกำรจัดสรรเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวนหุน้ ที่มีกำรจองซือ้ และชำระเงินจริงอำจมีจำนวนน้อยกว่ำจำนวนหุน้ ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขำย
(กล่ำวคือ จำนวน 232,005,000 หุน้ ) ซึง่ อำจทำให้บริษัทฯ ได้รบั เงินน้อยกว่ำ 232 ล้ำนบำท ในกรณีดงั กล่ำว แผนกำรใช้เงินเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ อำจแตกต่ำงไปจำกแผนกำรใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้ำงต้น
9. นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุน้ ส่วนทีเ่ พิ่มทุน
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ กำรจ่ำยเงินปั นผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็ นอื่นใดในอนำคตและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ
ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เริ่มตัง้ แต่ผจู้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวได้รบั กำร
จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีช่ือปรำกฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ และบริษัทฯ มีกำรประกำศ
จ่ำยเงินปั นผล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทฯ ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights
Offering) ผลกระทบต่อรำคำหุน้ ของบริษัทฯ ขึน้ อยู่กับปริมำณกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรำย หำกผูถ้ ือ หุน้
เดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเลยจะไม่มผี ลกระทบต่อรำคำหุน้ ของบริษัทฯ แต่หำกผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรำยใช้สิทธิตำมที่มีอยู่ครบ
ทัง้ จำนวนหุน้ ของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อรำคำซึ่งจะลดลงในอัตรำร้อยละ 35.23 โดยสำมำรถคำนวณผลกระทบ ได้ดงั นี ้
ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution)
=
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
=
3.39 – 2.19
3.39
=
ร้อยละ 35.23
โดยที่รำคำตลำดหลังเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เท่ำกับ
=

(รำคำตลำด x จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญ RO x จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย RO)
จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว + จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย RO
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=

(3.39 x 232,005,000) + (1.00 x 232,005,000)
232,005,000 + 232,005,000

=

2.19

หมำยเหตุ : รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2562 (กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 25 มิถุนำยน - 15 กรกฎำคม
2562) (ข้อมูลจำก SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ำกับ 3.39 บำท
9.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทฯ ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights
Offering) ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรำยใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมสิทธิท่ีมีอยู่ครบทัง้ จำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำร
ออกเสี ยงของผู้ถือ หุ้น บริษั ทฯ (Control Dilution) และในกรณี ท่ี ผู้ถือ หุ้นเดิ ม ทุก รำยไม่ ใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน เลย บริษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยทิง้ ทำให้จำนวนหุน้ ที่ชำระ
แล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ (Control Dilution)
แต่ใ นกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ ้น เลือ กที่ จ ะไม่ใ ช้สิท ธิ จ องซื อ้ หุ ้น สำมัญเพิ่ม ทุน ตำมสิท ธิ ต นมีอ ยู่เ ลย และผู ้ถื อ หุ ้น อื่น ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิท่มี ีอยู่ และ/หรือ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) จนมีกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนครบทัง้ จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ (Control Dilution) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสิทธิกำร
ออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ลดลงประมำณ ร้อยละ 50.00 โดยสำมำรถคำนวณได้ดงั นี ้
ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)
=

จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย
จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว + จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย

=

232,005,000
232,005,000 + 232,005,000

=

ร้อยละ 50.00

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ้น (Rights
Offering) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมทุกรำยใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมสิทธิท่มี ีอยู่ครบทัง้ จำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
ของผู้ถื อหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือ หุ้น เดิ ม จะมี ส่ว นแบ่ งก ำไรของผู้ถื อ หุ้น ลดลงประมำณร้อ ยละ 50 โดย
สำมำรถคำนวณได้ดงั นี ้
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EPS ก่อนเสนอขำย
=
=
=

กำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 4 ไตรมำสย้อนหลัง
จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว
(70,129,310)
232,005,000
(0.3023) บำทต่อหุน้

EPS หลังเสนอขำย
=
=
=

กำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทรวม 4 ไตรมำสย้อนหลัง
จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว + จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย
(70,129,310)
464,010,000
(0.1511) บำทต่อหุน้

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)
=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย

=

(0.3023) - (0.1511)
(0.3023)

=

ร้อยละ 50
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทฯ
1. ชื่อและสถานทีต่ ั้งของผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชื่อ :
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ตงั้ : เลขที่ 153/3 อำคำรโกลเด้น พำวิลเลี่ยน ชัน้ ที่ 5 ห้อง A,EFGH-5
ซอยมหำดเล็กหลวง 1 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 02-090-0661-4 เบอร์โทรสำร 02-090-0661
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษั ท ฯ เดิ ม ชื่ อ “บริษั ท สเปเชี ย ลตี ้ พรีซิ ช่ ัน พำร์ท จ ำกั ด ” เริ่ม ก่ อ ตั้ง ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎำคม 2540 โดยกลุ่ม ของ
นำยประพจน์ พลพิพฒ
ั นพงศ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 232,005,000 บำท ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้ ส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสูง
ตำมคำสั่งซือ้ ของลูกค้ำ เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกควำมจำ (Hard Disk
Drive) เพื่อจำหน่ำยให้กับบริษัทผูผ้ ลิตและประกอบชิน้ งำนโดยจะส่งต่อให้กับลูกค้ำซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและประกอบฮำร์ดดิสก์ชนั้ นำของ
โลก ทั้งนี ้ เครื่องจักรที่มีอยู่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรผลิตชิน้ ส่วนในอุตสำหกรรมอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Consumer Electronic &
Entertainment กลุ่มยำนยนต์ เป็ นต้น
ต่อมำ บริษัทฯ ได้แปรสภำพบริษัทจำกัดเป็ นบริษัทมหำชน และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พำร์ท (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)” โดยเริ่มซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2548 โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์
“SPPT”
ปั จจุบนั แนวโน้มกำรใช้งำน Hard Disk Drive (HDD) ได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยี Enterprise SSD ได้
เริ่มเข้ำมำแทนที่กำรจัดเก็บข้อมูลในระดับ องค์กรมำกขึน้ นอกจำกนีก้ ำรส่งออกในตลำดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ บ ริโภค
(Consumer Electronics HDD) และตลำดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (External HDD) ก็มีแนวโน้มชะลอลงจำกอิทธิพลของกำร
แทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีกำรจัดเก็บข้อมูลแบบคลำวด์ อีกทัง้ ภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสูง ทำให้ผรู้ บั จ้ำงผลิตชิน้ ส่วนได้รบั แรงกดดันทั้ ง
ในเรื่องของคุณ ภำพและรำคำ บริษัทฯ จึงได้หำทำงปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ ยนแปลงของตลำด โดยกำรลดสัดส่วนกำรผลิต
ชิน้ ส่วน HDD ลง และมุ่งเน้นไปผลิตชิน้ ส่วนอื่นมำกขึน้ เช่น ชิน้ ส่วนยำนยนต์ ชิน้ ส่วนเครื่องจักร รวมถึงกำรผลิตชิน้ ส่วนของผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อมำทดแทนกำรลดลงของสัดส่วนกำรผลิตชิน้ ส่วน HDD บริษัทฯ ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร และให้เกิดควำมชัดเจนใน
กำรแบ่งประเภทธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดตัง้ บริษัทย่อย เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและ
ทิศทำงของอุตสำหกรรมในปั จจุบนั
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำไปร่วมลงทุนในบริษัท เทอรำไบท์ เน็ท โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำย
และให้บริกำรเกี่ยวกับระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และได้มีกำรจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มอีก 2
บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น แพลทฟอร์ม
สำหรับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ และบริษัท เอสพีพี ฟิ นเทค จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริกำรเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงิน ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ต้องปรับตัวในส่วนของธุรกิจเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ที่จะขึน้ ในอนำคตและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ
ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ ดังนี ้
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บริษัทฯ ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรและเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรแบ่งประเภทธุรกิจ บริษัทฯจึงจัดตั้ งบริษัทย่อย เพื่อ
รองรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ รวมถึงกำรเข้ำไปซือ้ กิจกำรในธุรกิจอื่นๆ ทั้งนีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและทิศทำงของ
อุตสำหกรรมในปั จจุบนั
ต่อมำที่ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทพร้อมตรำประทับ
บริษัทเป็ น “บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น “NEX” พร้อมกับย้ำยที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่เข้ำมำอยู่
ในกรุงเทพมหำนคร และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำกเดิม 37 ข้อ เป็ น 48 ข้อ
นอกจำกนี ้ ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้แก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำกเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็ น 55 ข้อ เพื่ อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษั ทฯ และกำรเพิ่ม ทุนจด
ทะเบียน กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผูถ้ ื อหุ้นแต่ละรำยถื ออยู่
(Rights Offering)
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
ปี 2540

• ก่อตัง้ บริษัทชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี ้ พรีซิช่ ัน พำร์ท จำกัด ” โดยเช่ ำ โรงงำนเนือ้ ที่ 1,200 ตำรำงเมตร
ตั้ง อยู่ ท่ี นิ ค มอุ ต สำหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทยั จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ

ปี 2541

• ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ฉบับที่ 1

ปี 2542

• ขยำยกำรผลิตจำกผลิตชิน้ ส่วนสำหรับ Pivot ไปผลิตชิน้ ส่วนสำหรับ Spindle Motor

ปี 2545

• ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ฉบับที่ 2

ปี 2546

• เริ่มขยำยกำรผลิตไปสู่กำรผลิตชิน้ ส่วนสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
• ซือ้ ที่ดิน 3-1-96 ไร่ และอำคำรโรงงำน 2 หลัง เนือ้ ที่ 2,700 ตำรำงเมตร มูลค่ำ 22.6 ล้ำนบำท
• ปรับปรุงโรงงำนที่ 2 เพื่อรองรับจำนวนเครื่องจักรที่เพิ่มขึน้ และเพิ่มกำลังกำรผลิต

ปี 2547

• ขยำยกำรผลิตเพิ่มขึน้ โดยกำรผลิตชิน้ ส่วนของ Fluid Dynamic Bearing สำหรับ Spindle Motor
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• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พำร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
• วันที่ 23 สิงหำคม แปรสภำพจำกบริษัท เป็ นบริษัทมหำชน และจดทะเบียนหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2548

• 17 กุมภำพันธ์ เริ่มซือ้ ขำยหลักทรัพย์ “SPPT” ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2549

• ซือ้ ที่ ดิน 21-0-42 ไร่ ในนิ ค มอุตสำหกรรมอินทรำ ตำบลนำ้ ตำล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่ อ
ก่อสร้ำงโรงงำนที่ 3 มูลค่ำของที่ดินและอำคำร 105 ล้ำนบำท

ปี 2550

• เดือนพฤษภำคม โรงงำนที่ 3 เริ่มดำเนินกำรผลิต
• 8 มิถนุ ำยน ได้รบั ISO14001:2004

ปี 2551

• ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่ำ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในอัตรำส่วน
4 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 62,500,000 หน่วย และให้แก่กรรมกำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ (ESOP) ไม่เกิน 35 รำย จำนวน 8,425,000 หน่วย
• 15 กุมภำพันธ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์อนุมตั ิกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
• 9 ธันวำคม ซือ้ ที่ดิน 3-1-94 ไร่ และอำคำรโรงงำน 1 หลัง มูลค่ำ 23.8 ล้ำนบำท

ปี 2553

• 6 พฤษภำคม ซือ้ ที่ดิน 3-1-57 ไร่ และอำคำรโรงงำน 1 หลัง มูลค่ำ 23.3 ล้ำนบำท
• 22 กรกฎำคม ได้รบั ISO13485:2003
• 29 ธันวำคม ได้รบั ISO9001:2008

ปี 2554

• 2 มิถนุ ำยน ได้รบั ISO/TS16949:2009

ปี 2555

• 31 พฤษภำคม ลดทุนจดทะเบียนจำก 320.9 ล้ำนบำท เป็ น 257.8 ล้ำนบำท
• 6 กันยำยน ถึงวันที่ 20 กันยำยน ซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ฯ คืน จำนวน 25.78 ล้ำนหุน้ มูลค่ำ 128.89
ล้ำนบำท
• ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำนวน 9 บัตร สำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ได้อีก 6 บัตร

ปี 2556

• 20 มีนำคม ถึงวันที่ 16 กันยำยน มีกำรขำยหุน้ ที่ซือ้ คืน
• 2 ตุลำคม บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำก 257.8 ล้ำนบำท เป็ น 232.005 ล้ำนบำท โดยกำรตัดหุน้ ทุนที่ซือ้
คืน จำนวน 25,777,361 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท

ปี 2560

• 26 เมษำยน ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี 2560 มีมติอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำร
โอนกิจกำรบำงส่วนให้แก่บริษัทย่อย (บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
• 29 มิถุนำยน ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ มูลค่ำ 34 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท
สำยใจพัฒนำ จำกัด ( อ้ำงอิงจำกมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2559)
• 7 ธันวำคม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิกำรจำหน่ำยไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บำงส่วนของบริษั ท ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 สวนอุต สำหกรรมอินทรำ จ.สิงห์บุรี มูลค่ำรวมทั้งสิน้ ไม่ต่ ำกว่ำ
253,000,000 บำท ให้แก่บริษัทพรีม่ำ โกรท จำกัด และกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
• 7 ธันวำคม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท เทอร์รำ
ไบท์ เน็ท โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน) คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด คิดเป็ นมูลค่ำรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 175,440,000 บำท
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• 22 ธั น วำคม โอนกิ จ กำรบำงส่ วนให้แก่ บ ริษั ท ซิ งเกิ ้ล พอยท์ เอ็ น จิเนี ย ริ่ง จ ำกัด (บริษั ท ย่ อ ย) ตำม
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร
• 25 ธันวำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 11/2560 มีมติอนุมตั ิกำรจำหน่ำยไปซึ่งหุน้ สำมัญของ
บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ ไวรอนเมนท์ จำกัด ให้แก่นำยประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ ซึ่งเป็ น
รำยกำรเกี่ยวโยง คิดเป็ นมูลค่ำ 500,000 บำท โดยมีเงื่อนไขให้ผูซ้ ือ้ ชำระคืนภำระหนีเ้ งินกูย้ ืมที่ บริษัท
ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ ไวรอนเมนท์ จำกัด ค้ำงชำระแก่บริษัท จำนวน 11,500,000 บำท คิดเป็ น
รำคำตอบแทนรวมทั้ ง สิ ้น 12,000,000 บำท (อ้ำ งอิ ง จำกมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ครั้ง ที่
11/2560)
ปี 2561

