
 ใบจองซื(อเลขที. ...................................................................  

                                       ใบจองซื(อหุ้นสามญัเพิ.มทุน บริษทั โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
                                              การเสนอขายหุน้สามญัเพิ2มทุน จํานวน 20,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
                                       มลูค่าที2ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ที2ราคาเสนอขายหุน้ละ 9.10 บาท 

  
วนัที2จองซืRอ                          � 18 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 19 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 22 กุมภาพนัธ์ 2564                          �  23 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 24 กุมภาพนัธ์ 2564              

ข้อมูลผู้จองซื(อหุ้น  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี(ให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั โนวา เอมไพร ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัยธ์นชาต”) ซึ2งเป็นตวัแทนรบัจองซืRอของบรษิทัฯ 

ขา้พเจา้ � นาย     � นาง     � นางสาว    � นิตบุิคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที2...................................................................... 
� บตัรประจําตวัประชาชน � ใบต่างดา้ว � หนงัสอืเดนิทาง � เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที2 ..................................................................สญัชาต.ิ......................................วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)................/................../.................. 

ที2อยู่ที2สามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัท์ที2ตดิต่อได ้................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี…................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที2จ่าย � ไม่หกัภาษ ีณ ที2จ่าย � หกัภาษ ีณ ที2จ่าย 

อาชพี....................................................สถานที2ทํางาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์...........................โทรศพัทท์ี2ทาํงาน............................ 

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โนวา เอมไพร ์จํากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื2อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที2 5 กุมภาพนัธ์ 2564 จํานวน……...........................หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซืRอหุน้สามญัเพิ2มทุนของบรษิทั ดงันีR  

รายละเอียดการจองซื(อ จาํนวนหุ้นที.จองซื(อ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินที.ชาํระ (บาท) 

� จองซืRอตามสทิธทิั Rงจํานวน  9.10  

� จองซืRอน้อยกว่าสทิธ ิ  9.10  

� จองซืRอเกนิสทิธ ิ(ระบุเฉพาะจาํนวนที.เกินสิทธิ)  9.10  

รวม  9.10   

ขา้พเจา้ไดช้ําระเงนิค่าจองซืRอหุน้สามญัเพิ2มทุนเรยีบรอ้ยแลว้ โดย �  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)   �  โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    

�  โอนเงนิผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    �  โอนเงนิโดยผ่าน QR Code        �  เชค็ / ดร๊าฟท์ / แคชเชยีรเ์ชค็ นําฝากเขา้ระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)                
เลขที2เชค็…………….……….……ลงวนัที2  � 18 กุมภาพนัธ์ 2564 � 19 กุมภาพนัธ์ 2564  � 22 กุมภาพนัธ์ 2564  ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั 2งจ่าย “บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
เพื.อจองซื(อหลกัทรพัย ์” (กรณีชาํระเงินค่าจองซื(อ โดยชาํระเป็นเชค็ /  ดรา๊ฟท์ / แคชเชียรเ์ชค็ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากสาํนักหกับญัชีในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการและต้องเป็นชื.อของผู้จองซื(อเท่านั(น) 

สาํหรบัผู้จองซื(อที.มีบญัชีซื(อขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนรบัจองซื(อ”) สามารถชาํระเงินค่าจองซื(อโดย  �  โอนเงนิผ่านระบบการหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมตั ิ(ATS) �  หกัจากบญัชเีงนิฝาก
หลกัประกนั บญัชซีืRอขายหลกัทรพัยเ์ลขที2…………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวนัที. 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ** 

เมื2อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ2มทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ดงัต่อไปนีR:  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ.งเท่านั(น) 

� ในกรณีที.มีบญัชีซื(อขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที2ไดร้บัการจดัสรรนั Rนไวใ้นชื2อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื2อผูฝ้าก” และดําเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... 
สมาชกิผูฝ้ากเลขที2 ....................... นําหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื2อเขา้บญัชซีืRอขายหลกัทรพัย ์เลขที2.................................. ชื2อ................................................................................................................  
ซึ2งขา้พเจา้มบีญัชซีืRอขายหลกัทรพัยอ์ยู่กบับรษิทันั Rน (ชื2อผูจ้องซืRอต้องตรงกบัชื2อบญัชซีืRอขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั Rนบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซืRอภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัสิRนสุดระยะเวลาการจองซืRอ และ
จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามรายละเอยีดในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื2อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที2 5 กุมภาพนัธ์ 2564) 

� ในกรณีที.ไม่มีบญัชีซื(อขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที2ไดร้บัการจดัสรรนั Rนไวใ้นชื2อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้
บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที2 600 เพื2อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขที. 600 ในช่องนี(  โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื.อหาข้อบ่งชี(การเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ 
“แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ  FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื.อนําส่งให้แก่ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ในกรณีไม่จดัทาํเอกสารตามที.กาํหนด หรือมีข้อบ่งชี(ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบญัชีสมาชิกเลขที. 600 โดยจะดาํเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัในนามของผู้จองซื(อ และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนักาํหนดรายชื.อผู้ถือหุ้น 
(Record Date) วนัที. u กมุภาพนัธ์ vuwx 

� ในกรณีที.ไม่มีบญัชีซื(อขายหลกัทรพัย์ ให้ออกใบหุน้สามญัตามจํานวนที2ได้รบัการจดัสรรนั Rนไว้ในชื2อของข้าพเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนใหข้้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื2อผูถ้อืหุน้ (Record 
Date) วนัที2 � กุมภาพนัธ์ ���� โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการใดๆ เพื2อทําใหก้ารจดัทําใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที2สิRนสุดระยะเวลาการจองซืRอ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที2ผูจ้อง
หุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ที2ไดร้บัจดัสรรไดท้นัในวนัที2หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ทําการซืRอขายในตลาดหลกัทรพัย์) 

ในกรณีที.ข้าพเจ้าได้จองซื(อหุ้นเกินสิทธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ.มทุน หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ.มทุนไม่ครบตามจาํนวนที.จองซื(อเกินสิทธิ ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซืRอที2ไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

�  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารที2ผูกกบับรกิารพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน �� หลกั (ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร)  

�  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขที2บญัช.ี.........................................................................    
(แนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื2อบญัชธีนาคารต้องตรงกบัชื2อผูจ้องซืRอ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้สีทิธใินการจองซืRอสามญัเพิ2มทุนเนื2องจากเป็นผูถ้อืหุน้เดมิตามที2ปรากฎรายชื2อ ณ วนักําหนดรายชื2อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื2อสทิธใินการจองซืRอหุน้สามญัเพิ2มทุน ในวนัที2 � กุมภาพนัธ์ ���� และตกลงว่าจะจองซืRอ
หุน้สามญัเพิ2มทุนตามจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซืRอหุน้เพิ2มทุนนีR หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซืRอที2ไดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนพรอ้มเอกสารประกอบการจองซืRอและหลกัฐานการชําระค่าจองซืRอมาถงึตวัแทนรบัจองซืRอภายในระยะเวลาการจอง
ซืRอ หรอืเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท์ ที2สั 2งจ่ายแลว้นั Rนไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซืRอหุน้สามญัเพิ2มทุนดังกล่าวโดยไม่มเีงื2อนไข และขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิค่าจองซืRอคนื ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทั Rงหมดที2เกี2ยวกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ2มทุนในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้นเพิ2มทุนของบรษิทัฯ และยนิยอมผูกพนัตามข้อตกลงและเงื2อนไขในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้เพิ2มทุนดงักล่าว และที2จะได้มกีารแก้ไขเพิ2มเติมในภายหลงัอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูร้บั
ผลประโยชน์ที2แทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
การประเมินความเสี.ยงที.ยอมรบัได้ เพื.อการจองซื(อหุ้น (Suitability Test for share subscription) 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสี2ยงที2ยอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้  
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี2ยงของหุน้สามญัเพิ2มทุนที2ขา้พเจา้จะจองซืRอครั RงนีR  
ทั RงนีRหากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซืRอหุน้ในครั RงนีR ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ี2จะจองซืRอหุน้สามญัในครั RงนีR และไดล้งลายมอืชื2อเพื2อยนืยนัในฐานะผูจ้องซืRอดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 
การลงทุนในหุน้สามญัครั RงนีRไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี2ยงที2ขา้พเจ้ายอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability test ดงันั Rน หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันีRต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) ไม่มี
หน้าที2ต้องรบัผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี.ยงผู้จองซื(อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื(อหุ้น             ลงชื2อ X.................................................................................................. ผูจ้องซืRอ 

          (...................................................................................................) 

หลกัฐานการจองซื(อหุ้นสามญัเพิ.มทุน บริษทั โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซื(อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี(ด้วย) 

วนัที2จองซืRอ      � 18 กุมภาพนัธ์ 2564    � 19 กุมภาพนัธ์ 2564     � 22 กุมภาพนัธ์ 2564    �  23 กุมภาพนัธ์ 2564   � 24 กุมภาพนัธ์ 2564                               เลขที2ใบจอง .................................................................... 

บริษัทฯ หรือหลกัทรพัย ์ธนชาต ได้รบัเงนิค่าจองซืRอจาก (ชื2อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื2อจองซืRอหุ้นสามญัเพิ2มทุนของบรษิทัฯ � ตามสทิธิทั Rงจํานวน  �  น้อยกว่าสทิธิ � เกินกว่าสทิธ ิ
จํานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.10 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ชําระเงนิค่าจองซืRอโดย   �  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  �  โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net  �  โอนเงนิผ่าน Application Thanachart 
Connect   �  โอนเงนิผ่าน QR Code   �  เชค็/ดร๊าฟท์/แคชเชยีร์เชค็ นําฝากเขา้ระบบ Bill Payment เลขที2เชค็………………………..….……ลงวนัที2…………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....…………………….. 

สาํหรบัผู้จองซื(อที.มีบญัชีซื(อขายหลกัทรพัยก์บัหลกัทรพัย ์ธนชาต ชาํระเงินค่าจองซื(อโดย    �    โอนเงินผ่านระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (ATS)          �   หกัจากบญัชีเงินฝากหลกัประกนัเลขที.…………………………………….……….. 

ดําเนินการฝากหุน้สามญัที2ไดร้บัการจดัสรร ดงันีR 
� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื2อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที2 .................................. บญัชซีืRอขายหลกัทรพัยเ์ลขที2………………………………………………………………………………………………….. 
� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที2 600 เพื2อขา้พเจา้  
� ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซืRอ และส่งมอบภายใน �� วนัทําการ นับจากวนัที2สิRนสุดระยะเวลาการจองซืRอ 
ผูจ้องซืRอประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซืRอที2ไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดยโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร  � พรอ้มเพย ์(PromptPay)   � บญัชธีนาคาร / สาขา................................................เลขที2บญัช.ี.................................................................................................... 

เจา้หน้าที2ผูร้บัมอบอํานาจ.............................................................................................................. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซืRอประสงค์จะเปลี2ยนแปลงที2อยู่ที2ใหไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ที2ท่านเปิดบญัชซีืRอขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร �-����-���� 

สิ�งที�สง่มาดว้ย � 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที. 
Participant No. 

ชื.อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที. 
Participant No. 

ชื.อบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จาํกดั 
KTBST SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี. กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND)  COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ั .น พารเ์นอร ์จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จาํกดั (มหาชน)  
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี( จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 242 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตี(คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 257 

บริษทัหลกัทรพัย ์ ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY  LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื.อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตี(แบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี.ยงไฮ้แบงกิ(งคอรป์อเรชั .น จาํกดั (เพื.อตราสารหนี() 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพื.อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี(ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี.ยงไฮ้ แบงกิ(ง คอรป์อเรชั .น จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เพื.อการชาํระราคาหลกัทรพัย ์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื.อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพื.อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื.อค้าตราสารหนี() 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื.อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท โนวา เอมไพร ์จ ากดั (มหาชน) (NOVA)   

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

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

บริษัท โนวา เอมไพร ์จ ากดั (มหาชน) 
 NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED 

  NOVA 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     04/02/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    08/02/2021 

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

  6:1 (กรณีทีม่ีเศษของหุน้ให้ปัดเศษทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    9.10   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     18/02/2021 - 24/02/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

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

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          18/02/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



ใบนาํฝากชําระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

** เพื.อจองซื/อหุ้นสามัญเพิ.มทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC  **

Thanachart Securities Public Company Limited 
444  MBK Tower, 18th-19th Floor, 

ชื5อผูจ้องซื=อ.........................................................................................................................
Tel : 02-779-9000 Subscriber name
Registration No : 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น :  Ref. 1
Registration No. : Ref. 1 

A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription เลขที5บตัรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนงัสือเดินทาง :  Ref. 2 
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. :  Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขที5เช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัที5 / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานาํเอกสารฉบบันี=ไปชาํระเงินไดที้5ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั5วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด

ชื5อผูน้าํฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................