• 30 มกรำคม กำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน โดยกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่ นั จำกัด
(มหำชน) คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด คิดเป็ นมูลค่ำ 175.44 ล้ำนบำท
• 31 มกรำคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และบริษัท เอสพีพี ฟิ นเทค จำกัด
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 100
• 29 มิถุนำยน กำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้ำซือ้ หุ้น
สำมัญของ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด มูลค่ำเงินลงทุน 20 ล้ำนบำท
• 19 กันยำยน กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินโดยบริษั ท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษั ทย่อย) เข้ำซือ้ หุ้น
สำมัญของ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (NMG) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด มูลค่ำเงินลงทุน 9 ล้ำนบำท โดย
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรชำระหนีร้ ะหว่ำง NML และ NMG ในกำรจะเข้ำทำกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
• 13 พฤศจิกำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 16/2561 มีมติอนุมตั ิขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
พืน้ ที่รวมทัง้ สิน้ 3 ไร่ 1 งำน 94 ตำรำงวำ ตัง้ อยู่เลขที่ 42 หมู่ 9 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ มูลค่ำ 19.8 ล้ำน
บำท ให้แก่บริษัท พรีม่ำ โกรท จำกัด (อ้ำงอิงจำกมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2559)

ปี 2562

• 23 เมษำยน ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทพร้อมตรำประทับ
บริษัทเป็ น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหำชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น “NEX” พร้อมกับย้ำย
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่เข้ำมำอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกเดิม 37
ข้อ เป็ น 48 ข้อ
• 28 สิ ง หำคม ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ครั้ง ที่ 1/2562 ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ให้แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำกเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็ น 55 ข้อ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 232,005,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering)
• 29 สิงหำคม กำรจำหน่ำยไปซึ่งหุน้ สำมัญของบริษัทไซแมท ซอฟท์ จำกัด ให้แก่บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท
โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย สำหรับกำรปรับโครงสร้ำงภำยในของกลุ่มธุรกิจ
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2.1

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1

2.2

การประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.2.1
ย่อย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต และรับ จ้ำ งผลิต ชิ น้ ส่ว นหรือ อุป กรณ์ที่ ใช้กับ ผลิต ภัณ ฑ์อิเล็ก ทรอนิก ส์ และลงทุน ในบริษัท

2.2.2

บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลิต และรับ จ้ำงผลิต ชิ น้ ส่ว นหรือ อุปกรณ์ท่ีใ ช้กับ ผลิต ภัณ ฑ์อิเล็ก ทรอนิก ส์ มี ค วำมเที่ ย งตรงสูง ตำมคำสั่งซือ้ ของลูกค้ำ
สำหรับกำรผลิตและรับ จ้ำ งผลิต ชิน้ ส่วนหรือ อุป กรณ์ท่ีทำจำกโลหะหรือพลำสติกโดยกำรกลึง ตัด เจำะ เซำะร่อง ทำเกลียว ขัดผิว
และล้ำงทำควำมสะอำดด้วยนำ้ ที่บริสทุ ธิ์ ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิน้ งำนมีควำมเที่ยงตรงสูงระดับต่ำ
กว่ำ 5 ไมครอน ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตสำมำรถแบ่งออกไดั ดังนี ้
(1)

2.2.3

ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive
(ก)
ส่วนประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งใช้ในกำรขับเคลื่อนแผ่นจำนเก็บข้อมูล
(2)
ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ใช่ Non Hard Disk Drive
(ก)
ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment เช่น ชิน้ ส่วนสำหรับกล้อง
ถ่ำยรูปดิจิตอล กล้องถ่ำยวีดิโอ MP 3 เครื่องเล่นเกมส์
(ข)
ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิน้ ส่วนสำหรับยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ
บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น และแพลทฟอร์มสำหรับระบบบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์
ขนำดใหญ่ โดยลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่
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(1)
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (“NML”) ประกอบธุรกิจขนส่ง ซึ่งลักษณะกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของ NML เป็ นกำร
ให้บริกำรขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจำกผูผ้ ลิต/ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ/เจ้ำของสินค้ำ ไปสู่รำ้ นค้ำปลีก /ส่ง ทัง้ ใน
รูปแบบกำรค้ำแบบเก่ำ และแบบสมัยใหม่ในพืน้ ที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภำคของประเทศ
โครงสร้างธุรกิจของบริษทั เอ็นเอ็มแอล จากัด

2.2.4

บริษัท เอสพีพี ฟิ นเทค จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริกำรเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงิน (ปั จจุบนั อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ และยังไม่ได้ดำเนินกำร)

2.2.5

บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยและให้บริกำรเกี่ยวกับระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(Information and Communication Technology “ICT”) ขนำดใหญ่แบบครบวงจร (IT Infrastructure) เช่น ระบบเซิรฟ์ เวอร์ (Server)
จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบเครือข่ำย (Network) และระบบรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล เป็ นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett
Packard (HP) เป็ น Hardware หลัก
นอกจำกนีย้ งั มีกำรขยำยตลำดผ่ำนกำรทำ Cloud Services ภำยใต้แบรนด์ T-Clound เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับ Microsoft
ในกำรนำเสนอ Solution และ Services “Microsoft Azure” และยัง เป็ น ผู้คิ ด ค้น พัฒ นำและผลิต โซลูช่ ัน ผลิต ภัณ ฑ์ท รัพ ย์สิน ทำง
ปั ญญำ (Intellectual Property Solutions) หลำยผลิตภัณฑ์ดว้ ยกัน เช่น โซลูช่ นั ระบบ “LEGAL SERVED” เพื่อรองรับกำรบังคับใช้
งำนของกฏหมำยคอมพิ วเตอร์ โซลูช่ ัน จัดเก็ บ ค่ำบริกำรและบริห ำรจัดกำรกำรใช้งำนอิน เตอร์เน็ ต ภำยใต้ช่ื อ “TIBS” (Terabyte
Internet Billing System) สำหรับธุรกิจโรงแรม อพำร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม เป็ นต้น รวมถึงโซลูช่ นั ระบบโทรศัพท์บนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (Internet Protocol telephony) ภำยใต้ช่ือ “V-Expand” ซึ่งเป็ นระบบที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนำคต โดย
สำมำรถนำมำทดแทนระบบตูโ้ ทรศัพท์สำขำ รวมถึงสำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้งำน Smart Phone ที่มีกำรเติบโตสูง เป็ นต้น
บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทได้แก่
1. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)
ประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และให้บริกำรติดตัง้ และให้คำปรึกษำ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับไอที เช่นเดียวกับบริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) แต่จะใช้ผลิตภัณฑ์หลำกหลำยยี่หอ้ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ
HP เช่น เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำของ IBM, Dell, Lenovo เป็ นต้น
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2. บริษัท ติง๊ เคอร์ จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)
ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยและบำรุงรักษำโปรแกรมต่ำง ๆ โดยปั จจุบนั ให้บริกำร Qlik View ซึ่งเป็ นโปรแกรมด้ำน Data
Analytic
3. บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)
ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบครบวงจรทัง้ กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ กำรพัฒนำซอฟท์แวร์
และกำรให้บริกำรบำรุงรักษำทั่วประเทศ โดยพัฒนำซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหำรกำรจัดส่งสินค้ำ ภำยใต้ช่ือ SKY
FROG
โครงสร้างธุรกิจของบริษทั ไซแมท ซอฟท์ จากัด

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
2.3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย
ออกแบบ/ ผลิตและรับจ้ำงผลิตชิน้ ส่วนหรือ
อุปกรณ์ท่ใี ช้กบั ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อื่นๆ
ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนกำรเงิน

ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์

สัดส่วน
ดาเนินงานโดย
การถือ
ลักษณะธุรกิจ
หุ้น
บริษัทฯ
ให้ลกู ค้ำเช่ำอำคำรเพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำร
รวมถึงกำรเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ
บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์
100% ผลิตชิน้ ส่วนตำมคำสั่งซือ้ ของลูกค้ำ เพื่อนำไป
เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
เป็ นส่วนประกอบใน Hard Disk และ
ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ชิน้ ส่วน
ยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
บริ ษั ท เอสพี พี ฟิ นเทค 100% ออกแบบและพัฒนำแพลทฟอร์มเพื่อใช้ในกำร
จำกัด
ดำเนินกำรทำงธุรกรรมด้ำนกำรเงิน
(ปั จจุบนั ยังไม่ได้เริม่ ดำเนินกำร)
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด 100% ให้บริกำรทำงด้ำนขนส่งสินค้ำทั่วไป
(บริษัทย่อยของ บริษัท
เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์
จำกัด )
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ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยและให้บริกำรเกี่ยวกับระบบ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรขนำดใหญ่แบบครบ
วงจร

สัดส่วน
ดาเนินงานโดย
การถือ
ลักษณะธุรกิจ
หุ้น
กลุ่มบริษัท เทอร์รำไบท์
51% ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เน็ท โซลูช่นั จำกัด
แบบครบวงจร ทัง้ กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์
(มหำชน) ประกอบด้วย
กำรพัฒนำซอฟท์แวร์ (SKY FROG) และกำร
บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์
ให้บริกำรบำรุงรักษำทั่วประเทศ จัดจำหน่ำยและ
จำกัด, บริษัท ติง๊ เคอร์
ให้บริกำรเกี่ยวกับระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
จำกัด และบริษัท ไซแมท
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ซอฟท์ จำกัด
ขนำดใหญ่แบบครบวงจร ประกอบด้วยสินค้ำ
ฮำร์ดแวร์ และซอฟแวร์ระบบ ระบบเครือข่ำย
และระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
ตลอดจนโซลูช่นั เกี่ยวกับ พรบ.ว่ำด้วยกำรกำระ
ทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
และโซลูช่นั จัดเก็บค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต “TIBS”
รวมถึงโซลูช่นั ระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ “V-Expand” และเป็ นผูจ้ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำน IT Solution อื่นๆ ด้วย

2.3.2 โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์
1. ชิน้ ส่วนสำหรับ Hard Disk Drive
- ชิน้ ส่วนสำหรับ Pivot
- ชิน้ ส่วนสาหรับ Spindle Motor
รวม
2. ชิน้ ส่วนสำหรับ Non Hard Disk Drive
- ชิน้ ส่วนสำหรับ CE&E
- ชิน้ ส่วนอืน่ ๆ 1
รวม
3. บริกำรจัดหำทรัพย์สิน ให้บริกำรจัดหำ
แรงงำน
4. รับจ้ำงประกอบชิน้ ส่วน
5. รับจ้ำงคัดแยกขยะ
รวม
6. รำยได้ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ดาเนิน
การโดย
บริษัทย่อย

สัดส่วน
การ
ถือหุ้น
100%

ปี 2561
ล้าน
%
บาท
2.17
25.32
27.49

บริษัทย่อย

ล้านบาท
2.11
32.01
34.12

ปี 2559
%
0.45
6.84
7.29

ล้านบาท

%

3.22 0.76
44.30 10.48
47.52 11.24

100%
4.59
125.59
130.18
147.47

บริษัทย่อย

0.32
3.78
4.10

ปี 2560

100%
147.47
0.40

บริษัทย่อย
บริษัท
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0.69
7.30 1.56 11.05 2.61
18.76 112.54 24.04 67.29 15.92
19.45 119.84 25.60 78.34 18.53
22.03
191.10 40.82 186.30 44.08
- 19.18 4.54
- 30.25 7.16
22.03 345.06 73.71 361.59 85.55
0.06 53.24 11.37 56.50 13.37

สายผลิตภัณฑ์

ดาเนิน
การโดย

สัดส่วน
การ
ถือหุ้น

7.รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
บริษัทย่อย
51%
8.รำยได้จำกกำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์
บริษัทย่อย
51%
9.รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง
บริษัทย่อย
100%
รวม
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน
กำไรจำกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขำย
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก
รำยได้อื่นๆ 2
รวม
หมำยเหตุ: ชิน้ ส่วนอื่นๆ 1 หมำยถึง ชิน้ ส่วนในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และอื่นๆ

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้าน
% ล้านบาท % ล้านบาท %
บาท
215.41 32.18
99.94 14.93
34.52
5.16 350.27 52.33
655.41 97.91
0.10
0.01
57.96 12.38
7.37 1.57
- 0.25 0.05 0.32 0.08
2.23
0.33
1.43 0.31 2.07 0.49
11.70
1.75
2.84 0.61 2.12 0.51
669.44
100 468.15 100.00 422.60 100.00

รำยได้อื่นๆ 2 หมำยถึง กำไรจำกหลักทรัพย์เพื่อค้ำ เงินปันผลรับ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไรจำกกำรจำหน่ำย
สินทรัพย์ และดอกเบีย้ รับ

2.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.4.1

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสาหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และNon Hard Disk Drive
(ดำเนินงำนโดย บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
(1) ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