หมายเหตุ 1. Ref.1 :  เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที5บตัรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนงัสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

ใบนาํฝากชําระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

** เพื.อจองซื/อหุ้นสามัญเพิ.มทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC  **

Thanachart Securities Public Company Limited 
444  MBK Tower, 18th-19th Floor, 

ชื5อผูจ้องซื=อ.........................................................................................................................
Tel : 02-779-9000 Subscriber name
Registration No : 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น :  Ref. 1
Registration No. :  Ref. 1 

A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription เลขที5บตัรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนงัสือเดินทาง :  Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. :  Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขที5เช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัที5 / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานาํเอกสารฉบบันี=ไปชาํระเงินไดที้5ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั5วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด

ชื5อผูน้าํฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................

หมายเหตุ 1. Ref.1 :  เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที5บตัรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนงัสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

เพื5อเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื.อจองซื/อหลกัทรัพย์

                                                                                                                                                                                                                       

สําหรับลูกค้า / Client's copy

วนัที5 (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 3116

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

สาํหรับลูกคา้

เช็ค / CHEQUE

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

สําหรับธนาคาร /Bank's copy

วนัที5 (Date) …………………………………….……..

เงินสด / CASH

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

สําหรับเจ้าหน้าที.ธนาคาร

�

ผู้รับเงนิ................................................

SERVICE CODE : 3116

จาํนวนเงิน / AMOUNTธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

เช็ค / CHEQUE

สําหรับเจ้าหน้าที.ธนาคาร

เพื5อเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื.อจองซื/อหลกัทรัพย์

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จาํนวนเงิน / AMOUNT

ผู้รับเงนิ................................................

เงินสด / CASH

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาํหรับลูกคา้

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

สิ"งที"ส่งมาด้วย 4 / Enclosure No. 4
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เรื�อง แจง้สิทธิการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย -.ใบรบัรองสิทธิการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ ซึ�งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

 >.หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ 

 ?.ใบจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ 

 @.แบบฟอรม์การชาํระเงินค่าจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ (Bill Payment) 

 5.แบบฟอรม์หนงัสือมอบอาํนาจใหด้าํเนินการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ 

 E.แบบสอบถามเพื�อหาข้อบ่งชี �การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพา ะผู้ที�ประสงค์นํา

หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

 M.แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 

 O.แผนที�ของสถานที�รบัจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ 

ตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�  1/2564 ของบริษัท โนวา เอมไพร ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื�อวัน

พฤหัสบดีที� 27 มกราคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน EW,WWW,WWW บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน MW,WWW,WWW บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 

>W,WWW,WWW หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ W.XW บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

(Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 6 หุน้เดิมต่อ 1  หุน้สามญัเพิ�มทนุ ที�ราคาเสนอขายหุน้ละ 9.10  บาท โดยผู้

ถือหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที�จองซื �อเกินกว่า

สิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมที�ไดจ้องซื �อตามสิทธิครบถว้นทั�งหมดแลว้เท่านั�น 

และในกรณีที�มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั�นทิ �ง 

โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอมไพร ์จาํกัด (มหาชน) ครั�งที� 15/2563 เมื�อวนัที� 8 ธันวาคม 2563 มี

มติอนมุตัิวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื�อสิทธิในการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ ในวนัที� 5 กมุภาพนัธ ์2564       

บริษัทจึงขอเรียนแจง้สิทธิของท่านในการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจอง

ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ ซึ�งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1) ทั�งนี � สาํหรบัขอ้มลู

การจดัสรรหุน้เพิ�มทนุและขอ้มลูของบรษิัท โปรดพิจารณาจากหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย >)  



2 

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามใน ใบจองซื �อ                  

หุน้สามัญเพิ�มทุน (สิ�งที�ส่งมาดว้ย ?) พรอ้มทั�งดาํเนินการตามวิธีการจองซื �อที�ระบุไวใ้นหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญ

เพิ�มทุน (สิ�งที�ส่งมาดว้ย >) โดยบริษัทจะเปิดใหม้ีการจองซื �อและชาํระเงินค่าจองซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุน ในระหว่างวันที�                 

18  – 24 กุมภาพนัธ ์2564 (รวม X วนัทาํการ) ตั�งแต่เวลา W`.WW - -E.WW น. ณ บรษิัทหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) 

ชั�น -O อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ์เลขที� @@@ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -W??W (โปรด

พิจารณาสิ�งที�ส่งมาด้วย O แผนที�ของสถานที�รบัจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน) หรือจองซื �อ ผ่านระบบ Electronic Rights 

Offering  ("E-RO")  บนเว็บไซต ์www.thanachartsec.com ของตวัแทนรบัจองซื �อ 

หากท่านมีขอ้สงสยัเพิ�มเติม กรุณาติดต่อ บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-779-9000 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) 

 
สกุญัญา ทิพยม์ณี 

กรรมการ 
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หนังสือแจ�งการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

 

 

 

 

 

บริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) 

 

การจองซื้อและชำระค&าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวันที 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ� 2564 

(รวม 5 วันทาํการ)
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ส&วนท่ี 1 ข�อมูลการจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

 

1. ชื่อและสถานท่ีต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษัท : บริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขท่ี 0107537001714  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

 

2. วัน เดือน ป5 และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู�ถือหุ�นที่มมีติอนุมติัการจัดสรรหุ�นสามัญ

เพ่ิมทุน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

การประชุมผู�ถือหุ�น : การประชุมวิสามญัผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทย

แลนด�ไอออนเวิคส� จำกัด (มหาชน)) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได�มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 

20,000,000 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วนการถือหุ�น (Rights Offering) 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได�มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ�นสามัญ

เพิ่มทุน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน ในระหว�างวันที่ 18 – 19 

และ 22 – 24 กุมภาพันธ� 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทหุ�นที่เพ่ิมทุน   : 

 

หุ�นสามัญ 

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�วเดิม : 60,000,000.00 บาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนใหม� : 10,000,000 บาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 

ทุนชำระแล�วภายหลังการจองซื้อหุ�น

สามัญเพิ่มทุน (กรณีที ่ผู �ถือหุ�นเดิมมี

การจองซื้อหุ �นสามัญเพิ่มทุนครบท้ัง

จำนวน)  

: 70,000,000 บาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 

จำนวนหุ�นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรร : 20,000,000 หุ�น 

ราคาเสนอขายต�อหุ�น : 9.10 บาทต�อหุ�น 

อัตราส�วนการจัดสรรหุ�น : 6 หุ�นสามัญเดิมต�อ 1 หุ�นสามัญเพิ่มทุน 
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ทั้งนี้ ผู�ถือหุ�นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนท่ีเกินกว�าสิทธิ

ของตนได� 

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ�น มูล

ค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมตามสดัส�วนการ

ถือหุ�น (Rights Offering) ในอัตราส�วน 6 หุ�นเดิมต�อ 1 หุ�นสามัญเพิ่มทุน ที่

ราคาเสนอขายหุ�นละ 9.10 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู�ถือหุ�นแต�ละรายที่

จะสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนดังกล�าว หากมีเศษของหุ�นจากการ

คำนวณตามอัตราส&วนการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะป:ดเศษของ

หุ�นนั้นทิ้ง 
 

ทั้งนี้ ผู�ถือหุ�นเดิมแต�ละรายสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินกว�าสิทธิของ

ตนตามอัตราที่กำหนดไว�ข�างต�นได� (Oversubscription) แต�จะได�รับการ

จัดสรรหุ�นที่จองซื้อเกินกว�าสิทธิ ก็ต�อเมื่อมีหุ�นเหลือจากการจัดสรรให�แก�ผู�

ถือหุ�นเดิมของบริษัทที่ได�จองซื้อตามสิทธิครบถ�วนทั้งหมดแล�วเท�านั้น โดย

บริษัทจะจัดสรรหุ �นสามัญเพิ่มทุนที ่เหลือดังกล�าวให�กับผู �ถือหุ�นเดิมที่

ประสงค�จะจองซื้อเกินกว�าสิทธิตามสัดส�วนการถือหุ�นเดิม ในราคาเดียวกัน

กับหุ�นที่ได�รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม�มีหุ�นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะ

จัดสรรได�อีกต�อไป หรือจนกว�าจะไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดประสงค�ที่จะจองซื้อหุ�น

สามัญเพิ่มทุนดังกล�าวอีกต�อไป 

 

4.การจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 กรณีที่ผู�ถือหุ�นเดิมจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน�อยกว�าสิทธิท่ีได�รับจัดสรร ผู�ถือหุ�นเดิมรายดังกล�าวจะ

ได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุนท้ังจำนวนที่จองซื้อ  

4.2 กรณีที่มีผู�ถือหุ�นเดิมจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินกว�าสิทธิของตนเปGนจำนวนน�อยกว�าหุ�นส�วนที่เหลือจากการ

จัดสรรตามสิทธิ ผู�ถือหุ�นเดิมรายดังกล�าว จะได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนส�วนท่ีเหลือน้ันตามจำนวนท่ีจองซื้อและชำระค�า

จองซื้อหุ�นแล�ว  

4.3 กรณีที่มีผู�ถือหุ�นเดิมจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินกว�าสิทธิของตนเปGนจำนวนมากกว�าหุ�นส�วนที่เหลือจากการ

จัดสรรตามสิทธิ ผู�ถือหุ�นเดิมรายดังกล�าว จะได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุนส�วนท่ีเหลอืน้ันตามสัดส�วนการถือหุ�นเดมิของผู�ที่

จองซื้อเกินกว�าสิทธิแต�ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ�นดังกล�าวจะดำเนินไปจนกระทั่งไม�มีหุ�นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตร

การคำนวณ ดังนี้ 

จำนวนหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่ได�รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ คูณ 

สัดส�วนการถือหุ�นเดิมของผู�ถือหุ�นท่ีจองซื้อเกินสิทธิแต�ละราย 
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ตัวอย&าง  

หุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ�น หัก จำนวนหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่ผู�ถือหุ�นจองซ้ือตามสิทธิหรือน�อยกว�าสิทธิจำนวน 

9,000 หุ�น คงเหลือจำนวนหุ�นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 1,000 หุ�น 

ผู�ถือหุ�น 
สัดส&วน 

การถือหุ�น 

หุ�นสามัญ

เพ่ิมทุนที่

ได�รับจัดสรร

ตามสิทธิ 

หุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

ที่จองซ้ือ (หุ�น) 

หุ�นสามัญเพ่ิมทุนทีจ่ะได�รับ

จัดสรรเกินสิทธ ิ

(สัดส&วนการถือหุ�นเดิม 

คูณ จำนวนหุ�นที่เหลือ 

การจัดสรรตามสิทธิ) 

ตาม/น�อย

กว&าสิทธ ิ
เกินสิทธ ิ

ผู�ถือหุ�น ก 15% 1,500 1,500 100 1,000 x 15%= 150* 

ผู�ถือหุ�น ข 20% 2,000 1,000 - - 

ผู�ถือหุ�น ค 30% 3,000 3,000 500 1,000 x 30% = 300 

ผู�ถือหุ�น ง 35% 3,500 3,500 1,000 1,000 x 35%= 350 

รวม 100% 10,000 9,000 1,600 800 

สรุปจำนวนหุ�นสามญัเพิ่มทุนท่ีได�รบัจัดสรรรอบแรก   

ผู�ถือหุ�น 
หุ�นสามัญเพ่ิมทุนที่ได�รับจัดสรร (หุ�น) รวมหุ�นที่ได�รับการจัดสรร 

(รอบแรก) ตามสิทธิ เกินสิทธ ิ

ผู�ถือหุ�น ก 1,500 100* 1,600 

ผู�ถือหุ�น ข 1,000 - 1,000 

ผู�ถือหุ�น ค 3,000 300 3,300 

ผู�ถือหุ�น ง 3,500 350 3,850 

รวม 9,000 750 9,750** 

หมายเหตุ :   (*) ผู�จองซ้ือจะได�รับการจดัสรรหุ�นไม�เกินจำนวนที่จองซ้ือและชำระค�าจองซ้ือแล�ว 

(**) ในกรณีที่ยังมีหุ�นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทำการจัดสรรให�แก�ผู�ที่จองซ้ือเกินกว�าสิทธิแต�ละราย และยัง

ได�รับการจัดสรรไม�ครบตามท่ีจองซ้ือเกินกว�าสิทธิ ตามวิธขี�างต�นจนกระทั่งไม�มีหุ�นเหลือจากการจัดสรร 

 4.4 ในกรณีที่มีหุ�นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข�างต�นแล�ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให�ที่ประชุมผู�

ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือตัดหุ�นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการเสนอขายดังกล�าวต�อไป 

 4.5 การจัดสรรหุ�นให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว�าสิทธิ ไม�ว�ากรณี ใดจะต�องไม�ทำให�ผู�ถือหุ�น               

รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ.2535 ของผู �ถือหุ�น             

รายดังกล�าว) ถือหุ�นของบริษัท ในลักษณะดังต�อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ ่มขึ้นจนถึงหรือข�ามจุดที่ต�องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย� (Tender Offer) ตามที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการในการเข�า

ถือหลักทรัพย�เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว�นแต�ผู�ถือหุ�นรายดังกล�าวได�รับยกเว�นการทำ

คำเสนอซ้ือหลักทรัพย�ท้ังหมดของกิจการตามท่ีกำหนดไว�ในประกาศท่ี ทจ.12/2554) หรือ 



สิ่งที่ส�งมาด�วย 2 
 

 

 
 
 

 

(ข) ในลักษณะที่เปGนการฝNาฝPนข�อจำกัดการถือหุ�นของคนต�างด�าวตามที่ระบุไว�ในข�อบังคับของบริษัท 

ซึ่งปQจจุบันอนุญาตให�คนต�างด�าวถือหุ�นบริษัทได�ไม�เกินกว�าร�อยละ 49 ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�ทั้งหมดของ

บริษัท 

 

5. วันกำหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) ครั ้งที ่ 15/2563 เมื ่อวันที ่ 8 ธันวาคม 2563                    

มีมติอนุมัติวันกำหนดรายช่ือผู�ถือหุ�น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 

 

6. กำหนดวันจองซ้ือและสถานที่รับจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

ระหว�างวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ� 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

(รวม 5 วันทำการ) โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย�”) 

6.2 สถานที่รับจองซ้ือ  

6.2.1 บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)  

ช้ัน 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร� ฝNายปฏิบัติการและบริการข�อมูลลูกค�า 

เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทร 02-779-9000 

6.2.2 ผ�านระบบ Electronic Rights Offering  ("E-RO")  บนเว็บไซต� www.thanachartsec.com 

ตามที ่ระบุในหัวข�อ 7.2.2 วิธีการจองซื ้อหุ �นสามัญเพิ ่มทุน ผ�านระบบ Electronic Rights 

Offering  ("E-RO")  ในเอกสารฉบับน้ี 

 

ทั้งนี้ตัวแทนรับจองซื้อ งดรับเอกสารจองซื้อทางไปรษณีย� หรือผ&านสาขาของธนาคารธนชาตท่ัว

ประเทศ 

 

7. วิธีการชำระเงินค&าจองซ้ือและการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

7.1  วิธกีารชำระเงินค&าจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

7.1.1  การชำระเงินผ&านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

กรณีผู�จองซื้อที่มีความประสงค�จะชำระเงินค�าจองซื้อด�วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชำระเงิน

ผ�านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ใช�แบบฟอร�มการ

ชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment) (สิ่งที่ส�งมาด�วย 4) ทำการโอนเงินเข�าบัญชี “บริษัท

หลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย�” หรือ “Thanachart Securities Public 

Company Limited for Subscription” สามารถทำรายการผ�านเคาน�เตอร�ของธนาคารธนชาต ทุกสาขา

ทั่วประเทศ ต้ังแต�เวลา 9.00 น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 

2564 (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารธนชาตแต�ละสาขา) รายละเอียดดังนี้ 
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ธนาคาร / สาขา : ธนชาต / มาบุญครอง 

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน 

ระบบการโอนเงิน : Bill Payment 

Com Code / Service Code : 3116 (บล.ธนชาต เพ่ือจองซื้อหลักทรัพย�) 

Ref.1 : เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น (10 หลัก) 

Ref.2 : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 

หลัก) 

 

กรณีผู�จองซื้อมีความประสงค�ที่จะชำระเงินค�าจองซื้อด�วยเช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียร�เช็ค ให�สั่ง

จ�าย “บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพ่ือจองซื้อหลักทรัพย�” หรือ “Thanachart Securities 

Public Company Limited for Subscription” โดยขีดคร�อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลง

วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ� 2564 เท&านั้น และต�องนำเช็ค ดรJาฟ หรือแคชเชียร�เช็ค ไปชำระผ&าน

เคาน�เตอร�ของธนาคารธนชาต โดยใช�แบบฟอร�มการชำระเงินค&าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนผ&านระบบ 

Bill Payment (สิ ่งที ่ส &งมาด�วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตไม&เกินวันที ่ 22 

กุมภาพันธ� 2564 เท&านั้น ทั้งนี้เช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียร�เช็ค ต�องสามารถเรียกเก็บเงินได�จากสำนักหัก

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป  

หากผู�จองซื้อชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต ของ

วันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2564 จะต�องชำระค�าจองซื้อด�วยเงินสดหรือเงินโอนเท�าน้ัน 

 7.1.2  การชำระเงินผ&านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

กรณผีู�จองซื้อท่ีมีความประสงค�จะชำระเงินค�าจองซื้อโดยการโอนเงินผ�านระบบ Electronic Bill 

Payment ของธนาคารธนชาต ผ�านช�องทาง Internet Banking ผู�จองซื้อต�องมีบัญชีธนาคารธนชาต และ

ได�ทำเรื่องขอใช�งานระบบ Thanachart  i-Net กับธนาคารธนชาต แล�ว โดยผู�จองซื้อสามารถดำเนินการ

โอนเงินตั้งแต�เวลา 09.00 น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 

2564 โดยผู�จองซื้อจะต�อง Log in เข�าระบบThanachart i-Net ท่ี 

https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do ด�วย User ID และรหสัผ�าน แล�วดำเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกเมนูการชำระสินค�าและบริการ  

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ�มผู�ให�บริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน                  

ข้ันตอนท่ี 3 เลือกผู�รับเงิน :  3116 บล.ธนชาต เพ่ือจองซื้อหลักทรัพย� 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกประเภทบริการ :  3116 บล.ธนชาต เพ่ือจองซื้อหลักทรัพย� 

ขั้นตอนท่ี 5 ระบุหมายเลขอ�างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น (10 หลัก) และ 

                  ระบุหมายเลขอ�างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล                       

                  (13 หลัก) 
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ขั้นตอนท่ี 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาตของผู�จองซื้อ  

ขั้นตอนท่ี 7 ระบุจำนวนเงินท่ีต�องการชำระค�าจองซื้อ และวันท่ีชำระเงินค�าจองซื้อ 

ขั ้นตอนท่ี 8 กดเพื ่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส�ง SMS เข�าหมายเลข

โทรศัพท�มือถือท่ีให�ไว�กับธนาคารธนชาต) 

ขั้นตอนสุดท�าย ยืนยันการทำรายการ 

7.1.3  การชำระเงินผ&านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

    กรณีผู �จองซื้อที ่มีความประสงค�จะชำระเงินค�าจองซื ้อโดยการโอนเงินผ�านระบบ Mobile 

Banking ของธนาคารธนชาต ผู�จองซื้อต�องมีบัญชีธนาคารธนชาต และได�ทำการดาวน�โหลดแอปพลิเคช่ัน 

Thanachart Connect บนโทรศัพท�มือถือเรียบร�อยแล�ว โดยผู�จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินตั้งแต�

เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564  โดย

ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกเมนูจ�ายบิล  

ขั้นตอนท่ี 2 ใส�รหัส PIN เพ่ือเข�าระบบ  

ขั้นตอนท่ี 3 ค�นหาบริการ  :  3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย� 

ขั้นตอนท่ี 4 ระบุหมายเลขอ�างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น (10 หลัก) และ 

               ระบุหมายเลขอ�างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล                       

               (13 หลัก) 

ขั้นตอนท่ี 5 ระบุจำนวนเงินท่ีต�องการชำระค�าจองซื้อ  

ขั้นตอนสุดท�าย กดยืนยันการทำรายการ 

 ทั้งนี้ ผู�จองซ้ือสามารถนำแบบฟอร�มการชำระเงินค&าจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนผ&านระบบ Bill 

Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ได�รับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน

ผ�านเคาน�เตอร�ธนาคารธนชาต หรือ Thanachart i-Net  หรือ Thanachart Connect ตั้งแต�เวลา 09.00 

น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 

7.1.4  การชำระเงินโดยใช� QR Code ที่ได�รับจากระบบจองซ้ือ E-RO ไปชำระเงินค&าจองซ้ือหุ�นสามัญ

เพ่ิมทุนผ&าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ได�ทุกธนาคารพาณิชย� 

7.1.5  การชำระเงินโดยการโอนเงินผ&านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) เฉพาะผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย�กับหลักทรัพย�ธนชาต 

เท&านั้น 

สำหรับผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� ธนชาต ที่ได�ดำเนินการแจ�ง

ความประสงค�ขอใช�บริการระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) ผ�านบริษัทหลักทรัพย�ธนชาต และบริการ ATS มีผลใช�บังคับแล�วในวันจองซื้อ โดยผู�จองซื้อ

สามารถแจ�งความประสงค�ผ�านระบบ E-RO เวลา 09.00 น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 12.00 

น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564 หรือ จองซื้อผ�านระบบโทรศัพท�บันทึกเทปผ�านผู�แนะนำการลงทุน (IC) 
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หรือ จองซื้อผ�านใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 

12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย�) 

7.1.6  การชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื ้อขาย

หลักทรัพย�กับหลักทรัพย�ธนชาต เท&านั้น 

สำหรับผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� ธนชาต โดยผู�จองซื้อสามารถ

แจ�งความประสงค�ผ�านระบบ E-RO ตั้งแต�เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 12.00 

น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2564 หรือ จองซื้อผ�านระบบโทรศัพท�บันทึกเทปผ�านผู�แนะนำการลงทุน (IC) 

หรือ จองซื้อผ�านระบุในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต�เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ� 2564 

ถึงเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย�)  

7.2  วิธีการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู�จองซื้อสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต�เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 – 19 และ 22 - 

24 กุมภาพันธ� 2564 (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย�)  โดยวิธีการ ดังนี้ 

7.2.1  การจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซ้ือ ที่บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต (“ตัวแทน

รับจองซื้อ”) 

ผู�จองซื้อจะต�องนำเอกสารที่ใช�ในการจองซื้อดังต�อไปนี้ พร�อมหลักฐานการชำระเงินค�าจองซื้อ

เต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส�วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได�รับ และในส�วนที่ประสงค�จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได�รับ

จัดสรร ทั้งนี้ กำหนดให�ผู�จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต&อ 1 เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น

เท&านั้น โดยผู�จองซื้อสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนโดยติดต�อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู�ในข�อ 6.2 

ตั้งแต�เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 18 - 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ� 2564 (เฉพาะวันทำการของ

ตลาดหลักทรัพย�) หรือติดต�อบริษัทหลักทรัพย�ของผู�จองซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย�ของผู�จองซื้อจะทำการ

รวบรวมใบจองซ้ือพร�อมเอกสารประกอบการจองซ้ือให�ตัวแทนรับจองซื้อต�อไป 

ก) ใบจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย 3)  

ผู�จองซื้อต�องกรอกรายละเอียดให�ถูกต�อง ครบถ�วน และชัดเจนโดยระบุจำนวนหุ�นที่

ต�องการจองซื้อตามสิทธิ และจำนวนหุ�นที่ต�องการจองซื้อเกินสิทธิ (ถ�ามี) พร�อมลงลายมือช่ือ 

หากผู �จองซื ้อเปGนนิติบุคคล จะต�องลงนามโดยผู �มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร�อม

ประทับตราบริษัท (ถ�ามี)  

ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นต�องการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนเกินสิทธิ จะต�องแสดงความจำนงใน

การจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให�ครบจำนวนก�อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน

เกินสิทธิที่ได�รับจัดสรร 

  ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1)  
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ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเปGนเอกสารท่ีบริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� 

(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย�รับฝากหลักทรัพย�”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทได�จัดส�งให�แก�

ผู�ถือหุ�นเดิมพร�อมกับหนังสือฉบับนีท้างไปรษณีย�ลงทะเบียน ซ่ึงจะระบุจำนวนหุ�นท่ีผู�ถือหุ�นเดิมมี

สิทธิได�รับการจัดสรรตามสัดส�วนการถือหุ�นให�ผู�ถือหุ�นเดิมทราบ  

ค) หลักฐานการชำระเงิน (แบบฟอร�มการชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนผ�านระบบ Bill 

Payment (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 4) 

ผู�จองซื้อนำส�งหลักฐานการชำระเงินค�าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส�วนที่จองซื้อ

ตามสิทธิรวมกับส�วนที่ประสงค�จะจองซื้อเกินสิทธิ ตามวิธีการชำระค�าจองซื้อที่ผู� จองซื้อเลือก

ชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข�อ 7.1.1 – 7.1.3  

กรณีผู�จองซื้อท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�กับหลักทรัพย�ธนชาต (“ตัวแทนรับจองซ้ือ”) 

ที่เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ�านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 

หรือการชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในข�อ 7.1.5 – 7.1.6 ไม�

ต�องนำส�งหลักฐานการโอนเงินให�ตัวแทนรับจองซื้อ 

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล  

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่ียังไม�หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชน

ตลอดชีพ ให�แนบสำเนาทะเบียนบ�าน พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง โดยลายมือชื่อนั้น

ต�องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให�ชื่อ-นามสกุลไม�ตรงกับชื่อผู�ถือหุ�นเดิมที่

ปรากฎในทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันกำหนดรายช่ือผู�ถือหุ�น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซ้ือ

หุ�นสามัญเพิ่มทุน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

ให�แนบสำเนาหลักฐานที่ออกโดยหน�วยงานราชการ พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง  

บุคคลธรรมดาสัญชาติต�างด�าว  

สำเนาใบต�างด�าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม�หมดอายุ พร�อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต�อง โดยลายมือช่ือน้ันต�องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุน  

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย�ไม�เกิน 6 เดือน 

ก�อนวันจองซื้อพร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง โดยผู�มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) พร�อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต�าง

ด�าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม�หมดอายุ (แล�วแต�กรณี) ของผู�มีอำนาจลงนามของนิติ

บุคคลดังกล�าว พร�อมรับรองสำเนาถูกต�องโดยลายมือชื่อนั้นต�องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อ

หุ�นสามัญเพิ่มทุน  
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นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต�างประเทศ  

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ

แสดงความเปGนนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู�มีอำนาจลงนามพร�อมตัวอย�างลายมือชื่อ ที่

ออกไม�เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร�อมลงนามรับรองสำเนาถูกต�องโดยผู�มีอำนาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) พร�อมแนบสำเนาใบต�างด�าว 

หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม�หมดอายุ (แล�วแต�กรณี) ของผู�มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

ดังกล�าว พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง 

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต�องแล�วต�องได�รับการรับรอง

ลายมือชื่อโดยเจ�าหน�าที่ Notary Public หรือหน�วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสาร

ดังกล�าวได�จัดทำหรือรับรองความถูกต�อง ทำการรับรองลายมือช่ือของผู�จัดทำหรือผู�ให�คำรับรอง

ความถูกต�องของเอกสาร และให�เจ�าหน�าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ี

เอกสารได�จัดทำหรือรับรองความถูกต�อง ทำการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ�าหน�าที่ 

Notary Public หรือหน�วยงานอื่นใดท่ีได�ดำเนินการข�างต�น  

นิติบุคคลท่ีมอบอำนาจให�ผู�ดูแลรักษาผลประโยชน� (Custodian) เปGนผู�ดำเนินการจอง

ซื้อแทน 

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู�จองซื้อที ่มอบอำนาจให�ผู �ดูแลรักษาผลประโยชน�

ดำเนินการจองซื้อแทน พร�อมแนบสำเนาเอกสารของผู�มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล�าวให�

เปGนไปตามประเภทของผู�จองซื้อที่ระบุไว�ข�างต�น (แล�วแต�กรณี) โดยเอกสารดังกล�าวต�องลงนาม

รับรองสำเนาถูกต�องโดยผู�มีอำนาจลงนามแทนผู�จองซื้อหรือผู�ดูแลผลประโยชน� (แล�วแต�กรณี) 

และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ�ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต�างด�าว หรือ

สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม�หมดอายุ (แล�วแต�กรณี) ของผู�ลงนามแทนผู�ดูแลรักษาผลประโยชน� 

(Custodian) พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง 

  จ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ และประสงค�จะรับ

เงินคืนด�วยการโอนเงินเข�าบัญเงินฝากธนาคาร)  

ผู�จองซื้อที่จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิต�องสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน�า

แรก ประเภทบัญชีออมทรัพย� หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแส

รายวันท่ีแสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท&านั้น ได�แก�  

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารซิตี้แบงค�  

- ธนาคารสแตนดาร�ด ชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด 
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- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

- ธนาคารยูโอบี 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด� แอนด� เฮ�าส� จำกัด (มหาชน) 

พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง ทั้งนี้ช่ือเจ�าของบัญชีต�องเปGนช่ือเดียวกับช่ือผู�จองซื้อที่จอง

ซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชำระคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนส�วนที่ไม�ได�รับการจัดสรรหรือ

ได�รับการจัดสรรไม�ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ�านระบบการโอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร

อัตโนมัติ  

  ฉ) หนังสือมอบอำนาจ  (สิ่งท่ีส�งมาด�วย 5) 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู�จองซื้อมอบหมายให�ผู�รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นเอกสารจอง

ซื้อหุ�นสามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป~ 30 บาท พร�อมสำเนาบัตรประชาชนท่ียังไม�หมดอายุ

ของผู�รับมอบอำนาจ ซ่ึงลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง  

ช) แบบสอบถามเพื่อหาข�อบ�งช้ีการเปGนบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู�ที่ประสงค�จะ

นำหลักทรัพย�ฝากเข�าบัญชีบริษัทผู�ออกหลักทรัพย� ( Issuer Account) (สิ่งที่ส�งมาด�วย 7) และ

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส�งมา

ด�วย 6)  

สำหรับผู�จองซื ้อที ่ประสงค�จะฝากใบหุ �นสามัญเพิ ่มทุนไว�ในบัญชีบริษัทผู �ออก

หลักทรัพย� (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู�จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน 

“แบบสอบถามเพื่อหาข�อบ�งชี้การเปGนบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคำรับรองสถานะ

นิติบุคคลและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ

บุคคล” เฉพาะผู �ที ่ประสงค�นำหลักทรัพย�ฝากเข�าบัญชีบริษัทผู �ออกหลักทรัพย� ( Issuer 

Account) เท�านั้น” เพ่ือนำส�งให�แก�ศูนย�รับฝากหลักทรัพย�  

7.2.2 การจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน ผ&านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") 

ผู�จองซื้อสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพ่ิมทุนผ�านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") ของ

ตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต� www.thanachartsec.com (“การจองซื้อผ�านระบบ E-RO”) ตั้งแต�เวลา 

9.00 น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 โดยผู�จองซื้อไม�

ต�องกรอกข�อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม�ต�องแนบเอกสารใด ๆประกอบการจอง

ซื้อ กรณีผู�จองซื้อมีเลขทะเบียนผู�ถือหุ�นมากกว&า 1 ต�องดำเนินการจองซื้อผ&านระบบ E-RO 1 ครั้งต&อ 

1 เลขทะเบียนผู�ถือหุ�นเท&านั้น โดยผู�จองซื้อมีวิธีการจองซ้ือ ดังนี ้

(1) ผู�จองซื้อหุ�นสามารถตรวจสิทธิผ�านเวบไซต�  www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม�ได�

รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ 

(2) ผู�จองซื้อหุ�น ดำเนินการจองซ้ือ โดยกรอกจำนวนหุ�นท่ีประสงค�จะจองซื้อ 

(3) เลือกวิธีการชำระเงินค�าจองซื้อ (Upload หลักฐานการชำระเงิน) 
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กรณีผู�จองซื้อยังไม�ได�ชำระเงินค�าจองซื้อผ�านระบบ Bill Payment ก�อนการจองซื้อผ�าน

ระบบ E-RO ผู�จองซื้อสามารถนำแถบ Bar Code ที่ได�รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค�า

จองซื้อผ�านเคาน�เตอร�ธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลาที่กำหนดในข�อ 6.1 หรือ นำ QR 

Code ที่ได�รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค�าจองซื้อผ�านระบบ Mobile Banking หรือ 

Internet Banking ได�ทุกธนาคารพาณิชย� 

(4) ผู�จองซื้อ กรุณากรอกรายละเอียดสำคัญให�ถูกต�อง ครบถ�วน 

(5) กรณีผู�จองซื้อ จองซื้อเกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน�าสมุด

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนส�วนท่ีไม�ได�รับการจัดสรร หรือระบุหมายเลข Prompt Pay 

(6) ตรวจสอบข�อมูลและยืนยันการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

(7) พิมพ�หลักฐานการจองซื้อหุ�นไว�เปGนเอกสารประกอบการจองซื้อ 

สำหรับผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� ธนชาต และเลือกวิธีการชำระค�าจองซื้อ

โดยการโอนเงินผ�านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( ATS) หรือหักจากบัญชีเงินฝาก

หลักประกัน (TR) สามารถดำเนินการจองซ้ือตั้งแต�เวลา 09.00 น. ของวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ถึงเวลา 

12.00 น. ของวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 เท�านั้น 

7.2.3 การจองซื้อผ&านทางโทรศัพท�บันทึกเทป (“การจองซื้อผ&านโทรศัพท�”) (เฉพาะผู�จองซื้อที่มบีัญชี

ซื้อขายหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� ธนชาต เท�านั้น) 

สำหรับผู�จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�กับบริษัทหลักทรัพย� ธนชาต ซึ่งเปGนตัวแทนรับจอง

ซื้อสามารถจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนผ�านเจ�าหน�าที่ผู�แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant 

(“IC”) ของผู�ซื้อจอง ตามวันและเวลา และวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย�  ธนชาต กำหนด โดยผู�จองซื้อไม�

ต�องกรอกข�อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม�ต�องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจอง

ซื้อ 

โดยเม่ือ IC ได�รับคำยืนยันพร�อมรายละเอียดการจองซื้อผ�านทางโทรศัพท�บันทึกเทป ต�องบันทึก

คำสั่งการจองซื้อผ�านระบบที่บริษัทหลักทรัพย�  ธนชาต จัดเตรียมไว� โดยระบบจะแสดงข�อมูลการจองซื้อ

ผ�านทางโทรศัพท�บันทึกเทป ช่ือเจ�าหน�าที่ผู�ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซ้ือผ�านระบบ 

อย�างไรก็ตาม หากผู�จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนไม�สามารถดำเนินการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนผ�าน

ระบบโทรศัพท�บันทึกเทปได� ผู�จองซื้อหุ�นสามารถทำการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนด�วยวิธีการยื่นเอกสาร

จองซื้อ หรือ การจองซ้ือผ�านระบบ E-RO ตามที่ระบุในข�อ 7.2.1 และ ข�อ 7.2.2 ได� 

7.3 การคืนเงินค&าจองซ้ือหุ�น (ถ�ามี)  

ในกรณีที่ต�องมีการคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต�อไปนี้  

7.3.1 กรณีที่ผู�ถือหุ�นเดิม จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม&ได�รับการจัดสรรหุ�นหรือได�รับการ

จัดสรรไม&ครบตามจำนวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ  

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนส�วนที่ไม�ได�รับการจัดสรรใน

กรณีที่ผู�ถือหุ�นเดิมจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได�รับจัดสรรหุ�นไม�ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกิน
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สิทธิเนื่องจากมีหุ�นเหลือไม�เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ�นท่ีผู�ถือหุ�นจองซื้อเกินกว�าสิทธิ โดยไม�มีดอกเบ้ีย

และไม�มีค�าเสียหายใดๆ ตามวิธีการดังต�อไปนี้ 

(1) โอนเงินเข�าบัญชีธนาคารของผู�จองซ้ือ 

ในกรณีผู�จองซื้อแจ�งความประสงค�ขอรับเงินค�าจองซื้อที่ไม�ได�รับจัดสรรคืนด�วยวิธกีาร

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร และได�แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน�าแรก ประเภทบัญชี

ออมทรัพย� หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขท่ี

บัญชีธนาคารท้ัง 10 หลัก ได�แก� 

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย�จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารซิตี้แบงค�  

- ธนาคารสแตนดาร�ด ชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด 

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

- ธนาคารยูโอบี 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด�แอนด�เฮ�าส� จำกัด (มหาชน) 

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข�าบัญชีด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีธนาคารผ�านระบบการ

โอนเงินอัตโนมัติ ดังนี ้

ประเภทผู�จองซ้ือ ช&องทางการคืนเงิน 
ระยะเวลาคืนเงินนับจากวัน

สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

ผู �จองซื ้อเปGนผู�ใช�บริการของ 

ตัวแทนรับจองซ้ือ 

นำเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค�า ผ�านระบบการ

โอนเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือโอนเงินผ�านบัญชีธนาคาร

ตามที่ระบุไว�ในการจองซ้ือ 

ภายใน 5 วันทำการ 

ผู�จองซื้อไม�ได�เปGนผู�ใช�บริการ

ของตัวแทนรับจองซ้ือ 

โอนเงินผ�านบัญชีธนาคารตามท่ีระบุไว�ในการจองซ้ือ  ภายใน 7 วันทำการ 

 

 

ทั้งนี้ ช่ือบัญชีธนาคารต�องเปGนช่ือเดียวกับช่ือของผู�ถือหุ�นท่ีจองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว�ในใบจอง

ซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน หรือท่ีระบุไว�ในระบบจองซื้อ E-RO  

 