Hard Disk Drive เป็ นอุปกรณ์ท่ไี ด้รบั กำรพัฒนำมำยำวนำนและเป็ นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซ่งึ ทำหน้ำที่เก็บ
ระบบกำรใช้งำนของซอฟแวร์และเก็บข้อมูลต่ำงๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมิอำจเทียบได้ Hard Disk Drive มีกำรพัฒนำ
ควำมจุ สมรรถนะกำรทำงำน ควำมเร็วในกำรหมุน กำรอ่ำน เขียนข้อมูล ขนำด คุณสมบัติ ควำมแน่นอน ขีดควำมสำมำรถ และระบบ
เชื่อมต่อ โดยมีผผู้ ลิตรำยใหญ่ของโลก 3 รำย ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) จำกัด และบริษัท ฮิตำชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมร้อยละ 80 ของตลำด
Hard Disk Drive ทั่วโลก มีประเทศไทยเป็ นฐำนกำรผลิตเนื่องจำกมีศกั ยภำพและมีควำมพร้อมทุกด้ำน ทัง้ แหล่งวัตถุดิบ อุตสำหกรรม
สนับสนุน ควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภค แรงงำนที่มีคณ
ุ ภำพ
แต่ดว้ ยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีมำเร็วไปเร็ว โดยสินค้ำบำงอย่ำงไม่ได้ใช้ Hard Disk Drive เช่น โทรศัพท์มือถือหรือ
แท็ บ เล็ ต ที่ ต ลำดก ำลัง เติ บ โต มี ห น่ ว ยเก็ บ ควำมจ ำในรู ป แบบของ SD Card ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ใ ช้ Hard Disk Drive จะเป็ น โน๊ ต บุ้ค
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คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ ซึ่งตลำดกลุ่มนีไ้ ม่ได้เติบโตเหมือนก่อนหน้ำนี ้ จึงส่งผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีกำรขยำยตัวของตลำด
Hard Disk Drive มำตัง้ แต่ปี 2556 อุตสำหกรรมกำรผลิตชิน้ ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive จึงมีแนวโน้มลดลง
(2)

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ Hard Disk Drive

ปี 2560 เป็ น ต้น มำ กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มี ก ำรขยำยตัว เพิ่ ม มำกขึ น้ บริษั ท ฯ จึ ง ท ำกำรตลำดและให้
ควำมสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี ้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่ม
ธุรกิจ นี ้ เพิ่ ม ขึ น้ จำกปี ก่ อ น ส่ วนอุต สำหกรรมกำรผลิต กล้อ งถ่ ำยรู ป ดิ จิ ต อลมี แนวโน้ม ชะลอตัว เนื่ อ งจำกสภำวะเศรษฐกิจ กำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์ สไตล์ ทำให้ยอดขำยลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.4.2

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
(ดำเนินงำนโดยบริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด)

ให้บริกำรเกี่ยวกับระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขนำดใหญ่แบบครบวงจร โดยมีกำร
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ร่วมกับกำรพัฒนำโปรแกรมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรเป็ นผู้วิจยั พัฒนำและผลิต
ผลิตภัณฑ์โซลูช่ นั ซึ่งเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำ และให้กำรให้บริกำรบำรุงรักษำทั่วประเทศ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร
ได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)
เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยโซลูช่ นั ทำงด้ำนไอทีขนำดใหญ่แบบครบวงจร ได้แก่ ระบบเซิรฟ์ เวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
เครือข่ำย และระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนไอที กำรสร้ำงและวำงระบบห้องศูนย์ขอ้ มูล และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น เครื่อ งพิ ม พ์ เป็ น ต้น ทั้ง นี ้รวมถึ ง ซอฟท์ แ วร์ร ะบบ ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้อุ ป กรณ์ เหล่ ำ นั้น สำมำรถท ำงำนได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
(2) กลุ่มธุรกิจบริกำรติดตัง้ Outsource และบริกำรบำรุงรักษำระบบทำงด้ำนไอที ทัง้ ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
(3) กลุ่มธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์โซลูช่นั ทรัพย์สินทำงปั ญญำ ได้แก่
(ก) โซลูช่นั ‘LEGAL SERVED!” เป็ นผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พรบ.คอมพิวเตอร์) โดย บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
(ข) โซลูช่ ัน ระบบจัด เก็ บ ค่ ำ บริก ำรและบริห ำรจัด กำรกำรใช้ง ำนอิ น เตอร์เน็ ต (ผลิ ต ภัณ ฑ์ TIBS:TERABYTE
Internet Billing System) โดย บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
(ค) โซลูช่ ันระบบโทรศัพท์บนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือผลิตภัณ ฑ์ V-Expand โดย บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ ท
โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
(ง) โซลูช่ นั ระบบบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ดว้ ยเทคโนโลยี Cloud Solution ภำยใต้แบรนด์ “Sky Frog” โดยบริษัท
ไซแมท ซอฟท์ จำกัด
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2.4.3

ธุรกิจขนส่งสินค้า
(ดำเนินงำนโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด)

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่รอ้ ยละ 100 ดำเนินธุรกิจ
รับจ้ำงขนส่งและกระจำยสินค้ำ (Logistic) เพื่อให้บริกำรลูกค้ำเนชั่นกรุ๊ป รองรับสำยงำนหลักในกำรจัดส่ง หนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่น
ได้แก่ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น และ The Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวมทั้งรับ งำนบริก ำรขนส่ งให้กั บ บริ ษั ท ในเครือ เนชั่น และบริก ำรรับ งำนขนส่ งสิ น ค้ำอื่ น ๆ เช่ น ยำรัก ษำโรค อุ ป กรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ สินค้ำส่งเสริมกำรตลำดให้กบั ลูกค้ำภำยนอกทั่วไป เช่น ซีเอ็ด นำนมีบ๊คุ ส์ อมรินทร์บ๊คุ เซ็นเตอร์ และรับส่งแคตตำล็อค
ใบปลิว ให้แก่ลกู ค้ำภำยนอก เช่น True Vision, Tesco Lotus, IKEA
2.4.4

ธุรกิจให้บริการด้านอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ลกู ค้ำรำยหนึ่งเช่ำอำคำรเพื่อใช้เป็ นโรงงำนขัดเลนส์ (Lens Polishing) โดยมีอำยุของสัญญำเช่ำเป็ นแบบระยะ
สัน้ (คณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 16/2561 ได้มีมติอนุมตั ิขำยทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561)
2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.5.1

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสาหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive (HDD)

ภำวะอุตสำหกรรม Hard Disk Drive ในปั จจุบนั อยู่ในภำวะชะลอตัว เนื่องจำกแนวโน้มกำรใช้งำน HDD ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดกับผู้ผลิต HDD ทุกรำย โดยในปี 2560 Seagate ได้มีกำรปิ ดโรงงำนที่จีนไปแล้ว และ ผูผ้ ลิต HDD รำยใหญ่ ของโลก เช่น
Western Digital (WD) ต้องประกำศปิ ดโรงงำนผลิต HDD ในมำเลเซียในปี 2562 หลังจำกยอดขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยปกติแล้วลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Nidec จะผลิตชิน้ ส่วนของ HDD ภำยในบริษัทเป็ นส่วนใหญ่โดยส่วนหนึ่งจะ
ผลิตเองตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยและอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็ นผูร้ บั จ้ำงผลิต ผลิตในขั้นตอนแรกหรือขัน้ ตอนแรกกับ
ขัน้ ตอนที่สองโดยจะแบ่งสัดส่วนกำรผลิตให้กับผูร้ บั จ้ำงผลิตแต่ ละรำยอย่ำงเหมำะสมปั จจุบันผูผ้ ลิตและประกอบชิน้ ส่วน HDD จะ
แข่งขันกันในเรื่องคุณ ภำพและรำคำเพื่อต้องกำรรักษำสัดส่วนกำรตลำดสูงสุดทำให้ผู้รบั จ้ำงผลิตชิน้ ส่วนได้รบั ควำมกดดันเรื่อง
คุณภำพและรำคำด้วย โดยลูกค้ำจะขอให้ผรู้ บั จ้ำงแต่ละรำยลดรำคำ ผูท้ ่รี ำคำถูกกว่ำจะได้สัดส่วนคำสั่งซือ้ มำกกว่ำ
ในอนำคตกำรแข่งขันอำจรุนแรงมำกขึน้ หำกบริษัทผูผ้ ลิตมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรว่ำจ้ำงผลิตให้มีสดั ส่วนที่ลดลงและ
มีกำรผลิตเองเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดสั่งซือ้ ของบริษัท ฯ หรือหำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรสินค้ำที่เพิ่มมำกขึน้ คู่แข่งขัน
อำจเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้ ทำให้มีกำรแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมำกขึน้
ปั จจุบนั บริษัทฯ จำป็ นต้องพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยี คุณภำพของสินค้ำและบริกำร รวมทัง้ กำหนดรำคำขำย
ที่ เหมำะสม เพื่ อ ให้บ ริษั ท ฯ ยัง คงรัก ษำมำตรฐำนและกำรเติ บ โตของยอดขำยในอุ ต สำหกรรมชิ ้น ส่ ว น HDD ได้ นอกจำกนี ้
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ไม่ส ำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมนีไ้ ด้ง่ำย เนื่องจำกมีขอ้ จำกัด เช่น ต้องมีเทคโนโลยีเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ ต้องมีกำรลงทุนสูงเพื่อกำรจัดซือ้ เครื่อ งจักรที่ใช้ในกำรผลิตและเครื่องมือตรวจสอบต่ำงๆ และ
กำไรจำกกำรผลิตไม่จงู ใจ
ในส่วนของกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรง ทำให้รำคำขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรลงทุนใน
กำรวิจัยและพัฒนำจำนวนมำก เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดำ้ นกำรพัฒนำควำมจุ สมรรถภำพ
ควำมเร็วในกำรรับ-ส่งข้อมูล ขนำด ขีดควำมสำมำรถและอื่น ๆ ทำให้ผผู้ ลิตแต่ละรำยต้องปรับตัวเข้ำกับกำรแข่งขันที่รุนแรงขึน้ โดย
กำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ แต่กำรย้ำยฐำนกำรผลิตออกจำกประเทศไทยยังมีโอกำสน้อย เนื่องจำก
ประเทศไทยมีแรงงำนที่มีประสบกำรณ์และมีอุตสำหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจร เช่น กำรผลิตชิน้ ส่ วนต่ำงๆ เพื่อเกือ้ หนุนอุตสำหกรรม
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HDD ดังนัน้ กำรย้ำยฐำนกำรผลิตจะมีตน้ ทุนจำนวนมำกและต้องใช้เวลำศึกษำนำน นอกจำกนี ้ รัฐบำลมีนโยบำยให้กำรสนับสนุนกำร
ลงทุนของบริษัทต่ำงประเทศที่ยำ้ ยฐำนกำรผลิตมำยังประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษทำงภำษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
กลยุทธ์กำรแข่งขันของธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive
➢

กำรรักษำคุณภำพของสินค้ำ

บริษัทฯ ผลิตสินค้ำที่มีควำมละเอียด ต้องมีควำมแม่นยำในกำรผลิตอย่ำงมำก บริษัท ฯ จึง มี นโยบำยมุ่งเน้นด้ำนคุณ ภำพ
ของสิน ค้ำ โดยมีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำตำมอัตรำส่วนของงำนในทุ กขัน้ ตอนกำรผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีควำม
แม่นยำ และเป็ นเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย มีกำรอบรมบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ และจัด ทำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำ นต่ำ งๆทำให้
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำในกำรสั่งซือ้ สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
➢

กำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำ

บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขัน้ ตอนกำรประกอบชิน้ ส่วนอื่นๆของ
ลูกค้ำ โดยมีกำรควบคุมตัง้ แต่กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดซือ้ วัตถุดิบ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรผลิต และกำรจัดส่งสินค้ำ นอกจำกนี ้
มีกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนกำรผลิต ทำให้ทรำบเวลำที่ใช้ในกำรผลิตได้อย่ำงแน่นอน บริษัทฯ จึงสำมำรถจัดส่ง
สินค้ำตรงต่อเวลำมำโดยตลอด
➢

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกค้ำ

บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับลูกค้ำโดยจัดให้มีพนักงำนดูแลลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ ร่วมมือ
กับลูกค้ำในกำรแก้ไขปั ญหำทันทีและสร้ำงควำมมั่นใจให้กบั ลูกค้ำว่ำจะได้รบั บริกำรที่ดี
➢

กำรบริกำรที่ดี

บริษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ตำมค ำสั่ ง ซื ้อ ของลูก ค้ำ (Made-to-order) บริษั ท ฯ จึ ง มี น โยบำยมุ่ ง เน้น กำรบริก ำรและ
ประสำนงำนกับลูกค้ำเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้ำตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี ้ บริษัท ฯ มีกำรสำรวจควำม พึงพอใจและควำมคำดหวังของลูกค้ำเพื่อปรับปรุงกำรให้กำร
บริกำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
➢

ลูกค้ำเดิมที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงดี

กำรผลิตชิน้ ส่วน Hard Disk Drive ต้องคำนึงถึงคุณภำพของสินค้ำ ควำมประณีต เทคโนโลยี และควำมเชี่ยวชำญ บริษัทฯ
สำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณ ภำพ เป็ นที่ยอมรับแก่ลูกค้ำ มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ สำมำรถ สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีและควำม
น่ำเชื่อถือกับลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดีและอย่ำงต่อเนื่อง
➢

ทีมงำนกำรตลำด

บริษัทฯ มีงบประมำณเพื่อสร้ำงทีมงำนกำรตลำดโดยเน้นกำรหำลูกค้ำรำยใหม่เพื่อกำรผลิตสินค้ำใหม่ อุตสำหกรรมใหม่
และกำรลงโฆษณำในวำรสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิน้ ส่วนของอุตสำหกรรมที่บริษัทผลิต
➢

กำรออกงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
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บริษัทฯ มีโครงกำรในกำรร่วมมือกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพื่อร่วมออกงำนแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร Vendors Meet Customers หรือกำรทำ Business Matching เพื่อประชำสัมพันธ์และเปิ ดโอกำสให้
บริษัทฯ ได้พบกับผูผ้ ลิตหรือผูบ้ ริโภคโดยตรง
➢

กำรแนะนำของคู่คำ้ (Supplier)

บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกบั คู่คำ้ มำโดยตลอด ดังนัน้ คู่คำ้ จะแนะนำลูกค้ำให้แก่บริษัท ฯ ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในกำร
ขยำยตลำด สำหรับคู่คำ้ จะได้ประโยชน์จำกกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบที่เพิ่มมำกขึน้
2.5.2

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสาหรับผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ Hard Disk Drive (Non HDD)

กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment (CE&E) เช่น ชิน้ ส่วนสำหรับกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล ผูผ้ ลิตกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล
จะกระจำยคำสั่งซือ้ ให้กับผูร้ บั จ้ำงผลิตชิน้ ส่วนหลำยรำยเพื่อไม่ให้มีกำรผูกขำดกับผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรำยใดรำยหนึ่ง ซึ่งในอนำคตกำรแข่งขัน
อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึน้ ถ้ำบริษัทผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรำยอื่นภำยในประเทศเข้ำมำผลิตชิน้ ส่วนให้แก่บริษัทผูผ้ ลิตกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล และ
ลูกค้ำกลับไปผลิตเอง ถ้ำยอดขำยกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล ไม่ขยำยตัวหรือขยำยตัวในอัตรำต่ำ
ในปี ท่ีผ่ำนมำอุตสำหกรรมกำรผลิต HDD และ Non HDD ได้รบั ผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ยอดขำย
ลดลงมำก และไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องควบคุมต้นทุนกำรผลิตอย่ำงเข้มงวด
กลยุทธ์กำรแข่งขันของธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Non Hard Disk Drive
➢

กำรรักษำคุณภำพของสินค้ำ

บริษัทฯ ผลิตสินค้ำที่มีควำมละเอียด ต้องมีควำมแม่นยำในกำรผลิตอย่ำงมำก บริษัท ฯ จึง มีนโยบำยมุ่งเน้นด้ำนคุณ ภำพ
ของสิน ค้ำ โดยมีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำตำมอัตรำส่วนของงำนในทุกขัน้ ตอนกำรผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีควำม
แม่นยำ และเป็ นเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย มีกำรอบรมบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ และจัด ทำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำ นต่ำ งๆทำให้
บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำในกำรสั่งซือ้ สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
➢

กำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำ

บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขัน้ ตอนกำรประกอบชิน้ ส่วนอื่นๆของ
ลูกค้ำ โดยมีกำรควบคุมตัง้ แต่กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดซือ้ วัตถุดิบ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรผลิต และกำรจัดส่งสินค้ำ นอกจำกนี ้
มีกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนกำรผลิต ทำให้ทรำบเวลำที่ใช้ในกำรผลิตได้อย่ำงแน่นอน บริษัทฯ จึงสำมำรถจัดส่ง
สินค้ำตรงต่อเวลำมำโดยตลอด
➢

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกค้ำ

บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับลูกค้ำโดยจัดให้มีพนักงำนดูแลลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ ร่วมมือ
กับลูกค้ำในกำรแก้ไขปั ญหำทันทีและสร้ำงควำมมั่นใจให้กบั ลูกค้ำว่ำจะได้รบั บริกำรที่ดี
➢

กำรบริกำรที่ดี

บริษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ตำมค ำสั่ ง ซื ้อ ของลูก ค้ำ (Made-to-order) บริษั ท ฯ จึ ง มี น โยบำยมุ่ ง เน้น กำรบริก ำรและ
ประสำนงำนกับลูกค้ำเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้ำตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของลูกค้ำเพื่อปรับปรุงกำรให้กำร
บริกำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
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ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
➢
กำรออกงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรต่ำงๆ เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่ลกู ค้ำ เช่น งำน
นิทรรศกำร Subcon Thailand, Metalex Thailand และรวมถึงกำรออกงำนแสดงสินค้ำในต่ำงประเทศเพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์
บริษัทฯ และเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงทั่วถึงและตรงเป้ำหมำย
➢
กำรแนะนำของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยจะประสำนงำนให้บริษัทที่มีควำมต้องกำร
จัดซือ้ และจัดหำผูร้ บั ช่วงกำรผลิตได้พบและเจรจำทำงธุรกิจกับผูร้ บั ช่วงกำรผลิตโดยตรง
➢
2.5.3

กำรแนะนำลูกค้ำใหม่โดยลูกค้ำที่มีอยู่เดิม

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

จำกกำรที่รฐั บำลได้ผลักดันให้เกิ ดกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ ดิจิตอล หรือแผนแม่บทในกำรพัฒ นำสู่เศรษฐกิจและสังคมยุ ค
ดิจิต อล สำหรับปี 2559-2563 เพื่ อกำหนดทิศทำงในกำรพัฒ นำเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งช่วยผลักดันให้มีกำรนำเทคโลยีดิจิตอลมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน นวัตกรรม ข้อ มูล ข่ำวสำร แรงงำน และทรัพยำกรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของชำติให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในประเทศไทย ทำให้มีผปู้ ระกอบกำรเป็ นจำนวนมำก ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจมหภำค ส่งผลให้มีกำรแข่งขันอย่ำง
รุนแรง โดยเฉพำะกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ
เนื่องจำกประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนทำงอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ง่ำย กำรแข่งขันโดยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่ดำ้ นรำคำ
อย่ำงไรก็ตำม งำนบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จะยัง คงสำมำรถขยำยตัวได้อย่ำ งต่อเนื่อง ตำมควำมต้องกำรกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนไปตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ขอ้ มูลสำรสนเทศสำหรับกำรขยำยธุรกิจ ซึ่งลูกค้ำระดับองค์กร
จะมีแนวโน้มที่เติบโตมำกกว่ำลูกค้ำอื่น เพรำะควำมซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำง
รวดเร็ว รวมถึงควำมต้องกำรในรูปแบบของโซลูช่ นั และกำรบริกำรต่ำง ๆ ซึ่งบริ ษัทฯ มีบุคลำกรที่มีทักษะ ประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะในโซลูช่นั ต่ำง ๆ อีกทัง้ มีนโยบำยพัฒนำควำมสำมำรถของโซลูช่นั ที่เป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริษัท ฯ ที่มีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่องและมีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนำโซลูช่ นั ใหม่ ๆ ที่เป็ นงำนเฉพำะทำงและมีคู่แข่งขันน้อยรำย โดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญของ
บุคลำกรที่บริษัทฯ มี
กลยุทธ์กำรแข่งขันของธุรกิจให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบครบวงจร
➢

เน้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่มี ีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำน เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย

➢

นำเสนอระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ

➢

ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพในกำรให้บริกำรและกำรส่งมอบงำนตำมกำหนดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและพึง

พอใจให้กับลูกค้ำ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้ำได้รบั ประโยชน์สูงสุดจำกกำรให้บริกำรภำยใต้งบประมำณและกรอบเวลำที่ ลูกค้ำ
กำหนด
➢
มุ่งเน้นพัฒ นำและคัดสรรบุค ลำกรของบริษั ท ฯ ให้มีควำมรอบรู ้ และเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยเฉพำะผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละอุ ป กรณ์ ท่ี บ ริษั ท ฯ จัด จ ำหน่ ำ ยและให้บ ริก ำร โดยบริษั ท ฯ จัด ให้บุ ค ลำกรของบริษั ท ฯ เข้ำ
ฝึ กอบรม ทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ
➢

เข้ำร่วมกำรประมูลงำนโครงกำรทัง้ ในภำคเอกชนและภำครำชกำร
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ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทฯ รับงำนโดยผ่ำนกำรติดต่อและเจรจำกับลูกค้ำโดยตรงเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึงมีกำรจัดงำนเพื่อนำเสนอผลิตภัณ ฑ์
ใหม่ๆ โดยได้รบั ควำมร่วมมือจำกพันธมิตรทำงกำรค้ำหลำย ๆ รำย ในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนเพื่ อเชิญชวนเชิญกลุ่มลูกค้ำทั้ง
เก่ ำและใหม่ รวมถึ ง ผู้ท่ี สนใจเข้ำร่ว มงำน เช่ น กำรจัด งำน Terabyte Solution Day ของบริษั ท เทอร์รำไบท์ เน็ ท โซลูช่ ัน จ ำกั ด
(มหำชน) ซึ่งได้จัดขึน้ ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำงด้ำนไอทีโซลูช่ นั และนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้กับลูกค้ำ
สำมำรถนำไปปรับใช้กบั องค์กรของลูกค้ำต่อไป โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำองค์กรที่เป็ นของภำคเอกชน และจำกประสบกำรณ์กำรให้บริกำร
ที่ดีกับลูกค้ำมำโดยตลอด รวมถึงควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่นำเสนอ และคุณภำพของกำรให้บริกำรที่ดี จึงทำ
ให้รำยได้ส่วนใหญ่ม ำจำกจำนวนลูกค้ำมำกรำย อันเนื่องมำจำกควำมไว้วำงใจและยอมรับในผลงำนเป็ นอย่ำงดีจำกลูกค้ำ และจะ
ขยำยฐำนลูกค้ำไปสู่ภำครัฐมำกขึน้
2.5.4

ธุรกิจขนส่งสินค้า

ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่ง เป็ น ธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูงมำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรขนส่งจำนวนมำก อย่ำงไรก็ดี กำร
ประกอบธุรกิจกำรขนส่งมีลกั ษณะเป็ นแบบกำรพึ่งพำอำศัยกัน เนื่องจำกไม่มีผปู้ ระกอบกำรรำยใดที่สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ท่วั ประเทศ
ดังนัน้ ในบำงโอกำสคู่แข่งของบริษัท อำจว่ำจ้ำงให้บริษัทฯ ช่วยทำงำนขนส่งสินค้ำ หรือบริษัทฯ อำจว่ำจ้ำงบริษัทอื่น ในกรณีท่ลี กู ค้ำมี
ควำมต้องกำรมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ
กลยุทธ์กำรแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้ำ
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริกำรลูกค้ำในกลุ่มของ เนชั่น กรุ๊ป โดยรอง
รับสำยงำนหลักในกำรจัดส่งหนังสือพิมพ์ ในเครือ ได้แก่ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะ เนชั่น และ The Yomiuri Shimbun ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปั จจุบนั อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เห็นได้จำกกำรปิ ดตัวลง
ของนิตยสำรหลำยๆ ฉบับ ทำให้อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์กำลังอยู่ ในภำวะซบเซำ ซึ่งเกิดขึ น้ ทั่วโลก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องหำทำงในกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำรำยอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนปริมำณที่ลดลงของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งลักษณะกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของ NML เป็ นกำร
ให้บริกำรขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจำกผูผ้ ลิต/ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ/เจ้ำของสินค้ำ ไปสู่รำ้ นค้ำปลีก/ส่ง ทัง้ ใน
รูปแบบกำรค้ำแบบเก่ำ และแบบสมัยใหม่ในพืน้ ที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภำคของประเทศ รวม 505 อำเภอ จำกทัง้ หมด 926 อำเภอของ
ประเทศไทย อีกทั้ง NML มีกำรให้บริกำรรับสินค้ำจำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำที่กรุงเทพฯ เช่น ขนส่งสินค้ำ OTOP และ CO-OP และมีจุด
แข็งจำกกำรที่มีทีมสำยส่งรถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุกทุกขนำด ซึ่งสำมำรถครอบคลุ มพืน้ ที่อยู่อำศัยในเมืองขนำดใหญ่ และพืน้ ที่
ธุรกิจกำรค้ำทั่วประเทศ นอกเหนือจำกทีมรถขนส่ง NML คือมีศนู ย์กระจำยสินค้ำขนำดกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร บนถนนบำงนำ-ตรำด
และยังมีศูนย์กระจำยสินค้ำขนำดมำกกว่ ำ 500 ตำรำงเมตร ในจังหวัดหัวเมืองขนำดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพักสินค้ำขนำดประมำณ
100 ตำรำงเมตร อีกว่ำ 14 แห่งอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ รวมทั้งจำกประสบกำรณ์งำนกระจำยสินค้ำเป็ นเวลำกว่ำ 22 ปี ที่ NML
ให้บริกำรกระจำยสิ่งพิมพ์ในเครือ Nation Group ไปสู่มือผูบ้ ริโภคโดยตรงและผ่ำนร้ำนค้ำเครือข่ำย ทำให้ NML ได้มีโอกำสพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้เหมำะสมกับสภำพธุรกิจกระจำยสินค้ำในทุกๆ มิติ เช่น กำรรับสินค้ำ กำรควบคุมปริมำณสินค้ำ และกำรรับและ
จัดกำร Order เพื่อให้เอือ้ ต่อกำรนำส่งและโดยเฉพำะระบบจัดกำร Order นั้น ระบบดังกล่ำวสำมำรถรองรับรำยกำรสั่งสินค้ำได้
มำกกว่ำ 10,000 รำยกำร/วัน โดยระบบดังกล่ำวสำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำนกับพนักงำนขับรถทุกคนได้ เพื่อให้กำร
ส่งสินค้ำถึงปลำยทำงได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลำ รวมถึงกำรเปิ ดข้อมูลผ่ำนเว็ บไซต์ เพื่อให้
ลูกค้ำสำมำรถร่วมกันตรวจสอบสินค้ำของลูกค้ำได้ เป็ นกำรส่งเสริมกำรบริกำรอีกทำงหนึ่ง
บริษัทฯ เชื่อว่ำ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ โดยบริษัท ฯ จะ
นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรและ
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ลดควำมผิดพลำดในกระบวนกำรจัดกำรภำยในคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ลดขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำน ลดต้นทุนในกำรบริหำรสินค้ำ
และลดกำรพึ่งพิงทรัพยำกรบุคคล และยังช่วยเพิ่มควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำในกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำ เพิ่มควำมตรงต่อเวลำของ
กำรส่งมอบและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลกู ค้ำ ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลกู ค้ำได้
2.6