(2) คืนเป\นเช็คสั่งจ&ายผู�จองซ้ือ  
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กรณีผู�จองซื้อไม�ได�แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย�หน�าแรก หรือสำเนารายการเดิน

บัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม�ได�แจ�งความประสงค�

ต�องการรับเงินค�าจองซื้อหุ�นคืนด�วยวิธีโอนเงินเข�าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค�า

จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนในส�วนท่ีไม�ได�รับการจัดสรร โดยจัดทำเปGนเช็คขีดคร�อมสั่งจ�ายเฉพาะใน

นามผู�จองซื้อหุ�นและส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตามที่อยู�ที่ปรากฎในวันกำหนดรายชื่อผู�ถอืหุ�น 

(Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุน ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 ภายใน 10 

วันทำการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อไม�สามารถคืนเงินค�าจองซื้อให�แก�ผู�จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน

ได�ภายในเวลาดังกล�าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให�แก�ผู�จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนใน

อัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� โดยคำนวณจากจำนวนเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่ไม�ได�รับการจัดสรร นับ

จากวันพ�นกำหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันท่ีได�ทำการชำระคืนตามวิธีดังกล�าว

ข�างต�น  

อย�างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อได�มีการชำระคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนท่ี

ไม�ได�รับจัดสรรร โดยการส�งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข�าบัญชีธนาคารของผู�จองซื้อหุ�น โดยถูกต�องแล�วให�ถือว�า

ผู�จองซื้อได�รับเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนแล�วโดยชอบ และผู�จองซื้อหุ�นไม�มีสิทธิเรียกร�องดอกเบี้ย 

และ/หรือค�าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต�อไป 

(3) การคืนเงินเข�าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร�อมเพย� (PromptPay)  

กรณีผู �จองซื้อมีการผูกบัญชีธนาคารด�วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท�านั้น โดย

บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นส�วนที่ไม�ได�รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข�าบัญชี

ธนาคารท่ีผูกกับบริการพร�อมเพย� (Prompt Pay) ด�วยเลขบตัรประจำตัวประชาชนภายใน 7 วัน

ทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ กรณีไม�สามารถโอนเงินเข�าบัญชีธนาคารท่ีผูกกับ

บริการพร�อมเพย� (PromptPay) ด�วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได� การคืนเงินค�าจองซื้อจะ

ดำเนินการโดยจ�ายเปGนเช็คตามข�อ 2 

7.3.2 กรณีที่ผู�จองซื้อไม&ได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซ้ือ 

และ/หรือไม&สามารถเรียกเก็บเงินค&าจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนตามเช็คค&าจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซ้ือหุ�นจะคืนเงินค�าจองซื้อหุ�นให�แก�ผู�ถือหุ�นที่จองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุนท่ี

ไม�ได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อและ/หรือบริษัทหรือ

ตัวแทนรับจองซื้อหุ�นไม�สามารถเรียกเก็บเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่ม

ทุน โดยผู�จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนต�องติดต�อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

7.4 วิธีการส&งมอบหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู�จองซื้อสามารถเลือกให�บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อดำเนินการส�งมอบหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่ได�รับการ

จัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามทีผู่�จองซื้อระบุในใบจองซ้ือ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังต�อไปนี้  
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7.4.1 ฝากหุ�นสามัญไว�ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย�  

ในกรณีผู�จองซื้อประสงค�จะใช�บริการฝากใบหุ�นไว�ในระบบไร�ใบหุ�น (Scripless System) ของ

ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� โดยผู�จองซื้อประสงค�ที่จะฝากหุ�นสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย�ที่ผู�จองซื้อมี

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย�อยู� ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ�นสามัญที่ได�รับจัดสรรฝากไว�กับ “บริษัท 

ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู�ฝาก” โดยศูนย�รับฝากหลักทรัพย�จะบันทึกยอดบัญชี

จำนวนหุ�นตามจำนวนหุ�นสามัญที่ผู�จองซื้อได�รับการจัดสรรไว�ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย�ตามที่ผู�จองซื้อ

ระบุ และออกหลักฐานการฝากหุ�นให�แก�ผู�จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ

จองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู�จองซื้อจะสามารถขายหุ�นที่ได�รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย�ได�ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย� อนุญาตให�หุ�นของบริษัททำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย� 

ในกรณีข�อ 7.4.1 นี้ ชื่อของผู�จองซื้อจะต�องตรงกับชื่อเจ�าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ที่ผู�จองซื้อ

ประสงค�จะฝากหุ�นไว�ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย�ดังกล�าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ

ส�งมอบหุ�นดังกล�าว โดยออกใบหุ�นในนามของผู�จองซื้อตามข�อ 7.4.3 แทน  

ผู�ถือหุ�นเดิมท่ีใช�สิทธิในการจองซ้ือจะต�องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย� (ตามที่ระบไุว�ในด�านหลังใบ

จอง หรือในหน�าจอระบบจองซื้อหุ�น E-RO) ที่ผู�ถือหุ�นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�อยู� และเลขที่บัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย�ที่ประสงค�จะให�โอนหุ�นที่ได�รับการจัดสรรเข�าบัญชีดังกล�าวให�ถูกต� อง หากระบุรหัสบริษัท

หลักทรัพย� หรือเลขที่บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย�ไม�ถูกต�องจะทำให�ไม�สามารถโอนหุ�นเข�าบัญชีซื ้อขาย

หลักทรัพย�ได� ซึ่งบริษัทจะไม�รับผิดชอบต�อการสูญหายของหุ�น หรือความล�าช�าในการติดตามหุ�นคืน  

7.4.2 ฝากหุ�นสามัญไว�ในบัญชีของบริษัทผู�ออกหลักทรัพย� สมาชิกเลขท่ี 600 

ในกรณีผู�จองซื้อประสงค�จะใช�บริการฝากใบหุ�นไว�ในระบบไร�ใบหุ�น (Scripless System) ของ

ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� โดยผู�จองซื้อประสงค�ที ่จะฝากหุ�นสามัญในบัญชีของบริษัทผู�ออกหลักทรัพย� 

สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ�นสามัญที่ได�รับจัดสรรฝากไว�กับ “บริษัท ศูนย�รับฝาก

หลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู�ฝาก” โดยศูนย�รบัฝากหลักทรัพย�จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ�นตาม

จำนวนหุ�นที่ผู�จองซื้อได�รับการจัดสรรไว�ในบัญชีของบริษัทผู�ออกหลักทรัพย� สมาชิกเลขที่ 600 และออก

หลักฐานการฝากหุ�นให�แก�ผู�จองซ้ือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หากผู�จอง

ซื้อหุ�นต�องการขายหุ�น ผู�จองซื้อจะต�องถอนหุ�นออกจากบัญชีของบริษัทผู�ออกหลักทรัพย� สมาชิกเลขท่ี 

600 ดังกล�าว โดยติดต�อผ�านบริษัทหลักทรัพย�ที ่ผ ู �จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย� ซึ ่งอาจจะมี

ค�าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย�นั้นๆ กำหนด ใน

กรณีนี้ ผู�จองซื้อจะสามารถขายหุ�นที่ได�รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย�ได�ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย�อนุญาต

ให�หุ�นของบริษัททำการซื้อขายได�ในตลาดหลักทรัพย� และผู�จองซื้อได�ดำเนินการถอนหุ�นออกจากบัญชี 

600 ดังกล�าวแล�ว  

7.4.3 รับเป\นใบหุ�นสามัญในนามของผู�จองซ้ือ 

ในกรณีผู�จองซื้อประสงค�ขอรับเปGนใบหุ�นสามัญ (Scrip) ศูนย�รับฝากหลักทรัพย�ในฐานะนาย

ทะเบียนของบริษัทจะส�งมอบใบหุ�นตามจำนวนหุ�นสามัญที่ได�รับการจัดสรรให�แก�ผู�จองซื้อ ทางไปรษณีย�
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ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู�ที่ปรากฎในทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันกำหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (Record Date) 

เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ� 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่

สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ ่งในกรณีนี ้ ผู �จองซื้อจะไม�สามารถขายหุ�นที่ได�รับการจัดสรรในตลาด

หลักทรัพย�ได�จนกว�าจะได�รับใบหุ�นซึ่งผู�จองซื้ออาจได�รับใบหุ�นภายหลังจากที่หุ�นของบริษัทได�รับอนมุัติให�

เข�าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย�แล�ว 

 
ในกรณีที่ผู�จองซ้ือไม�ได�ระบุวิธีการรับมอบหุ�นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/

หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเปGนใบหุ�นสามัญในนามของผู�จองซื้อ ตาม

จำนวนหุ�นที่ได�รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให�ผู�ถือหุ�นไม�สามารถขายหุ�นที่จองซื้อได�ทันที  ที่ตลาดหลักทรพัย�

อนุญาตให�หุ�นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัททำการซ้ือขายได�ในตลาดหลักทรัพย� 

7.5 การตรวจสอบผลการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิม 

ผู�จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนผ�านเว็บไซต� www.thanachartsec.com ของ

ตัวแทนรับจองซื้อ(“ตรวจสอบผลการจองซื้อ”) ตั้งแต�เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. 

ของวันท่ี 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตวั

ประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดงจำนวนหุ�นสามัญที่ได�รับการจัดสรร และไม�ได�รับการจัดสรร (ถ�ามี) จำนวนเงิน

คืนค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนส�วนท่ีไม�ได�รับการจัดสรร (ถ�ามี) วิธีการคืนเงินค�าจองซื้อ และวันท่ีในการคืนเงินค�าจอง

ซื้อ  

7.6 ข�อมูลสำคัญอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

7.6.1 ผู�ถือหุ�นเดิมที่จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนจะได�รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ�าหน�าที่ของ

ตัวแทนรับจองซื้อ หรือพิมพ�หลักฐานการจองซื้อเมื่อทำการจองซื้อผ�านระบบการจองซื้อ E-RO เพื่อเปGน

หลักฐานในการรับจองซื้อหุ�น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ�ก็ต�อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค�าจองซื้อหุ�น

สามัญเพ่ิมทุนได�เปGนที่เรียบร�อย  

7.6.2 ผู�ถือหุ�นเดิมที่จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค�าจองซื้อแล�ว จะไม�มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 

เว�นแต�ได�รับความยินยอมเปGนลายลักษณ�อักษรจากบริษัท 

7.6.3  ผู�ถือหุ�นเดิมท่ีมิได�ใช�สิทธิจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได�ชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนตาม

วันและเวลาที่กำหนด และ/หรือเช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียร�เช็ค ที่สั่งจ�ายไม�สามารถเรียกเก็บเงินได�ตามวันที่

สั่งจ�าย บริษัทจะถือว�าผู�ถือหุ�นเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนเปGนเงินสด โดยผู�ถือหุ�นเดิม

ต�องดำเนินการชำระเงินค�าจองซื้อผ�านธนาคารธนชาตให�เรียบร�อยก�อนการจองซื้อ 

7.6.5 กรณีผู�ถือหุ�นเดิมมีเลขทะเบียนผู�ถือหุ�นมากกว�า 1 เลข ต�องดำเนินการจองซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ

จองซื้อต�อ 1 เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น  

7.6.6 หากจำนวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนมากกว�าจำนวนเงินที่บริษัทได�รับ

ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจำนวนเงินท่ีบริษัทได�รับจากการจองซื้อหุ�นเปGนหลัก  
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7.6.7 หากจำนวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนน�อยกว�าจำนวนเงินที่บริษัทได�รับ

ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช�ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนให�แก�ผู� จองซื้อแต�ละรายตามท่ี

บริษัทเห็นสมควร 

7.6.8 หากผู�ถือหุ�นเดิมที่จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนไม�สามารถชำระเงินค�าจองซื้อหุ�นหรือบริษัทไม�สามารถ

เรียกเก็บเงินค�าจองซื้อได� ไม�ว�าทั้งหมดหรือบางส�วน และไม�ว�ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช�ความผิดของบริษัท

ภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค�าจองซื้อตามที่กำหนด หรือผู�ถือหุ�นเดิมที่จองซื้อกรอก

ข�อมูลในใบจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนไม�ครบถ�วนหรือไม�ชัดเจนหรือจองซื้อด�วยวิธีการอื่นที่มิได�กำหนดไว�ใน

หนังสือแจ�งการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว�าผู�ถือหุ�นรายนั้นสละสิทธิในการ

จองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนดังกล�าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม�จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนให�แก�ผู�ถือ

หุ�นรายดังกล�าว ดังนั้น ในการชำระเงินค�าจองซื้อ ผู�ถือหุ�นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค�าจองซื้อ และ

ดำเนินการให�เปGนไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่กำหนดให�ถูกต�องครบถ�วน  

7.6.9 ในการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม�จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนให�แก�ผู�ถือ

หุ�นรายใด หากการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนดังกล�าวจะทำให�สัดส�วนการถือหุ�นสามัญของผู�ถือหุ�นต�างด�าว