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.6.1

ผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วน HDD และ Non HDD ดาเนินงานโดย บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรผลิตชิน้ ส่วนเป็ นไปตำมคำสั่งซือ้ ของลูกค้ำ ซึ่งจะขึน้ อยู่กับควำมต้อ งกำรของผลิตภัณฑ์ Hard Disk
Drive หรื อ Non Hard Disk Drive ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ของแต่ ล ะ Model เนื่ อ งจำกลูก ค้ำ จะน ำชิ ้น ส่ ว นไปใช้ใ นอุ ป กรณ์ ท่ี ต่ ำ งกั น ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Model ต้องได้รบั อนุมตั ิชิน้ งำนตัวอย่ำงและทดลองใช้โดยผูส้ ่งั ซือ้ ก่อน บริษัทฯ จึงจะสั่งผลิตเป็ น Mass Products
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำชิน้ ส่วนที่บริษัทผลิตจะสำมำรถใช้ประกอบกับส่วนประกอบอื่นของผลิตภัณฑ์ได้ ในช่วงเริ่มต้นของกำรผลิตชิน้ ส่วนรุ่น
ใหม่ บริษัทฯ จะมีกำรปรับปรุ งคุณภำพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลำ มีกำรวำงแผนกำรผลิตเพื่อให้กลุ่มกระบวนกำรผลิตสำมำรถ
ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ส่งมอบงำนให้ทันตำมกำหนดเวลำ เมื่อกำรผลิตเริ่มเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด บริษัทฯ จึงจะพิจำรณำ
เพิ่มกำลังกำรผลิต เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีกำรรับจ้ำงผลิตโดยลูกค้ำจะเป็ นผูจ้ ัดหำวัตถุดิบให้ทั้งหมด เนื่องจำกวัตถุดิบบำงประเภทมีรำคำสูง
บริษัทฯ จึงไม่ตอ้ งรับภำระต้นทุนในกำรผลิตที่สงู ขึน้ บริษัทฯ จะรับแบบผลิตภัณฑ์ (Drawing) และปริมำณกำรสั่งซือ้ จำกลูกค้ำเพื่อ
ตรวจสอบกำลังกำรผลิตของบริษัท ฯ และควำมสำมำรถในกำรผลิต หลังจำกนัน้ บริษัทฯ จะจัดทำต้นทุนกำรผลิตและจัดทำใบเสนอ
รำคำให้ลูกค้ำพิจำรณำ เมื่อลูกค้ำยอมรับรำคำแล้ว บริษัท ฯ จะผลิตชิน้ งำนตัวอย่ำงให้ลูกค้ำตรวจสอบ เมื่อลูกค้ำอนุมัติชิน้ งำน
ตัวอย่ ำงแล้ว บริษั ท ฯ จะจัด ท ำใบรับ ค ำสั่งซื อ้ สิ น ค้ำจำกลูก ค้ำ และวำงแผนกำรผลิ ต สั่ง ซือ้ วัต ถุดิ บ และอุป กรณ์ (Tool) ต่ ำงๆ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์กำรผลิต บุคลำกร และควำมพร้อมของเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำว
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
บริษัทฯ ผลิตชิน้ ส่วนโลหะที่ตอ้ งกำรควำมเที่ยงตรงสูงเพื่ อนำไปใช้ประกอบกับชิน้ ส่ วนอื่นๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยควบคุม
คุณภำพของสินค้ำโดยใช้ระบบตรวจสอบและเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภำพเพื่อตรวจวัดคุณภำพของสินค้ำให้ได้มำตรฐำนก่อนจัดส่ง
สินค้ำให้แก่ลูกค้ำ หำกชิน้ ส่วนใดไม่ได้มำตรฐำน บริษัทฯ จะสำมำรถติดตำมได้ว่ำชิน้ ส่วนนั้น ผลิตมำจำกเครื่องจักรเครื่องใดและ
สำมำรถตรวจหำควำมผิดพลำดของเครื่องจักรนัน้ ได้เพื่อทำกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยซำ้ อีกในกำรผลิตครัง้ ต่อไป
และบริษัทฯ ว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำภำยนอกให้เป็ นผูจ้ ดั ส่งสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำทุกวัน ตำมเวลำที่ตกลงกับลูกค้ำ
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิต
บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่มีควำมสำมำรถในกำรผลิตชิน้ ส่วนที่มีขนำดที่เล็ กลง โดยกำรปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ (Upgrade)
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้กำรทำงำนมีควำมแม่นยำมำกยิ่งขึน้ สำมำรถปรับเปลี่ยนให้
ผลิตงำนได้ห ลำกหลำย ทำให้ประสิทธิ ภำพในกำรผลิตเพิ่ม มำกขึน้ สำมำรถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณ ฑ์ได้อ ย่ำงรวดเร็ว รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคต
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. วัตถุดิบ (Raw Material)
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตชิน้ ส่วนตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นมำ ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลือง เหล็กแท่ง และอลูมีเนียมแท่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะสั่งซือ้ จำกประเทศญี่ปนุ่

หน้ำ 29

บริษัทฯ มีกำรตกลงทำงธุรกิจด้วยวำจำกับ Supplier เกี่ยวกับมำตรฐำนของวัตถุดิบ ซึ่งข้อตกลงจะครอบคลุมถึงกรณี ท่ี
คุณภำพของวัตถุดิบไม่ได้มำตรฐำน บริษัทฯ จะส่งคืนวัตถุดิบและรับค่ำวัตถุดิบคืนได้ รวมทั้ง ผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบยั งต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งวัตถุดิบคืนทั้งหมด หำกบริษัทได้ตรวจพบคุณภำพของสินค้ำภำยหลังกำรผลิตไม่ได้มำตรฐำน และสำมำรถ
แสดงให้เห็นว่ำสำเหตุเกิดขึน้ จำกวัตถุดิบ บริษัทฯ สำมำรถเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ไปยังผูผ้ ลิตวัตถุดิบได้
บริษัทฯ มีกำรสั่งซือ้ วัตถุดบิ จำก Supplier ไว้ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันกำรจัดหำวัตถุดิบไม่ทนั เวลำ บริษัทฯ จะส่งใบสั่งซือ้ วัตถุดิบ
ให้แก่ Supplier ภำยในประเทศและต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณี โดยบริษัทฯ จะคำนวณปริมำณ
ของวัตถุดิบที่ตอ้ งจัดหำไว้ได้จำกคำสั่งซือ้ ล่วงหน้ำของลูกค้ำ ดังนัน้ Supplier จึงมีเวลำเพียงพอในกำรจัดเตรียมและจัดส่งวัตถุดิบได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของบริษัท
บริษั ทฯ มีควำมสัม พันธ์ท่ีดีอย่ำงยำวนำนกับ Supplier และมี นโยบำยในกำรรักษำสมดุ ลของ Supplier ทำให้สำมำรถ
ควบคุมควำมต่อเนื่องของกำรจัดส่งและคุณภำพของวัตถุดิบได้ บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ ในกรณี ท่ีรำคำของ
วัตถุดิบมีควำมผันผวน ลูกค้ำจะช่วยเจรจำต่อรองรำคำกับ Supplier หรือแนะนำ Supplier รำยอื่นที่ขำยวัตถุดิบในรำคำที่ต่ำกว่ำ
2. วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)
บริษัทฯ ว่ำจ้ำง Subcontractor ให้ผลิตในบำงขั้นตอน ซึ่ง Subcontractor ต้องจัดหำวัตถุดิบด้วยตนเอง บริษัทจะรับซือ้
สินค้ำมำในรู ปวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรู ป เช่น สแตนเลสแท่งตัดหยำบ เป็ นต้น บริษัท จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรผลิต ให้แก่ Subcontractor
เพื่อให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้มำตรฐำนตำมที่ลกู ค้ำของบริษัทกำหนด
บริษัทฯ ว่ำจ้ำง Subcontractor ให้ผลิตชิน้ ส่วนอย่ำงหยำบโดยชิน้ ส่วนเหล่ำนั้นจะต้องนำมำผ่ำนขั้นตอนกำรผลิตอื่นใน
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ท ำให้ เป็ นสิ น ค้ำ ส ำเร็ จ รู ป บริษั ท ฯ จึ ง สำมำรถควบคุ ม คุ ณ ภำพของสิ น ค้ำ ส ำเร็ จ รู ป ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษั ท และ
Subcontractor จะสั่ ง ซื ้ อ วั ต ถุ ดิ บ จำก Supplier รำยเดี ย วกั น ท ำให้ ม่ ั นใจในคุ ณ ภำพของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต กำรว่ ำ จ้ ำ งให้
Subcontractor รับช่วงผลิต เป็ นกำรร่วมมือกันทำงกำรค้ำกับผูผ้ ลิตรำยอื่น เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผผู้ ลิตเหล่ำนัน้ เป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำกับ
บริษัทฯ และบริษัทฯ มีกำรจัดสรรสัดส่วนกำรผลิตกับ Subcontractor โดยมีนโยบำยว่ำจ้ำง Subcontractor ให้ผลิตไม่เกินร้อยละ 15
ของปริมำณกำรผลิตรวมของบริษัท
กระบวนกำรผลิตหรือกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
กระบวนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์บำงประเภทมีกำรใช้นำ้ มันที่ผลิตจำกนำ้ มันธรรมชำติ (Mineral oil) ซึ่งก่อให้เกิดละออง
นำ้ มันฟุ้งกระจำยมำยังอำกำศภำยนอกในระหว่ำงกำรผลิต จำกข้อมูลรับรองของ Supplier ในประเทศญี่ปนระบุ
ุ่
ว่ำนำ้ มันดังกล่ำว
ผ่ำนมำตรฐำนของ Toxic Substances Control Act แล้วเนื่องจำกเป็ นนำ้ มันที่ ได้จำกธรรมชำติ ละอองนำ้ มันนั้นจึงไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทำงอำกำศ บริษัทฯ ได้ติดตัง้ เครื่องดูดละอองนำ้ มันโดยต่อเข้ำกับระบบท่อที่จะนำละอองนำ้ มันกลับมำคืนรู ปเป็ นนำ้ มันที่
สำมำรถนำมำใช้ได้อีกในขัน้ ตอนกำรผลิต ซึ่งเป็ นกำรลดละอองนำ้ มันในอำกำศและลดผลกระทบต่อพนักงำน บริษัทฯ ได้จดั ทำขัอ
บังคับควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและได้รบั กำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001โดยปฏิบัติตำมระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกฎหมำยควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
กำรขำยเศษวัตถุดิบที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต ผูร้ บั ซือ้ ซึ่งได้รบั ใบอนุญำติจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะขนเศษวัตถุดิบ
ออกไปจำกโรงงำน ซึ่งเศษวัตถุดิบจะมีนำ้ มันติดอยู่ ทำให้เกิดครำบนำ้ มัน ภำยหลังจำกกำรขนเศษวัตถุดิบไปแล้วจะมีครำบนำ้ มัน
ตกค้ำงอยู่ในระดับที่สูงกว่ำมำตรฐำนที่กำหนดของนิคมอุตสำหกรรมแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่ำขอบเข ตที่กฎหมำย
กำหนด บริษัทได้ว่ำจ้ำงผูเ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำวำงระบบบำบัดนำ้ เสีย เพื่อลดสำรตกค้ำงโดยกำรนำอุปกรณ์ท่ใี ช้ลดสำรตกค้ำง
มำปรับใช้ หลังจำกนั้นจะคัดแยกนำ้ เสียก่อน เพื่อให้อยู่ในมำตรฐำนที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้วจึง
ปล่อยนำ้ ที่ได้รบั กำรบำบัดลงบ่อนำ้ ทิง้
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นอกจำกนี ้ นิคมอุตสำหกรรมยังมีระบบกำจัดของเสียที่มีมำตรฐำนเพื่อควบคุมมำตรฐำนของโรงงำนอุตสำหกรรม และมีกำร
บำบัดสำรตกค้ำงจำกกำรผลิตในส่วนที่เกินมำตรฐำน เพื่อไม่ให้ของเสียเหล่ำนีส้ ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภำยนอก
2.6.2

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

จำกลักษณะรูปแบบของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสำรสนเทศ เจ้ำของผลิตภัณฑ์จะไม่ดำเนินกำรขำยตรงให้กบั ลูกค้ำหรือคูค่ ำ้
(Partner) ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่จะขำยผ่ำนผูจ้ ัดจำหน่ำย (Distrubutor) ในกำรให้บริกำรและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อีกทอดหนึ่ง โดย
บริษัทฯ จะเป็ นผูต้ ิดต่อและประสำนงำนกับผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบถึงแนวโน้มควำมต้องกำรและรำคำ
สินค้ำในตลำด เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรขำยสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ นีจ้ ำกกำรที่บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่ นั
จำกัด (มหำชน) เป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบ
ไอทีขนำดกลำง-ใหญ่ ประกอบด้วย ระบบเซิรฟ์ เวอร์ (Server), ระบบสตอเรจ (Storage) จำกบริษัท Hewpett-Packard Enterprise
(Thailand) บริษั ทฯ จะได้รบั ประโยชน์ทั้งจำกเจ้ำของผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็ น กำรช่วยในกำรสนับ สนุน ธุรกรรมด้ำนกำรขำย
กำรตลำด และทำงด้ำนเทคนิค ให้กบั บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ System Integrator ซึ่งจะเป็ นผูใ้ ห้บริกำรโดยตรงกับลูกค้ำและเป็ นผูค้ ดั สรร
ผลิ ตภัณ ฑ์จำกผู้จัดจ ำหน่ำ ยรำยต่ ำง ๆ ให้เหมำะสมกับ ควำมต้อ งกำรของลูกค้ำ อีก ทั้ง บริษั ท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่ ัน จำกัด
(มหำชน) ยังได้รับ กำรแต่งตั้งเป็ นพั น ธมิ ตรทำงธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับ ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระเภท Enterprise Server,
Storage และ Networking ของ HPE ซึ่งถือเป็ นระดับสูงสุดของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ดีกับผูผ้ ลิต ตลอดจนกำรเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับ Microsoft ในกำรทำเสนอ Solution และ Service “Microsoft Azure” นอกจำกนัน้ บริษัทคลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) ยังได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจในระดับ Gold Partner จำก
บริษัท Dell EMC
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ท่ีแต่ละบริษัทจำหน่ำย เป็ นสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ดั งนัน้ สินค้ำส่วน
ใหญ่จะสั่งซือ้ เมื่อได้รบั คำสั่งซือ้ จำกลูกค้ำ และสั่งซือ้ เพื่อเป็ นอุปกรณ์สำรองสำหรับรุน่ ที่ลกู ค้ำใช้เท่ำนัน้ ซึ่งช่วยลดปั ญหำสิ นค้ำล้ำสมัย
ได้เป็ นอย่ำงดี ส่วนผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนำโดยบุคลำกรผูเ้ ชี่ยวชำญของบริษัทฯ
กระบวนกำรผลิตหรือจัดจำหน่ำยและให้กำรบริกำรของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่ำงใด
2.7 ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ มีแผนจะขยำยกำรลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ที่ม่นั คงและยั่งยืน (Recurring Income) ซึ่งบำงธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินงำนมำก่อน
หรือมีประสบกำรณ์จำกัด ทัง้ นีห้ ำกเป็ นกรณีท่ธี ุรกิจใหม่เป็ นธุรกิจที่บริษัทยังไม่มีควำมเชี่ยวชำญ บริษัทฯ มีแนวทำงที่จะเปิ ดโอกำสใน
กำรหำผูร้ ว่ มทุนทำงธุรกิจหรือผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพิม่ เติม ทัง้ นี ้ ในกำรพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะยึดหลักถื อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
2.7.1

บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(1)

ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

(ก)

กำรพึ่งพำลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย

บริษัทฯ มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ของธุรกิจ HDD และธุรกิจ NON HDD ดังนัน้ จึงมีควำมเสี่ยง หำกลูกค้ำรำยนีม้ ีนโยบำย
ในกำรผลิตเองหรือว่ำจ้ำงบริษัทฯ รับจ้ำงผลิตชิน้ ส่วนรำยอื่นแทน จะทำให้รำยได้ของบริษัทลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษัทจะขยำยฐำนลูกค้ำให้เพิ่มมำกขึน้ ในอุตสำหกรรมอื่นๆ เช่น Consumer Electronic & Entertainment ยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ เป็ นต้น เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
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(ข)

รำคำของสินค้ำทดแทนลดลง

มีกำรผลิตสินค้ำทดแทน Hard Disk Drive ได้แก่ Flash memory ซึ่งได้รบั ควำมนิยมมำกขึน้ ในกลุ่มผูบ้ ริโภค เนื่องจำกมี
ขนำดเล็ก ใช้พลังงำนน้อย ทนต่อแรงกระแทกกระเทือนได้ดีกว่ำ Hard Disk Drive นอกจำกนี ้ ตลำดของ Flash memory มีกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึน้ อย่ำงมำก โดยนำไปใช้กบั อุปกรณ์เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมบันเทิง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ำยรูป เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องเล่น MP3 เป็ นต้น แต่ Flash memory มีรำคำต่อหน่วยควำมจำ (Price/gigabyte) ค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโน้มจะพัฒ นำ Hard Disk ที่มีควำมจุมำกขึน้ ขนำดเล็กลง ทนทำนได้มำกขึน้ บริษัท ฯ จึงมี
ควำมเสี่ยง หำกสินค้ำทดแทนมีรำคำลดลง บริษัทมีกำรติดตำมข่ำวสำรและข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้
สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว
(ค)

ลูกค้ำย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ

เนื่องจำกกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีเพิ่มสูงขึน้ ทำให้รำคำต่อหน่วยของ Hard Disk Drive ลดลงอย่ำงมำก
ผูผ้ ลิตจึงพยำยำมปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดโดยกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ หำแหล่งกำรผลิตที่มีตน้ ทุนกำร
ผลิตต่ำที่สดุ จำกกำรศึกษำพบว่ำประเทศจีนและประเทศเวียดนำมมีตน้ ทุนแรงงำนที่ต่ำ บริษัท ฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกมีกำรแข่งขันที่
รุนแรงขึน้ อำจทำให้ผผู้ ลิตย้ำยฐำนกำรผลิตจำกประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ
(ง)

กำรแข่งขันกับผูผ้ ลิตรำยอื่น

บริษัทฯ และผูผ้ ลิตรำยอื่นซึ่งรับจ้ำงผลิตชิน้ ส่วนให้กับลูกค้ำรำยเดียวกันจะแข่งขันกันในด้ำนกำรขยำยศักยภำพและกำลัง
กำรผลิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึน้ บริษัท ฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกลูกค้ำมีนโยบำยด้ำนกำรจ้ำงผลิตจำนวนน้อยลง
หรือหำกคู่แข่งขันรำยอื่นภำยในประเทศมีกำรลงทุนเพื่อเพิ่มกำลัง กำรผลิตในอนำคต หรือหำกคู่แข่งขันรำยอื่นจำกต่ำงประเทศขยำย
ฐำนกำรผลิตเข้ำมำในประเทศไทย บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงขัน้ ตอนกำรผลิตเพื่อให้กำรผลิตสินค้ำมีคณ
ุ ภำพ ลงทุนซือ้ เครื่องจักรใหม่ ถ้ำ
คำสั่งซือ้ มีควำมชัดเจน พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ลดจำนวนบุคคลำกรให้เหมำะสมกับคำสั่งซือ้ ที่มี จำหน่ำยเครื่องจักรที่ไม่ได้
ใช้งำน ส่งมอบสินค้ำให้ตรงเวลำ บริษัท ฯ จึงมั่นใจว่ำจะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำ และขยำยฐำนลูกค้ำไว้ได้ สำหรับคู่แข่งขันรำยอื่น
จำกต่ำงประเทศซึ่งขยำยฐำนกำรผลิตเข้ำมำในประเทศไทยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยฐำนกำรผลิตสูงมำก บริษัท มีโอกำสน้อยมำกจะ
สูญเสียลูกค้ำ
(2)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต

(ก)

กำรพึ่งพำคู่คำ้ รำยใหญ่หรือน้อยรำย

บริษัทฯ ได้ส่ ังซือ้ วัตถุดิบจำกคู่คำ้ รำยใหญ่ ซ่ึงมีเพียงไม่กี่ร ำย ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ ยงหำกคู่คำ้ จัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณ ภำพ
หรือไม่สำมำรถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตำมเวลำที่กำหนด จะทำให้มีปัญหำกำรวำงแผนกำรผลิตและควำมต่อเนื่องในกำรผลิต ซึ่งอำจทำ
ให้ตอ้ งเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่ำงกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลำที่ใช้ในกำรผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนของ
เครื่องจักร ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตให้เหมำะสมกับวัตถุดิบ นั้นๆ บริษั ท ฯ มี กำรประเมินคุณ ภำพของคู่คำ้ ทุกปี โดยมี
หลักเกณฑ์กำรประเมิน ได้แก่ คุณภำพของวัตถุดิบและกำรส่งมอบตรงเวลำ และบริษัทฯ จะสั่งซือ้ วัตถุดิบจำกคู่คำ้ หลำยรำย คู่คำ้ บำง
รำยมำจำกกำรแนะนำของลูกค้ำซึ่งมีกำรติดต่อและมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำมำนำนทำให้ได้ประโยชน์ดำ้ นคุณภำพและรำคำ
(ข)

รำคำของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตำมรำคำซือ้ ขำยของตลำดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมีเนียมแท่ง ซึ่งรำคำของวัตถุดิบหลักมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมภำวะรำคำ
ตลำดโลก ทำให้ตน้ ทุนของวัตถุดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำตำม
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ บริษัทฯ มีกำรติดตำมรำคำวัตถุดิบหลักอย่ำงใกล้ชิดเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรสั่งซื อ้ วัตถุดิบให้สอดคล้องกับ
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ปริมำณควำมต้องกำรสั่งผลิตของลูกค้ำ เมื่อรำคำวัตถุดิบเพิ่มสูงขึน้ จนทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ บริษัทฯ จะ
เจรจำกับ ลูก ค้ำเพื่ อ ปรับ รำคำขำยเพิ่ ม ตำมต้น ทุน ของวัตถุดิบ ที่ เปลี่ย นไป หรือ ให้ลูก ค้ำเป็ น ผู้จัดหำวัต ถุดิ บ เอง ซึ่งจะท ำ ให้กำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ลดลง
(ค)

กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกำรผลิต

เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) มีแนวโน้มลดลง และควำมต้องกำรใช้ Hard Disk Drive
(HDD) ขนำดเล็กก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจำกมีกำรใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มมำกขึน้ อีกทัง้
ยังได้รบั ผลกระทบจำก อิทธิพลของกำรแทนที่กำรจัดเก็บข้อมูลแบบคลำวด์ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็ นต้อง
จัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลให้กำรจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่ำนคลำวด์ เป็ นอีกทำงเลือกใหม่และอำจเข้ำมำแทนที่
กำรจัดเก็บข้อมูลบน HDD ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภำพกำรผลิตเพื่อรองรับแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อำจทำให้ศกั ยภำพกำรแข่งขันของบริษัท ฯ ลดลงและสูญเสียฐำนลูกค้ำให้แก่ค่แู ข่งขันรำยอื่นได้ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีกำรลดกำรพึ่งพำลูกค้ำ HDD ลง และเพิ่มกำลังกำรผลิตงำน Non HDD ให้มำกขึน้ เพื่อให้บริษัท ฯ ได้รบั
ผลกระทบน้อยลง
(ง)

กำรจัดหำวัตถุดิบหลักจำกต่ำงประเทศ

วัตถุดิ บหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็ กแท่ง อลูมิเนียมแท่ ง และอลูมิ เนี ยมขึน้ รู ป ลูกค้ำจะจัดหำอลูมิ เนี ยมขึน้ รู ป จำก
ภำยในประเทศ บริษัทฯ จะซือ้ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่งจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรสั่งซือ้
จำกภำยในประเทศต่อกำรสั่งซือ้ จำกต่ำงประเทศประมำณ 30:70 บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกได้รบั วัตถุดิบล่ำช้ำหรือวัตถุดิบไม่ได้
คุณภำพตำมที่ตอ้ งกำรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนกำรผลิตสินค้ำ อำจทำให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้ำได้ เนื่องจำกลูกค้ำต้องนำสินค้ำของ
บริษัทฯ ไปประกอบกับชิน้ ส่วนอื่นๆ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ตำมเวลำที่กำหนดจะทำให้กำรผลิตของลูกค้ำหยุดชะงักไป
ด้วย บริษัทฯ จะสั่งซือ้ วัตถุดิบล่วงหน้ำประมำณ 1-2 เดือน สำหรับปริมำณกำรสั่งซือ้ และระยะเวลำที่ตอ้ งกำรใช้วตั ถุดิบขึน้ อยู่กบั คำสั่ง
ซือ้ สินค้ำของลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำกำรผลิต ลูกค้ำจะส่งแผนกำรสั่งซือ้ สินค้ำให้กบั บริษัท ฯ ล่วงหน้ำ 3 เดือน และบริษัทฯ มีนโยบำย
สำรองวัตถุดิบไว้อย่ำงน้อย 2 เดือน
(3)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

(ก)

กำรซือ้ วัตถุดิบหลักและกำรขำยสินค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่กำรเสนอรำคำ
และกำรชำระเงินจะเป็ นเงินเยน บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกรำคำของวัตถุดิบหลักผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรจัดซือ้ วัตถุดิบหลัก โดยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ บริษัท ฯ ได้ตกลงใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศถัวเฉลี่ยในช่วง 3
เดือนที่ผ่ำนมำ เพื่อคำนวณรำคำเป็ นเงินบำทในเดือนถัดไป บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อำจ
ทำให้อตั รำแลกเปลี่ยนสูงขึน้ หรือลดลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ บริษัทฯ มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิดและจะป้องกั นควำมเสี่ยงด้วยกำรซือ้ เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ตำมควำม
จำเป็ น
(4)

ควำมเสี่ยงอื่นๆ

(ก)

ควำมเสี่ยงจำกอุทกภัย

บริษัทฯ เคยได้รบั ผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกเหตุกำรณ์ภยั พิบตั ินำ้ ท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรผลิตและ
กำรจัดจำหน่ำย บริษั ทฯ จึงมีควำมเสี่ยง หำกเกิดอุทกภัยซำ้ ขึน้ อีก จึงมีแนวทำงในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริษัท ฯ
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สำมำรถย้ำยกำลังกำรผลิตไปยังโรงงำนที่ 2 ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอินทรำ ตำบลนำ้ ตำล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ซึ่งตัง้ อยู่
ในพืน้ ที่ท่ไี ม่เคยเกิดอุทกภัยมำก่อนหรือมีโอกำสเกิดอุทกภัยน้อยมำก นอกจำกนี ้ โรงงำนที่ 1 ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ตำบล
ธนู อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นิคมอุตสำหกรรมโรจนะได้ก่อสร้ำงกำแพงสูง แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณนิคมอุตสำหกรรม
โรจนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2.7.2

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
(1)

ควำมเสี่ยงในกำรเก็บหนีล้ กู ค้ำ

เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขันตำมปกติ บริษัทฯ จึงมีควำมจำเป็ นต้องให้สินเชื่อทำงกำรค้ำในกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำร
สินค้ำและบริกำรให้แก่ลกู ค้ำเช่นเดียวกับกำรแข่งขันกำรค้ำตำมปกติในอุตสำหกรรมเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกรณีท่ี
ลูกค้ำไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนลูกหนีก้ ำรค้ำประมำณร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ จึงกำหนดมำตรกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงโดยกำรตรวจสอบฐำนะกำรเงินและศักยภำพในกำรทำกำไรของลูกค้ำแต่ละรำย โดยบริษัทฯ อำจกำหนดเงื่อนไ ข
กำรเก็บเงินมัดจำ ร่วมกับกำรเก็บเงินสด ณ วันส่งของ หรือในกำรเก็บเช็คล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ เพื่ อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเก็บหนี ้ เป็ น
ต้น นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังมีนโยบำยส่งเสริมให้ลกู ค้ำซือ้ สินค้ำผ่ำนระบบลีสซิ่ง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอีกทอดหนึ่ง ปั จจุบนั บริษัทฯ มี
ฐำนลูกค้ำที่หลำกหลำยประเภทธุรกิจและมีจำนวนมำกมำย โดยไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ นพิเศษ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะประเมินควำมเสี่ยงโดยคณะกรรมกำรบริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ นี ้
กลุ่มบริษัทฯ จะประมำณค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยอำศัยกำรประเมินของฝ่ ำยบริหำรเกี่ ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนีข้ อง
ลูกหนีท้ ่คี งค้ำงอยู่ ณ วันสิน้ งวดนัน้
(2)