เกินกว�าจำนวนร�อยละ 49 ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัท โดยผู�ถือหุ�นดังกล�าวอาจไม�ได�รับ

การจัดสรรหรือได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส�วน  

7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค�าจองซื้อหุ�น เงื่อนไขในการจอง

ซื้อหุ�นหรือข�อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับวิธีการจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด

ปQญหา อุปสรรคหรือข�อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อการจองซื้อหุ�นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล�าวของบริษัท 
 

8.วัตถุประสงค�ของการเพ่ิมทุน และการใช�เงินทุนในส&วนที่เพ่ิม  

 บริษัทมีวัตถุประสงค�ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให�แก�บริษัท ทั้งในด�านการดำเนินงานและด�าน

เงินทุน โดยบริษัทมีแผนใช�เงินประมาณ 54,000,000 บาท  คิดเปGนประมาณร�อยละ 29.67 ของจำนวนเงินที่ได�รับจากการ

เสนอขายหุ�นสามัญเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ได�รับจากการเพ่ิมทุนไปใช�เปGนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และหากยังมีเหลือ

เพียงพอก็จะนำไปใช�สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับบริษัท และผู�

ถือหุ�นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให�ก�อประโยชน�สูงสุดของบริษัท และผู�ถือหุ�น 
แผนการใชเงิน จํานวน (บาท) 

1. ลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุนสามัญของวินชัย 60,000,000 
2. ชําระคืนเงินกูยืมของบริษัทในรูปแบบตั๋วแลกเงิน 48,000,000 
3. ชําระคืนเงินกูยืมของบริษัทในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน 20,000,000 
4. เงินทุนหมุนเวียน 54,000,000 
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9.ประโยชน�ที่บริษัทจะพึงได�รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุน  

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ�นเพื่อเสนอขายให�ผู �ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วนการถือหุ�น ( Right 

Offering) จะทำให�บริษัท ได�มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินของกลุ�มบริษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัท ช�วยกระจาย

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส�งผลดีต�อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท นอกจากนี้แล�ว การเสนอขายหุ�น

เพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล�องของบริษัท ทำให�อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทดีขึ้น ทำให�มี

เงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช�ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ท้ังยังเปGนการเพิ่มสภาพคล�องใน

การซื้อขายหุ�นของบริษัทในอนาคตอีกด�วย อันจะก�อให�เกิดประโยชน�ต�อบริษัทและผู�ถือหุ�นทุกราย 
 

10.ประโยชน�ที่ผู�ถือหุ�นจะพึงได�รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุน 

10.1 นโยบายเงินป:นผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 
นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแลวในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานและการบริหารดวย เชน ฐานะและความแข็งแกรงทางการเงิน สภาพคลอง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการ
ลงทุน ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนตามความเหมาะสมและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 

10.2 สิทธิในการรับเงินป:นผล 

ภายหลังจากที่บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัท
เปนที่เรียบรอยแลว บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล 

 

11.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป\นสำหรับผู�ถือหุ�นเพื่อใช�ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ�นเพิ่มทุน

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนให�แก&ผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส&วน 

- ไมมี - 
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ส&วนท่ี 2 ข�อมูลเบ้ืองต�นของบริษทั 

 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษัท : บริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือย�อ : NOVA 

เลขทะเบียนบริษัท : เลขท่ี 0107537001714 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข�อมูลที่เกี่ยวข�องของบริษัท 

บริษัท โนวา เอมไพร� จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยแลนด�ไอออนเวิคส� จำกัด (มหาชน)) จดทะเบียนและจัดตั้งเปGน

นิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2501 ด�วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100 ล�านบาท บริษัทฯ ได�จดทะเบียนเปGนบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยหุ�นสามัญของบริษัทได�รับอนุมัติเปGนหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย (SET : The Stock Exchange of Thailand) และเริ่มต�นซื้อขายหุ�นสามัญ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2536 โดย 

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล�วจำนวน 

60,000,000 บาท ปQจจุบันดำเนินธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีการลงทุนใน 

(1) การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนควบคู�ไปกับ (2) ธุรกิจผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�แผ�นเหล็กชุบสังกะสี ผ�านการ

ลงทุนใน 2 บริษัทย�อยได�แก� บริษัท เดอะ โซล�าร� อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) และ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ 

จำกัด (“TIWI”) ตามลำดับ 

3. โครงสร�างการถือหุ�นของบริษัทย&อย รวมถึงข�อมูลของบริษัทย&อยดังกล&าว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร�างกลุ�มบริษัท ดังนี ้
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รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

1. บริษัท เดอะ โซล�าร� อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) จัดตั ้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปQจจุบันมีทุนจด

ทะเบียน 215.00 ล�านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99  มีวัตถุประสงค�เพื ่อลงทุนในธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน โดยมีรายได�จากการลงทุนถือหุ�นในธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา ( Solar 

Rooftop) ของ 8 บริษัท อันได�แก� (1) บริษัท สกาย โซล�าร� รูฟ จำกัด (“SSR”) (2) บริษัท สกาย โซล�าร� พาว

เวอร� จำกัด (“SSP”) (3) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร� จำกัด (“NGP”) (4) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็น

เนอร�ยี่ จำกัด (“NWG”) (5) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล�าร� จำกัด (“NSL”) (6) บริษัท ซันนี่ โซล�า จำกัด (“SSL”) 

(7) บริษัท ซัน ลิงค� พาวเวอร� จำกัด (“SLP”) และ (8) บริษัท โซล�าร� ทาวน� จำกัด (“SLT”) (รวมเรียกว�า “กลุ�ม

กิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�”) ซึ่งได�ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ�า (Power Purchase Agreement 

“PPA”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 สัญญา กำลังการผลิตไฟฟ�ารวม 7.825 เมกะวัตต� โดยแบ�งเปGนการไฟฟ�าส�วน

ภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 7.600 เมกะวัตต�และการไฟฟ�านครหลวง (“กฟน.”) จำนวน 0.225 เมกะวัตต� อัตรา

การรับซื้อไฟฟ�าเปGนรูปแบบ Feed in Tariff ที่ 6.16 – 6.55 บาทต�อ กิโลวัตต� - ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาซึ่ง

เหลืออยู�ไม�น�อยกว�า 18 - 19 ป� และทุกโครงการได�มีการเป�ดจำหน�ายไฟฟ�าในเชิงพาณิชย�แล�วโดยได�เริ่มทยอย

เป�ดตั้งแต�เดือนพฤศจิกายน 2557 จนเป�ดจำหน�ายไฟฟ�าในเชิงพาณิชย�ครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 

2558  

ปQจจุบันกลุ�มกิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ได�มกีารว�าจ�างผู�ให�บริการด�านการปฏิบัตกิารและการบำรุงรกัษา 

(Operation & Maintenance) เพื ่อด ูแลร ักษาให�แผงโซล �าร �ผล ิตกระแสไฟฟ�าได �อย �างต �อเน ื ่องและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับกลุ�มกิจการมีพนักงานฝNายปฏิบัติการประจำโครงการ ซึง่ติดตามผลการดำเนินงานของ

แผงโซล�าร�ผ�านระบบคอมพิวเตอร� Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) อย�างใกล�ชิด ทำให�

บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได�อย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2. บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ปQจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20.00 ล�านบาท 

บริษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค�เพื่อทำธุรกิจผลิตภัณฑ�แผ�นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจ

ให�บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังของบริษัทฯ 

โดยสินค�าและบริการของบริษัทแบ�งออกเปGน 4 กลุ�มหลักดังน้ี 

(1) แผ�นเหล็กชุบสังกะสี แบ�งออกเปGน 2 ประเภทคือ 

- แผ�นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ�นอัดลอนผลิตทั้งแบบลอนเล็กลอนใหญ� และลอนเหลี่ยมแบบไม�

เคลือบสี (GI) และแบบเคลือบสี (PPGI) คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง นิยมนำมาใช�ในครัวเรือน

และอาคารต�างๆ เช�น มุงหลังคา ทำรั้วและทำผนังกั้นพ้ืนท่ี เปGนต�น 

- แผ�นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ�นเรียบ นิยมใช�ในอุตสาหกรรมต�อเนื่องต�างๆ เช�น ทำป�ายโฆษณา

และป�ายประกาศ ท�อระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูห�องน้ำ ตู�เอกสาร กล�องใส�ของ 

ครอบรางน้ำ และแท็งก�เก็บน้ำ เปGนต�น 
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 กลุ�มเกษตรกรถือเปGนกลุ�มเป�าหมายหลักในการขายสินค�าร�อยละ 80 ของยอดขายท้ังหมด โดยมี

เครื่องหมายการค�าดังนี้ สังกะสีตรา 3 ดาว สังกะสีตรา 1 ดาว สังกะสีตรา 111 สังกะสีตรา DDD สังกะสี

ตรา 888 และสังกะสีตราแรด 

(2) แผ�นเหล็กเมทัลชีท แบ�งออกเปGน 2 ประเภทคือ 

- แผ�นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสังกะสีแล�วเคลือบสี นิยมใช�ทำเปGนแผ�นหลังคาและแผ�นผนังทั้งใน

อุตสาหกรรม ก�อสร�างบ�านพักอาศัย โรงรถ โรงอาหาร ร�านกาแฟ ปQ�มน้ำมัน คอนโด อพาร�ทเมนต� 

และวัด เปGนต�น ซึ่งลูกค�าสามารถเลือกสีได�ตามความต�องการ 

- แผ�นเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค� นิยมใช�ทำหลังคาและแผ�นผนัง หลังคาโค�ง ทำกันสาด      

แผ�นป�ดครอบ ทำกรอบ ทำบานเกล็ดระบายอากาศ ฝ�า เพดาน และรั้ว เปGนต�น 

 กลุ�มผู�รับเหมาติดตัง้เมทัลชีทถือเปGนกลุ�มเป�าหมายหลักในการขายสินค�าร�อยละ 80 ของยอดขาย

ทั้งหมด  โดยเครื ่องหมายการค�าแผ�นเหล็กเมทัลชีทของบริษัท คือ ตรา 3 ดาว ที่ได�รับเครื ่องหมาย

มาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(3) เหล็ก ZAM และผลิตภัณฑ�จากเหล็ก ZAM ผลิตภัณฑ�ภายใต�เครื่องหมายการค�าของ บริษัท นิชชิน 

สตีล จำกัด เปGนเหล็กแผ�นเคลือบโดยวิธีจุ�มร�อนท่ีมีชั้นเคลอืบของสังกะสีร�อยละ 87-92อลูมิเนียมร�อย

ละ 5-10 และแมกนีเซียมร�อยละ 3 นิยมนำมาใช�ในงานบริเวณที่มีการกัดกร�อนสูง เช�น ช้ันวางสายไฟ 

แผงกันลม โรงหมัก โรงเรือนสัตว�เลี้ยง เรือนเพาะต�นองุ�น เนื่องจากสามารถต�านทานการกัดกร�อน

และใช�งานได�ดีกว�าผลิตภัณฑ�เคลือบทั่วไป ยืดอายุการใช�งานและลดค�าใช�จ�ายโดยรวม 

(4) ธุรกิจการให�บริการรับเหมาตดิตั้งหลงัคาและผนัง รวมถึงการจำหน�ายวัสดุอุปกรณ�ที่ทำจากผลติภณัฑ�

แผ�นเหล็กชุบสังกะสี แผ�นเคลือบอลูซิงค� (Alu-zinc) หรือวัสดุอื่นๆ ส�วนประกอบของวัสดุหลังคา มี

ทั้งเหล็กนำเข�าอย�าง ZAM และวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค�ากำหนด โดยให�บริการแก�โครงการภายใต�

สัญญารับเหมาช�วงและสัญญารับเหมาตรงซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จ

สิ้นของงานไว�ล�วงหน�า ส�วนการรับชำระเงินค�าบริการนั้น บริษัทจะได�รับชำระเงินค�าบริการตาม

สัดส�วนของงานที่ทำเสร็จของแต�ละช�วงในการดำเนินการของโครงการ แต�โดยส�วนใหญ�จะทำ

ข�อตกลงกันในสัญญาว�าจ�างว�าบริษัทต�องทำเบิกงวดงานเดือนละ 1 ครั้ง 

 กลุ�มลูกค�าและกลุ�มเป�าหมายเปGนนิติบุคคลในประเทศ หรือบริษัทร�วมลงทุนกับต�างชาติ ซึ่งก�อตั้ง

ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ�และขนาดเล็ก การก�อสร�างอาคารโรงงานใหม� การปรับปรุง

หลังคาโรงงานเก�าของลูกค�าที่หมดสภาพด�วยนวัตกรรมการก�อสร�างอันทันสมัยที่เรียกว�า Roof on Roof  

ซึ่งส�วนใหญ�จะใช�ในการสร�างอาคารเก็บสินค�าและโรงงานขนาดใหญ� 

 การให�บริการโดยมีหน�วยงานด�านการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน�าที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด�าน