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงสินค้ำจำกผูผ้ ลิตน้อยรำย

บริษัทฯ เป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบไอทีขนำดกลำง-ใหญ่ ประกอบด้วยระบบเซิรฟ์ เวอร์ และ
ระบบสตอเรจ ของบริษั ท Hewlett-Packare Enterprise (Thailand) หรื อ HPE (ประเทศไทย) โดยซื ้อ สิ น ค้ำ ผ่ ำ นบริษั ท ผู้ค ้ำ ส่ ง
(distributor) ของ HPE ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ได้รบั กำรสนับสนุนที่ดีจำกผูผ้ ลิตสินค้ำดังกล่ำวและบริษัทพันธมิตรทำงกำรค้ำที่เป็ นผูค้ ำ้
ส่งเป็ นอย่ำงมำก โดยได้รบั สินเชื่อทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขที่ดีและเหมำะสม สำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่ นได้ แต่อย่ำงไรก็ดี
หำกผูผ้ ลิตรำยใหญ่ ดงั กล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือนโยบำยกำรจำหน่ำยก็อำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ ซึ่งนับแต่ก่อตัง้
บริษัทฯ มำ ได้ให้ควำมร่วมมือและปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ทำไว้กบั คู่คำ้ รวมถึงทีมผูบ้ ริหำรก็มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตดังกล่ำวมำก
เช่นกัน บริษัทฯ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Server,
Storage และ Networking ซึ่งถือเป็ นระดับที่สงู ที่สดุ ของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ดีกบั ผูผ้ ลิตดังกล่ำว ผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ จึงมีควำม
เชื่อมั่นว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว
ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีกำรขยำยกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทงั้ ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์จำกพันธมิตรทำงธุรกิจที่เป็ นผูผ้ ลิต
รำยใหญ่หลำยรำยนอกเหนือจำก HPE เช่น Microsoft, VMWare,Cisco,Palo Alto,APC เป็ นต้น มีกำรขยำยตลำดผ่ำนกำรทำ Cloud
Services ภำยใต้แ บรนด์ T.Cloud ตลอดจนกำรเป็ น พั น ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ กั บ Microsoft ในกำรน ำเสนอ solution และ services
“Microsoft Azure” นอกจำกนั้น ปั จจุบันรำยได้ของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งคือ บริษัท คลัสเตอร์ ซิทเท็มส์ จำกัด และบริษัท ติ๊งเคอร์
จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ำยและให้บริหำรฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ภำยใต้ย่ีหอ้ Dell EMC และ Qlik เป็ นหลัก ได้มีกำรเติบโตขึน้ เรื่อย ๆ จึงทำให้
มีกำรลดควำมเสี่ยงเรื่องนีไ้ ปได้มำก
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(3)

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลูกค้ำรำยใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบำยกระจำยฐำนลูกค้ำที่หลำกหลำย segment และมีจำนวนมำกรำย ไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ น
พิเศษ จำกผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำหลำยปี ปรำกฏว่ำบริษัทฯ มีรำยได้ท่ีเกิดขึน้ จำกกำรกระจำยจำนวนลูกค้ำมำกรำย ไม่มีกำรพึ่งพิง
รำยใดรำยหนึ่งเป็ นพิเศษ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรกลั่นกรองลูกค้ำทำให้มีฐำนลูกค้ำหลำกหลำยและมีคุณภำพ ดังนัน้ บริษัทฯ มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในประเด็นดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ
(4)

ควำมเสี่ยงจำกกำรย้ำยงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำง

กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็ นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ดังนั้น กำรย้ำยงำนของ
ผู้เชี่ย วชำญเฉพำะทำง อำจส่งผลกระทบต่อ ศักยภำพกำรดำเนิน ธุรกิจได้ บริษั ท ฯ จึงมีม ำตรกำรลดควำมเสี่ ยงโดยกำรกำหนด
ผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้กบั พนักงำนในระดับที่เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันได้
มีกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนในบริษัทฯ เพื่อสร้ำงขวัญ และกำลังใจให้กับ
พนักงำน และมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยส่งเข้ำรับ กำรอบรมสัมมนำทัง้ ใน
และต่ำงประเทศ ตำมควำมเหมำะสม ในแต่ละสำยงำน และที่สำคัญคือกำรให้ผเู้ ชี่ ยวชำญเหล่ำนีม้ ีส่วนร่วมในกำรถือหุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในควำมเป็ นเจ้ำของร่วมกัน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยกระจำยควำมเชี่ยวชำญไปยังพนักงำนมำกกว่ำ
1 คน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้ และไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยหัวหน้ำสำยงำนจะวำงแผนกำร
สร้ำงควำมเชี่ยวชำญ (roadmap) ของพนักงำนแต่ละคน และคณะกรรมกำรบริหำรจะประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องอย่ำงสม่ำเสมอ ใน
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัท TERA มีอตั รำ Turn-Over ของพนักงำนที่ต่ำกว่ำ 5%
(5)

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน

จำกสภำพกำรแข่งขันในธุ รกิจนี ้ บริษัทฯ จึงให้เครดิตทำงกำรค้ำแก่ลูกค้ำ และขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้รบั เครดิตทำง
กำรค้ำจำกคู่คำ้ หรือตัวแทนจำหน่ำยด้วย ซึ่งผูบ้ ริหำรต้องกำหนดระยะเวลำกำรให้และรับ เครดิตให้อยู่ในกรอบเวลำที่เหมำะสม เพรำะ
หำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำแผน หรือลูกค้ำชำระเงินล่ำช้ำกว่ำกำหนด อำจเป็ นเหตุให้บริษัทฯ ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยคัดกรองลูกค้ำอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ทำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนหนีส้ ญ
ู จำกกำรเก็บหนีล้ กู ค้ำน้อยมำก
ในขณะเดียวกัน กำรสั่งซือ้ สินค้ำเพื่อจำหน่ำยในโครงกำรต่ำง ๆ จะมีกำรทำแบบประเมินระยะเวลำนับจำกสั่งของ ระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรติดตัง้ ส่งมอบงำน รอบกำรวำงบิลเรียกเก็บเงิน และรอบกำรรับเงินโดยละเอียด จำกกำรที่บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อนั ดี มีวินยั ทำง
กำรเงิน รวมถึงมีช่ือเสียงที่ดีต่อทัง้ คู่คำ้ และสถำบันกำรเงิน ดังนัน้ จึงมีกำรเจรจำต่อรองกับคู่คำ้ เพื่อขอเครดิตให้ครอบคลุมระยะเวลำที่
คำดว่ำจะเก็บเงินลูกค้ำได้ และในบำงครัง้ บริษัทฯ ก็ได้รบั เครดิตระยะยำวเป็ นกรณีพิเศษ เป็ นกรณีๆ ด้วย
จำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกลุ่มบริษัท TERA ไม่ปรำกฏว่ำมีหนีส้ ญ
ู เกิดขึน้ เลยแม้แต่รำยเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภำพในกำรคัดกรองคุณภำพลูกค้ำ และระบบกำรให้เครดิต ระบบกำรจัดเก็บหนีข้ องกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็ นอย่ำงดี
(6)

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุนในกำรรับงำนและบริหำรโครงกำร

ในกำรดำเนินธุรกิจนัน้ หำกกำรบริหำรโครงกำรไม่เป็ นไปตำมแผน ก็จะทำให้ประสบผลขำดทุนได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นระบบ โดยจัดให้มีกำรประเมินทรัพยำกรที่จะใช้ เช่น ต้นทุนแรงงำนต่อคน (man-day) ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็ นต้น ก่อนที่จะรับงำนโครงกำร หลังจำกนัน้ จึ งผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิให้รบั งำนโครงกำร ซึ่งจะกำหนดผูจ้ ดั กำร
โครงกำร (Project manager) เฉพำะของแต่ละโครงกำร เพื่อทำหน้ำที่ควบคุมและบริหำรโครงกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำน พร้อมจัดทำ
ตำรำงเวลำ (time-sheet) เพื่อสรุปกำรใช้กำลังคนของกำรให้บริกำรในแต่ละโครงกำร และจัดทำหนังสือส่งมอบงำน (Sign-Off) ให้
ลูกค้ำลงนำมเพื่อรับมอบปิ ดโครงกำร ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดระบบคอมพิวเตอร์ Project Tracking and Time Sheet Management
System ขึน้ (ระบบ “Web Time” ) เพื่ อรวบรวมกำรบริห ำรจัดกำรโครงกำรและ Time Sheet ไว้ด ้วยกัน โดยพนักงำนที่ เกี่ ยวข้อ ง
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สำมำรถตรวจสอบควำมคื บ หน้ำ ของโครงกำรและควบคุ ม ต้น ทุ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในโครงกำรได้ ส่ ว นผู้บ ริห ำรก็ สำมำรถตรวจสอบ
รำยละเอียดของโครงกำร ตลอดจนฝ่ ำยบัญชีก็สำมำรถสรุปต้นทุนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพมำกขึน้
(7)

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำล

ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศนับว่ำเป็ นธุรกิจที่มีทิศทำงกำรเจริญเติบโตที่ดี เนื่อ งจำกได้รบั นโยบำยของรัฐบำลหรือกฎหมำย
มำสนับสนุนเรื่องกำรลงทุนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรประกำศนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (Digital Economy) ซึ่งนโยบำยเหล่ำนีส้ ่งผลดีต่อผูป้ ระกอบกำรที่อยู่ในอุตสำหกรรมให้มีโอกำสได้เข้ำ
ร่วมประมูลงำน ดังนัน้ หำกมีกำรเปลี่ยนเปลงนโยบำยของรัฐบำลในเรื่องเหล่ำนี ้ อำจจะส่งผลกระทบต่อโอกำศทำงธุรกิจของบริษัท ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ก็ได้มีกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด
2.7.3

บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จากัด

(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำทีมผูบ้ ริหำรและทีมพัฒนำโปรแกรมของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำโปรแกรม Sky Frog กำร
ย้ำยงำนของทีมผูบ้ ริหำรและทีมพัฒนำโปรแกรม อำจส่งผลกระทบต่อศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจได้ บริษัท ฯ จึงมีมำตรกำรลดควำม
เสี่ยงโดยกำรกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่ดีให้กับพนักงำนในระดับที่เหมำะสม สร้ำงสภำวะแวดล้อมกำรทำงำนที่ดีรวมถึง
สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำนในบริษัท
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เงินลงทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมเพิ่มเติม หำกต้องนำโปรแกรม Sky Frog มำประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มธุรกิจหรือลูกค้ำปั จจุบนั ของบริษัทฯ
(3) ควำมเสี่ยงในกำรต่อสัญญำกับลูกค้ำเดิม เนื่องจำกสัญญำกำรเช่ำใช้โปรแกรม Sky Frog ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำ
ระยะสัน้ แบบปี ต่อปี
(4) ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รบั ควำมร่วมมือจำกตัวผูใ้ ช้งำนระบบ Sky Frog ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรต่อสัญญำของลูกค้ำ
เช่น บริษัทลูกค้ำใช้ระบบ Sky Frog แต่พนักงำนขนส่งของบริษัทลูกค้ำไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้งำน
(5) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น หำกมีระบบใหม่ท่ดี ีกว่ำเข้ำมำทดแทน
(6) ปั จจุบันระบบ Sky Frog ใช้งำนร่วมกับ Google Map หำก Google Map มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเก็บ
ค่ำบริกำร หรือรูปแบบกำรใช้งำน บริษัทฯ อำจต้องใช้เงินลงทุนในกำรปรับปรุ งระบบ หรือต้องหำผูใ้ ห้บริกำรแผนที่รำยใหม่
2.7.4

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จากัด
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรต่อสัญญำกับลูกค้ำในระยะยำว เนื่องจำกสัญญำบริกำรขนส่งสินค้ำในปั จจุบัน เป็ นสั ญญำ
แบบปี ต่อปี ซึ่งทำให้มีควำมเสี่ยงในกำรรักษำฐำนรำยได้ ดังนัน้ จึงต้องมีกำรหำลูกค้ำรำยอื่นใหม่ๆ เข้ำมำรองรับ
(2) ควำมเสี่ยงในกำรต่อสัญญำ และ/หรือ หำสำนักงำนและศูนย์กระจำยสินค้ำใหม่ เนื่องจำก NML ไม่มีท่ีดินและ
อำคำรเป็ น ของตนเอง และในปั จจุบัน ได้เช่ ำพื น้ ที่ ในเครื อ ของ NMG เป็ น สำนัก งำน จึ งมี ค วำมเสี่ ย งในกำรต่ อสัญ ญำเช่ ำพื ้น ที่
สำนักงำน และ/หรือหำที่ตงั้ สำนักงำนใหม่ในระยะยำว
(3) ควำมเสี่ยงในกำรเพิ่มยอดขำยให้ครอบคลุมต้นทุนในปั จจุบนั ก่อนกำรเข้ำซือ้ กิจกำร โดยบริษัท เอสพีพี อินเทลลิ
เจนซ์ จำกัด นั้น เดิมทีบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด มีกำไรขั้นต้นเป็ น ลบ (ขำดทุน) ซึ่งเป็ นกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขนส่งสื่อและ
สิ่งพิมพ์ ตำมสภำวะของธุรกิจดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรเพิ่มยอดขำยให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยและควบคุมบริหำรต้นทุน
ต่ำง ๆ เพื่อให้ NML มีผลกำรดำเนินงำนเป็ นบวก
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3. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 10 รายแรก
รายชื่อกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

3.1

รายชื่อ
1. นำย ปกรณ์ อำภำพันธุ์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำย คณำวุฒิ วรรทนธีรชั

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำย วิเชียร ลัคนำทิน
นำย กิตธนันท์ รักกสิกร
นำย ยุทธวีร อัชวังกูล
นำย ศรำยุทธ เรืองสุวรรณ
นำย กิตติศกั ดิ์ ชนกมำตุ
นำย กมล ธรรมำณิชำนนท์

9. นำย สังข์ ทรัพย์พนั แสน

3.2

3.3

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อ
1. นำยคณำวุฒิ วรรทนธีรชั

ตาแหน่ง
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำยวิเชียร ลัคนำทิน
3. นำงสำวปรำงทิพย์ งำมธรรมนิตย์
4. นำงสำววรำภรณ์ ใจอำรีหำญ

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรจัดกำร

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีดังนี้
ลาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น (หุน้ )

% หุ้น

1.

นำยณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์

42,450,000

18.30

2.

น.ส.กิตติยำ อุทกโยธะ

20,103,000

8.66

3.

นำยสถำพร โพธิ์ทอง

15,000,000

6.47
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ลาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น (หุน้ )

% หุ้น

4.

นำยภิญโญ รุขพันธ์เมธี

6,289,700

2.71

5.

น.ส.จันทร์จิรำ นำคลดำ

6,094,900

2.63

6.

นำงสำยมณี ชัยช่วงโชค

5,847,500

2.52

7.

นำยประพจน์ พลพิพฒ
ั นพงศ์

5,830,000

2.51

8.

นำงจุฑำมำศ สินพัฒนสกุล

5,770,500

2.49

9.

นำยสมบัติ วงศ์ศรีสชุ น

5,350,000

2.31

10.

นำยบุญเอือ้ จิตรถนอม

5,275,500

2.27

118,011,100

50.87

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

4. ข้อมูลการเพิ่มทุนและการจ่ายปั นผลของบริษทั ฯ ระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา
4.1

ข้อมูลการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ ระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ กำรจ่ำยเงินปั นผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็ นอื่นใดในอนำคตและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอเรื่องกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ ยกเว้น กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
คณะกรรมกำรบริษั ท มี อ ำนำจอนุมัติให้ด ำเนิ น กำรได้ เมื่ อ เห็น ว่ ำบริษั ท ฯ มี ก ำไรสมควรพอที่ จ ะจ่ ำยโดยไม่ มี ผลกระทบต่ อกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ แล้วจึงรำยงำนต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
(บำท ต่อหุน้ )
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล มีดังนี้

2561

2560

2559

กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลงวดครึง่ ปี แรก

-

-

-

กำรจ่ำยเงินปั นผลกำรดำเนินงำนงวดครึง่ ปี หลัง

-

-

-

รวมกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงปี

-

-

-

4.2

ข้อมูลการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา

- ไม่มี -
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินฝำกประจำธนำคำร
รวมเงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
ต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยำว-เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝำกประจำธนำคำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำย
เงินมัดจำ-กำรลงทุนในหุน้ สำมัญ
เงินมัดจำที่ดิน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนีท้ รัพย์สิน

2561
บาท

2560
ร้อยละ

75,915

9.68

18,069
63
18,132
125,930
22,934

2.30
0.01
2.31
16.06
2.92

21,245
3,660
267,816

2.71
0.47
34.15

50,000
12,547
146,083
123,921
10,840
119,563
29,959
20,000
3,559
53,518
516,472
784,288

114,448
108,159
393

บาท

ร้อยละ

หน่วย : พันบำท
2559
บาท
ร้อยละ

135,091

25.92

54,178

7.87

719
719
46,696
12,452
-

0.14
0.14
8.96
2.39
-

532
532
52,620
22,466
27,873

0.08
0.08
7.64
3.26
4.04

3,638
198,596

0.69
38.10

2,954
160,623

0.43
23.32

6.38
1.60
18.63
15.80
4.05
15.24

50,000
21,400
19,094
158,241
132
14,974

9.59
4.11
3.66
30.36
0.03
2.87

23,210
209,489
223,340
101
22,968

3.37
30.42
32.43
0.01
3.34

3.82

17,826
40,000

3.42
7.67

48,923
-

7.10
-

2.59
0.41
6.82
65.85
100

969
58,795
322,636
521,232

0.19
11.28
61.90
100.00

39
48,962
528,070
688,693

0.01
7.11
76.68
100.00

14.59
13.79
0.05

146
31,542
4,753

0.03
6.05
0.91

166,792
49,268
45

24.22
7.15
0.01
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
หนีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอนำส่ง
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 232,005,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ ละ 1 บำท
ทุนที่ออกจำหน่ำยและเรียกชำระ
แล้ว
หุน้ สำมัญ 232,005,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ ละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

2561
บาท
172
-

2560
ร้อยละ
0.02
-

บาท

ร้อยละ
-

2561
บาท

2559
บาท
-

ร้อยละ
160

2560
ร้อยละ

บาท

0.02

2559
ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

2,083
34,455

0.27
4.39

553

0.11

1,800
137

0.26
0.02

1,366
1,117
3,941
6,424
266,134

0.17
0.14
0.50
33.93

962
5,544
1,648
8,154
45,148

0.18
1.06
0.32
1.56
8.66

840
1,091
1,643
3,574
221,776

0.12
0.16
0.24
0.52
32.20

911

0.17
0.68

900
374

0.13
0.05
0.51

2,414
19,462
3,066
24,942
291,076

0.31
2.48
0.39
0.39
37.11

232,005

232,005

3,514
4,425
49,573

0.85
9.51

232,005

29.58
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232,005

3,484
73
4,831
226,607

0.01
0.70
32.90

232,005

44.51

232,005

33.69

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำม
กฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

2561

2560

2559

บาท
70,123

ร้อยละ
8.94

บาท
70,123

ร้อยละ
13.45

บาท
70,123

ร้อยละ
10.18

32,092

4.09

32,092

6.16

32,092

4.66

81,343
415,563
77,649
493,212
784,288

10.37
52.99
9.90
62.89
100

137,439
471,659
471,659
521,232

26.37
90.49
90.49
100.00

127,866
462,086
462,086
688,693

18.57
67.10
67.10
100.00
หน่วย : พันบำท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำง
รำยได้ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ
รำยได้จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยได้จำกหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนขำยและรับจ้ำง
ต้นทุนบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
หนีส้ งสัยจะสูญ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

2561
บาท

2560
ร้อยละ

520,538
404
134,462
2,234
14
-

77.76
0.06
20.09
0.33
0.00

98

บาท

2559
ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

345,305
53,238

73.76
11.37

361,902
56,501

85.64
13.37

1,430
7,376

0.30
1.58

2,068
11
239
-

0.49
0.06
-

57,955

12.38

-

-

11,694
669,444

1.70
100

2,845
468,149

0.61
100.00

1,884
422,605

0.44
100.00

444,251
99,561
42,802
124,689
-

66.36
14.87
6.39
18.63

317,059

67.73

334,406

79.13

4,993
97,009
395
20,952
8

1.07
20.72
0.08
4.48
-

6,299
88,158
-

1.49
20.86
-
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขำดทุนจำกหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ขำดทุนจำกำรทำลำยสินค้ำ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ต่ำควำมนิยม
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงิน
ได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ย(รำยได้)ภำษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุน้ (พันหุน้ )

2561
บาท

2560
ร้อยละ

1,502
2,864
715,669
(46,225)

บาท

2559
ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

0.22
0.43
106.9
6.90

179
2,631
949

0.04
0.56
0.20

293
675

0.07
0.16

444,175
23,974

94.88
5.12

429,831
(7,226)

101.71
(1.71)

4,461
(50,686)
(3,576)
(47,110)
(332)
(47,442)

0.67
(7.57)
(0.53)
(7.04)
(0.05)
(7.09)

5,048
18,926
9,352
9,574
9,574

1.08
4.04
2.00
2.04
2.04

6,397
(13,623)
3,591
(17,214)
1,784
(15,430)

1.51
(3.22)
0.85
(4.07)
0.42
(3.65)

(55,763)
8,653
(47,110)

Z8.32)
1.29
(7.04)

9,574
9,574

2.04
2.04

(17,214)
(17,214)

(4.07)
(4.07)

(56,096)
8,654
(47,442)
(0.240)
232,005

(8.38)
1.29
(7.04)

9,574

2.04

9,574
0.041
232,005

2.04

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำร
ดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ-อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำ-อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจำหน่ำย
ดอกเบีย้ จ่ำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
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(15,430)
(3.65)
(15,430)
(3.65)
(0.074)
232,005
หน่วย : พันบำท

2561

2560

2559

(50,686)

18,926

(13,623)

456
23,485
546
4,330
(56)

8,975
26,000
86
4,951

11,263
38,483
447
6,397

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
หนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ -เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ -ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ขำดทุนจำกำรทำลำยสินค้ำคงเหลือ
(กำไร)ขำดทุนจำกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรลดหนีเ้ งินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จำหน่ำย
-ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
-ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและเลิกใช้อปุ กรณ์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอุปกรณ์
ภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ำยตัดจ่ำย
(กำไร)ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำควำมนิยมรับรฅูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
รำยได้เพิ่มขึน้ จำกกำรยกหนีส้ ญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินปั นผลรับ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
และหนีส้ ินดำเนินงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้ำคงเหลือ
ต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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2561
(1)
2,676
(1,081)
59
6,825
375
27
2,865
(98)
(304)
3,353
(7,229)

(18,000)
(33,545)
4,206
(1,553)
185
(853)

2560

2559

395
(6,480)
207
47,674
20,952

2,570
(239)
(736)
-

(25,447)
2,631
-

1,174
1,113

694
9

1, 877
(11)

(57,955)
(7,376)

-

2,195
(1,754)
34,683

(17)
1,375
50,073

5,488
14,040

973
15,788
4,097

(1,744)
(953)

2,928
344

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดรับจำกำรขอคืนภำษีเงินได้นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยลดลง
เงินมัดจำกำรลงทุนในหุน้ สำมัญ
ซือ้ เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝำกประจำธนำคำร(เพิ่มขึน้ )ลดลง - เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝำกประจำธนำคำร (เพิ่มขึน้ ) ลดลง - เงินลงทุนระยะยำว
ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินมัดจำที่ดิน
รับคืนเงินมัดจำกำรลงทุนในหุน้ สำมัญ
ซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ซือ้ อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนบริษัทย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบริษัทอื่นลดลงจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย
จ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระเจ้ำหนีท้ รัพย์สิน
หน้ำ 44

2561

2560

2559

(12,152)
7,042
(2,699)
(17)
(415)
(65,030)
(4,955)
(12,191)
11,494
(70,682)

2,576

10,809

4,621
(2,109)
56,602
(5,105)
(11,057)
39,057
79,497

(1,043)
(859)
(986)
82,124
(6,384)
(8,627)
67,113

656
12,866
(184,440)
(20,000)
20,000
(7,086)
(22,501)
18,736
5,244
-

6,826
(40,000)
(50,000)
(187)
(3)

(190)
131

(15,099)
(117)
500
24,543
239,042
4,104
-

(653)
(2,639)
(31)
2,088
8
17

114,302
(8,000)
(5,744)

(166,646)
(39)

(10,684)
(13,200)
(1,894)

จ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบริษัทอื่น
จ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินปั นผลที่บริษัทย่อยจ่ำยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด-บริษัทย่อย (งบประกอบ)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำยกำรที่มใิ ช่เงินสดประกอบด้วย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยเพิม่ ขึน้ จำกกำรรับโอนที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึน้ จำกเจ้ำหนีท้ รัพย์สิน
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ จำกกำรรับโอนงำนบริหำรระหว่ำงดำเนินงำน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ จำกกำรรับโอนเงินมัดจำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ จำกเจ้ำหนีท้ รัพย์สิน
อุปกรณ์เพิ่มขึน้ จำกสัญญำเช่ำระยะยำว
อุปกรณ์เพิ่มขึน้ จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึน้ จำกกำรรับโอนเงินมัดจำ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึน้ จำกเจ้ำหนีท้ รัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้ำลดลงจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
ส่วนต่อเติมอำคำรเพิ่มขึน้ จำกกำรรับโอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ผลกระทบจำกกำรปรัปรุงประมำณกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
- สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
- สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึน้
- กำไรสะสมเพิ่มขึน้
กำไรสะสมและภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำยที่ลดลงจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมคล่องตัว
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่ำ)
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินทุน
อัตรำส่วนกำรหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (ครัง้ )
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนกำรหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (ครัง้ )
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)

2561

หน้ำ 45

(1,696)
(2,226)
(5,964)
90,672
(156,535)
135,091
97,359
75,915

(332)

(155)

(167,017)
82,089
54,178
(1,176)
135,091

(25,933)
39,911
14,267
54,178

-

-

27,873

20,000
28
2,068
304
45
-

4,753
1,284

45
-

10,706
333

-

83
(416)
(332)
-

-

(446)
2,230
(1,784)
2,110

2560

2559

1.01
0.92

4.40
4.04

0.72
0.48

7.59
48
25.11
15

6.95
52
54.72
7

5.98
60
38.96
9

อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตรำส่วนกำรหมุนเวียนเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ (ครัง้ )
ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไร(ขำดทุน)สุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)
อัตรำส่วนกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ครัง้ )
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล (%)

2561

หน้ำ 46

2560

2559

7.78
47

7.63
47

6.79
53

17.03
(9.90)
(7.04)
(9.55)

20.45
(5.15)
2.04
2.03

20.08
(2.50)
(4.05)
(3.73)

(6.01)
(32.25)
0.84

1.58
3.14
0.66

(2.44)
(3.64)
0.59

0.59
(10.36)
-

0.11
4.75
-

0.49
(1.13)
-

เอกสารเเนบ 6

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) 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
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