การก�อสร�างเปGนผู�ติดต�อโดยตรงกับลูกค�า ซึ่งเปGนบริษัทก�อสร�างชั้นนำของประเทศ รวมถึงลูกค�าสามารถ

ติดต�อตรงผ�านทางฝNายการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมักเปGนงานต�อเนื่องจากลูกค�าเดิม หรือผู�ที่เกี่ยวข�องกับ

ลูกค�าเดิม โดยการแนะนำแบบต�อๆ กันมา โดยเชื่อถือว�าบริษัทฯ ยึดหลักการทำงานที่เน�นคุณภาพ รักษา

เวลา มีราคาที่เหมาะสม มุ�งเน�นความต�องการของลูกค�าก�อนเสมอ จึงทำให�ลูกค�าเชื่อมั่นในการทำงานของ 

บริษัท ไทยแลนด�ไอออนเวิคส� จำกัด (มหาชน) เปGนอย�างดีมาโดยตลอด 
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังนี้  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน&ง 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห�อม  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2 นายสุดวณิ ปQญญาวงศ�ขันต ิ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นางรัตนา สิทธิประศาสน� กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4 นางสาวพรรณชฎา ศิริวรรณบุศย� กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

5 นายประสิทธ์ิ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการ 

6 นายเกรียงชัย ตรีนภากร กรรมการ 
7 นายเกรียงไกร ด�านชัยวิจติร กรรมการ 

8 นางสาวสุกัญญา ทิพย�มณ ี กรรมการ 

 

5. รายชื่อผู�ถือหุ�น 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2563 ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรกของบริษัทมีรายช่ือดังนี้  

ลำดับ รายชื่อผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น/1 ร�อยละ 

1 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห�อม 3,691,968 61.53 

2 ดร.ประสิทธ์ิ กาญจนศักดิ์ชัย 654,000 10.90 

3 นายเกรียงไกร ด�านชัยวิจติร 650,000 10.83 

4 MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 300,000 5.00 

5 นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท� 53,000 0.88 

6 น.ส. กุลธิดา คงรุ�งภากร 31,000 0.52 

7 UBS AG LONDON BRANCH 30,900 0.52 

8 นายสุโรจน� ตรโีลจน�วงศ� 30,000 0.50 

9 นายธนินโชตน� ตันตภิัณฑ�รักษ� 29,900 0.50 

10 นายไพโรจน� บัณฑติยานนท� 27,500 0.46 

 ผู�ถือหุ�นอ่ืนๆ 502,632 8.38 

 รวม 6,000,000 100.00 

หมายเหตุ 1/ แสดงเปGนจำนวนหุ�นก�อนการแตกพาร� ผ�านการเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นท่ีตราไว�ของหุ�นของบริษัทฯ จากเดิม

มูลค�าหุ�นละ 10.00 บาท เปGนมูลค�าหุ�นละ 0.5 บาท ในวันท่ี 3 ก.พ. 2564 
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6. ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน&ายไฟฟjา  

กลุ�มกิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ติดตั้งบนหลังคา ( Solar 

Rooftop) และจำหน�ายกระแสไฟฟ�าเข�าระบบให�แก�การไฟฟ�านครหลวงและการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในอัตรารับซื้อไฟฟ�า 

(Feed in Tariff) 6.55 บาท และ 6.16 บาทต�อกิโลวัตต�-ชั่วโมงตามลำดับ ในปQจจุบัน สัญญาขายไฟฟ�า (PPA) ดังกล�าว

เหลือเปGนระยะเวลา 18 ป� และจะสิ้นสุดในป� 2581 

 การบริหารงานโครงการไม�ได�มีความซับซ�อน ถึงแม�ว�าที่ตั้งของโครงการกระจายอยู�หลายจังหวัด กลุ�มกิจการโรงไฟฟ�า

พลังงานแสงอาทิตย�ได�ว�าจ�างผู�ให�บริการที่มีประสบการณ�เพื่อดูแลบำรุงรักษาแผงโซลาร�เซลล� รวมไปถึงการตรวจสอบท้ัง

รายวันและรายสัปดาห� ในแต�ละโครงการ และมอบหมายให�วิศวกรซ่ึงเปGนพนักงานประจำของกลุ�มกิจการโรงไฟฟ�าพลังงาน

แสงอาทิตย�ดูแล 2 โครงการที่ตั้งในกรุงเทพและสมุทรปราการ ซึ่งวิศวกรดังกล�าวจะเปGนผู�ควบคุมคุณภาพโครงการทั้งหมด

ผ�านระบบ SCADA ซึ ่งสามารถดูข�อมูลของทุกโครงการได�ทันที (Real Time) โดยที ่กลุ �มกิจการโรงไฟฟ�าพลังงาน

แสงอาทิตย�ได�เช�าพื้นที่หลังคาของคู�สัญญาในจังหวัดต�างๆ รวมท้ังสิ้น 10 โครงการซึ่งประกอบไปด�วยหลังคาของคลังสินค�า

ในเครือของบริษัท สยามโกลบอลเฮ�าส� จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ หลังคาของโรงงานในเครือของบริษัท ผลไม�

กระป�องประจวบ จำกัด จำนวน 2 โครงการ และหลังคาของอาคารท่ัวไปจำนวน 2 โครงการ เพื่อใช�เปGนพื้นที่ในการติดตั้ง

แผงโซลาร�เซลล�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง โดยมีสัญญาพื้นที่เช�าดังกล�าวเปGนการเ ช�าระยะยาวอายุรวม 25 ป�จนสิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการในป� 2581 

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน&ายแผ&นเหล็กชุบสังกะสี  

ช�วงป�ท่ีผ�านมา เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงท่ัวโลกทำให�การแข�งขันรุนแรงขึ้น หลายประเทศได�ออกนโยบายต�างๆ หลาย

รูปแบบเพื่อปกป�องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศของตนเอง ไม�ว�าจะในรูปแบบสงครามการค�าระหว�างสหรัฐอเมริกา

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยสหรัฐอเมริกาออกนโยบาย US Section 232 ที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช�กับทุกประเทศ 

โดยที่วัตถุประสงค�หลักในการจัดการสินค�าเหล็กจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทะลักเข�าสหรัฐอเมริกา ทางสหภาพยุโรป

เองก็ได�ออกนโยบาย EU Safeguard ไว�รับมือ สินค�าเหล็กจากจีนที่อาจทะลักจากสหรัฐอเมริกาเข�าสู�สหภาพยุโรป ส�วน

ประเทศไทยเอง โดยกรมการค�าต�างประเทศได�ออกมาตรการปกป�องการทุ�มตลาดสินค�าเหล็กหลายประเภทออกมาแล�ว 

ส�วนสินค�าเหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีเพิ่งถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้งเพ่ือเป�ดการไต�สวนการทุ�มตลาดสินค�าเหล็กแผ�นรีดเย็น

เคลือบสังกะสีแบบจุ�มร�อนชนิดเปGนม�วนและไม�เปGนม�วน โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 

2563 ท่ีผ�านมา นอกจากน้ีทางกระทรวงอุตสาหกรรมได�ดำเนินการออกมาตราฐานบังคับ อันเปGนมาตราฐานที่บังคับใช�กับ

สินค�าที่ต�องได�รับการรับรองมาตราฐานโดยสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรมเท�านั้น จึงจะสามารถนำเข�ามาจำหน�ายได� 

โดยมาตราฐานบังคับของสินค�าเหล็กแผ�นรีดเย็นเคลือบสังกะสีอันเปGนผลิตภัณฑ�หลักที่ทางกิจการ จำหน�ายอยู�คือ 

มาตราฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี 50-2562 ให�ผลิตภัณฑ�เหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีเปGนมาตราฐานบังคับ โดยมาตราฐานน้ีจะทำ

ให�การนำเข�าผลิตภัณฑ�เหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีจากต�างประเทศที่มีการเข�ามาทุ�มตลาดไม�สามารถทำได�หากไม�ผ�านการ

ตรวจสอบจากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ของประเทศไทย  

ในช�วงไตรมาสที่ผ�านมามีข�าวการเตรียมออกมาตรการปกป�องการทุ�มตลาดสินค�าเหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีจากจีน  และ

มาตรการกำหนดมาตรฐาน มอก.บังคับสินค�าเหล็กเคลือบสังกะสี จึงทำให�ตลาดเกิดความกังวลส�งผลให�เกิดการกักตุน
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สินค�ามากขึ้น ขณะที่มีการทุ�มตลาดสินค�าจากจีนยังคงมีอยู�อย�างต�อเนื่อง ทำให�ระดับราคาทุนต่ำกว�าต�นทุนสินค�าในคลังที่

กิจการ ถืออยู� จึงทำให�แม�จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น แต�ผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้มาตรการปกป�องการทุ�มตลาดของ

กรมการค�าต�างประเทศ และมาตรการกำหนดเงื่อนไข มอก.บังคับ จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับสินค�าเหลก็

เคลือบสังกะสีนับเปGนข�าวดีสำหรับกิจการ ทั้งนี้  เพราะกิจการถือเปGนผู�ผลิตสินค�าดังกล�าวเพียงไม�กี ่รายที่เหลืออยู�

ภายในประเทศ ทำให�แนวโน�มการแข�งขันดีขึ้นมากจากมาตรการท้ัง 2 ประการ แต�อาจต�องใช�เวลา 

ภาวการณ�แข�งขันด�านการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน�ายแผ�นเหล็กชุบสังกะสี  

1.1 สินค�าเหล็กแผ�นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบรีดลอน หรือ “สังกะสีลอน”  

สังกะสีลอนเปGนผลิตภัณฑ�หลักของทางกิจการ มาเปGนระยะเวลาอันยาวนานกว�า 60 ป� ลูกค�าส�วนใหญ�คือ เกษตรกรตาม

ชนบท ตลอดช�วงป�ที่ผ�านมา นอกจากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงแล�ว ยังเกิดภาวะภัยแล�ง และในป� 2563 ปQญหาภัย

แล�งน�าจะทวีความรุนแรงขึ้นมากกว�าป�ที่ผ�านมา ประกอบกับราคาพืชผลที่ตกต่ำลงอันเนื่องมาจากการลดการสนับสนุนใน

เรื่องราคาจากภาครัฐเหมือนในอดีตที่ผ�านมา ทำให�รายได�ภาคการเกษตรค�อนข�างน�อยลง  กำลังซื้อจึงลดลง ประกอบกับ

การถูกสินค�าคุณภาพต่ำ ราคาถูก ซึ่งได�รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเข�ามาทุ�มตลาดแบบต�อเนื่อง ทำให�มีคู�แข�งนำสินค�า

ดังกล�าวเข�ามาทำตลาดจำนวนมาก อันส�งผลให�ผู�ผลิตและจำหน�ายเดิมต�างประสบปQญหายอดขายลดลง อย�าไรก็ดี ในป�นี้

กรมการค�าต�างประเทศได�ประกาศมาตราการป�องกันสินค�าที่เข�ามาทุ�มตลาดเหล�านี้อีกครั้ง อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได�

ออกมาตรการมาตราฐานบังคับสำหรับสินค�ากลุ�มนี้ที่จะออกมาบังคับใช� ทำให�ทางกิจการเริ่มมั่นใจมากขึ้นว�าจะสามารถ

สร�างรายได�และผลการดำเนินงานได�ดีกว�าป�ที่ผ�านมา แม�เศรษฐกิจจะชะลอตัวและภาวะภัยแล�งท่ีรุนแรงขึ้นก็ตาม 

1.2 สินค�าเหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีแบบเปGนม�วน  

ทางกิจการ สามารถผลิตสินค�ากลุ�มนี้ได�ทั้งแบบเคลือบสีและไม�เคลือบสี  ในปQจจุบันผู�ผลิตหลักในประเทศมีเพียงไม�กี่ราย  

การแข�งขันของสินค�ากลุ�มนี้ตลอดช�วงป�ที่ผ�านมาค�อนข�างรุนแรง  อันเนื่องมาจากภาคการก�อสร�างที่เปGนลูกค�าสำคัญที่

ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มสินค�าทดแทน คือ สินค�าเหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม หรือที่มี

ชื่อเรียกในท�องตลาดว�า “อลูซิงค�” ที่เข�ามามีบทบาทและได�รับความนิยมค�อนข�างสูง โดยสินค�ากลุ�มนี้มีการนำเข�ามาจาก

ประเทศจีน  โดยมีการทุ�มตลาดมาอย�างต�อเนื่อง  แม�ว�าจะมีมาตรการปกป�องการทุ�มตลาดจากจีนแล�ว แต�ยังมีการอาศัย

ช�องว�างรหัสศุลกากรในการหลบเลี่ยงพิกัดศุลกากร  โดยการเจือสารอัลลอยด�เข�าไปในส�วนผสม ล�าสุดทางกรมการค�า

ต�างประเทศได�ออกมาตรการเสริมเพื่อช�วยรับมือในเรื่องดังกล�าว แต�ยังขาดความชัดเจนในส�วนของมาตรการบังคับใช�

ในทางปฏิบัติ  ทำให�ในช�วงที่ผ�านมาสินค�าดังกล�าวยังคงทะลักเข�ามา  สำหรับสินค�ากลุ�มนี้ทางกิจการ มุ�งเน�นไปในส�วนท่ี

เปGนการนำมาเคลือบสีซึ่งเปGนจุดแข็งอีกประการหนึ่ง เพราะสินค�าเหล็กแผ�นเคลือบสังกะสีแบบม�วนที่นำมาเคลือบสีของ

ทางกิจการ เปGนเพียงไม�กี่รายในประเทศที่ได�รับการรับรองมาตราฐาน มอก. ซึ่งทำให�สามารถเข�าไปใช�ในงานของภาครัฐ

และองค�กรต�างๆ ที่มีการกำหนดให�ใช�สินค�าคุณภาพดี มีมาตราฐาน อีกทั้งการที่สามารถเคลือบสีได�เองทำให�สามารถทำสี

ได�หลากหลายมากขึ้นกว�าพวกสินค�านำเข�าประเภทนี้ที่ต�องใช�ระยะเวลาในการผลิต การขนส�ง และไม�มีมาตราฐาน ทาง

กิจการ เชื่อว�าตลาดกลุ�มที่ต�องการสินค�าที่เน�นการมีมาตราฐานยังมีโอกาสทางตลาดอีกค�อนข�างมาก และน�าจะมีโอกาส

ขยายส�วนแบ�งทางการตลาด หากมีการใช�งบการตลาดในการส�งเสริมเข�าไปร�วมเพื่อสร�างความรู�จักสินค�าให�แก�ลูกค�าใน

ตลาดมากข้ึน 
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1.3 สินค�านำเข�าเหล็กเคลือบชนิดพิเศษ ZAM  

เหล็กเคลือบชนิดพิเศษหรือ ZAM เปGนสินค�าที่ทางกิจการ ได�รับความร�วมมือเปGนพิเศษจากทาง บริษัท นิชชิน สตีล 

(ประเทศไทย) จำกัด (Nisshin Steel (Thailand) Co., Ltd.) เดิมจากประเทศญี่ปุNน ซึ่งปQจจุบันได�โอนธุรกิจไปเปGนของกลุ�ม

บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  (Nippon Steel Trading (Thailand) Co., Ltd.) แล�ว สินค�า ZAM 

เปGนสินค�าที่ทำมาจากเหล็กแผ�นเคลือบด�วยส�วนผสมของสังกะสี  อลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งถือว�าเปGนนวัตกรรมการ

เคลือบแบบใหม�ที่สามารถสร�างความทนทานในการใช�งานได�ยาวนานข้ึน โดยกลุ�ม บริษัท นิชชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 

ถือเปGนต�นตำรับสินค�าประเภทนี้ในแถบทวีปเอเชียและแปซิฟ�ก ในปQจจุบันได�มีการนำไปใช�งานในบ�านเราหลาย รูปแบบ 

โดยทางกิจการ ได�ส�งเสริมการนำไปทดลองใช�และได�รับผลการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะการนำไปใช�ในส�วนของงานหลังคาใน

กลุ�มของโรงงานต�างๆ ที่อยู�ในเขตรัศมี 30 กิโลเมตรจากชายฝQ�งทะเล อันเปGนระยะที่เหล็กแผ�นเคลือบชนิดอ่ืนๆ ยังมีปQญหา

ในการนำไปใช�งานค�อนข�างมาก นอกจากนี้ ZAM ยังเหมาะกับการนำไปใช�ทำโครงสร�างเพื่อรองรับแผง Solar Panel ท้ัง

กับงาน Solar Farm และ Solar Roof ซึ่งกำลังเปGนทีนิยมขึ้นเรื่อยๆ คู�แข�งสำคัญของผลิตภัณฑ�ชนิดนี้คือ เหล็กแผ�นเคลือบ

ยี่ห�อ Superdyma ของบริษัท นิปปอน สตีล เองและผลิตภัณฑ�แบรนด� PosMAC ของกลุ�ม POSCO จากประเทศเกาหลี 

แต�เพื่อเทียบความนิยมและเปGนที่ยอมรับในตลาดต�างประเทศ และ ZAM เปGนที่ยอมรับว�ามีความเหนือกว�าทั้งในด�าน

รูปลักษณ�ภายนอกท่ีเงางาม คล�ายสแตนเลส และมีความคงทนในการใช�งาน 

7. ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัติการจ&ายเงินป:นผลในระยะ 3 ป5 ที่ผ&านมา 

7.1 ประวัติการเพ่ิมทุน 

ในระยะเวลา 3 ป�ท่ีผ�านมา บริษัทฯ ไม�ได�มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล�ว 

7.2 ประวัติการจ&ายเงินป:นผล 

- ป� 2562 : งดจ�ายเงินปQนผล 

- ป� 2561 : งดจ�ายเงินปQนผล 

- ป� 2560 : งดจ�ายเงินปQนผล 
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ส&วนท่ี 3 ข�อมูลทางการเงินของบริษัท 

 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

อ�างอ ิงงบการเง ินรวมงวดป�ส ิ ้นส ุด ณ ว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม ของป � 2560 ป �  2561 ป �  2562 และงวดเก �าเด ือนสิ ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ตรวจสอบแล�ว สอบทานแล�ว 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค.62 สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 141.5 15.4% 103.1 10.3% 91.1 9.6% 463.3  26.9% 

เงินลงทุนชั่วคราว 0.0 0.0% 81.5 8.1% 0.0 0.0% 41.2  2.4% 

ลูกหนี้การค�าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 105.0 11.4% 41.2 4.1% 34.4 3.6% 0.0  0.0% 

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงานส�วนทีถ่งึ

กำหนดชำระภายในหนึ่งป� 

2.5 0.3% 2.5 0.2% 2.7 0.3% 2.4  0.1% 

สินค�าคงเหลือ 414.0 44.9% 515.1 51.4% 552.3 58.2% 375.9  21.8% 

สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน 4.8 0.5% 6.0 0.6% 3.7 0.4% 27.6  1.6% 

รวมสินทรัพย�หมุนเวยีน 667.7 72.5% 749.3 74.7% 684.2 72.1% 910.4  52.8% 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข�อจำกัดในการ

ใช� 

45.0 4.9% 45.0 4.5% 70.0 7.4% 264.9  15.4% 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.2 0.1% 1.2 0.1% 1.2 0.1% 0.0  0.0% 

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน 3.1 0.3% 3.1 0.3% 3.5 0.4% 2.9  0.2% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 188.8 20.5% 188.6 18.8% 174.0 18.3% 319.8  18.5% 

สินทรัพย�สิทธิการใช� 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 175.3  10.2% 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 15.7 1.7% 15.7 1.6% 15.7 1.7% 51.6  3.0% 

รวมสินทรัพย�ไม&หมุนเวยีน 253.8 27.5% 253.5 25.3% 264.4 27.9% 814.6  47.2% 

สินทรัพย�รวม 921.5 100.0% 1,002.8 100.0% 948.6 100.0% 1,725.0  100.0% 

 

 ตรวจสอบแล�ว สอบทานแล�ว 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.0 0.0% 63.6 6.3% 78.9 8.3% 462.7  26.8% 

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่

เก่ียวข�องกัน 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.0  0.5% 

เงินกู�ยืมระยะสั้น 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 48.0  2.8% 

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหนี้หมุนเวยีนอื่น 73.2 7.9% 55.8 5.6% 8.6 0.9% 48.3  2.8% 

ส�วนของหนี้สินระยะยาวภายใต�สัญญาเช�า

การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป� 

0.3 0.0% 0.3 0.0% 0.3 0.0% 172.4  10.0% 

เงินกู�ยืมระยะสั้น 0.0 0.0% 13.1 1.3% 0.0 0.0% 7.1  0.4% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.8 0.1% 1.4 0.1% 0.6 0.1% 0.6  0.0% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 74.3 8.1% 134.2 13.4% 88.4 9.3% 747.0  43.3% 

หนี้สินระยะยาวภายใต�สัญญาเช�าการเงิน 0.8 0.1% 0.7 0.1% 0.3 0.0% 216.8  12.6% 
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 ตรวจสอบแล�ว สอบทานแล�ว 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 23.3 2.5% 19.8 2.0% 23.2 2.4% 19.8  1.1% 

รวมหนี้สินไม&หมุนเวียน 24.2 2.6% 20.5 2.0% 23.5 2.5% 236.6  13.7% 

รวมหนี้สิน 98.5 10.7% 154.7 15.4% 111.9 11.8% 983.7  57.0% 

ทุนจดทะเบียน 100.0 10.9% 73.1 7.3% 73.1 7.7% 73.1  4.2% 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล�ว 60.0 6.5% 60.0 6.0% 60.0 6.3% 60.0  3.5% 

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 140.0 15.2% 140.0 14.0% 140.0 14.8% 140.0  8.1% 

กำไร(ขาดทุน)สะสม-จัดสรรแล�ว 116.0 12.6% 116.0 11.6% 116.0 12.3% 116.0  6.7% 

กำไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม�จัดสรร 507.0 55.0% 532.0 53.1% 520.7 54.9% 425.3  24.7% 

รวมส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทใหญ� 823.0 89.3% 848.0 84.6% 836.7 88.2% 741.3  43.0% 

ส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0  0.0% 

รวมส&วนของผู�ถือหุ�น 823.0 89.3% 848.0 84.6% 836.7 88.2% 741.3  43.0% 

รวมหนี้สินและส&วนของผู�ถือหุ�น 921.5 100.0% 1,002.8 100.0% 948.6 100.0% 1,725.0  100.0% 

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในป� 2561โดยจากเดิม ป�ดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเปGนวันที่ 31 ธันวาคม 

ฐานะทางการเงินสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
สินทรัพยรวม   
รายการสินทรัพย�รวม ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีมูลค�าเท�ากับ 1,724.96 ล�านบาท ซึ่งแบ�งเปGนสินทรัพย�หมุนเวียน

เท�ากับ 910.37 ล�านบาท คิดเปGน 33% ของสินทรัพย�รวม และสินทรัพย�ไม�หมุนเวียนเท�ากับ 814.59 ล�านบาท คิดเปGน 

47% ของสินทรัพย�รวม  

สินทรัพย�หมุนเวียนส�วนใหญ�ประกอบด�วย เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด เท�ากับ 463.31 ล�านบาท หรือ 51% ของ

สินทรัพย�หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นป�ก�อนเท�ากับ 312.17 ล�านบาท หรือ 408% ซึ่งส�วนใหญ�เปGนเงินรับจากการขาย

สินค�าและดำเนินงานให�แก�บริษัทย�อย และเงินรับจากการขายสินทรัพย�ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการขายและเช�ากลับคืน 

(Sales and Leaseback) ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 

สินค�าคงเหลือเท�ากับ 375.93 ล�านบาท หรือ 41% ของสินทรัพย�หมุนเวียน ลดลงจากงวดสิ้นป�ก�อนเท�ากับ 176.42 ล�าน

บาท หรือ 32% ซ่ึงลดลงเน่ืองจากการขายสินค�าในระหว�างป�  

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนส�วนใหญ�ประกอบด�วย เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข�อจำกัดในการใช�เท�ากับ 264.88 ล�านบาท หรือ 

32% ของสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นป�ก�อนเท�ากับ 194.88 ล�านบาท หรือ 278% โดยเงินฝากดังกล�าวใช�

เปGนหลักประกันค้ำวงเงินกู�ยืมประเภทสินเช่ือเลตเตอร�ออฟเครดิต และสินเช่ือทรัสต�รีซีท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เท�ากับ 319.80 ล�านบาท หรือ 39% ของสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นป�ก�อนเท�ากับ 

145.79 ล�านบาท หรือ 84% ซ่ึงการเพิ่มขึ้นดังกล�าวเปGนผลมาจากการรับโอนกิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 

สินทรัพย�สิทธิการใช�เท�ากับ 175.34 ล�านบาท หรือ 39% ของสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นป�ก�อนเท�ากับ 

175.34 ล�านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล�าวเปGนผลมาจากการที่บริษัทย�อยเช�าสินทรัพย�จากบริษัท ไทยคอนส� แอนด� บิลดิ้ง 

เมนูแฟGคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการขายและเช�ากลับคืน (Sales and Leaseback)          
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หนี้สินรวม  
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค�าเท�ากับ 983.68 ล�านบาทหรือ 57% ของหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น ซึ่ง

หนี้สินรวม แบ�งเปGนหนี้สินหมุนเวียนเท�ากับ 747.03 ล�านบาท คิดเปGน 76% ของหน้ีสินรวม และหนี้สินไม�หมุนเวียนเท�ากบั 

236.65 ล�านบาท คิดเปGน 24% ของหน้ีสินรวม 

หนี้สินหมุนเวียนส�วนใหญ�ประกอบด�วยเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย�อยเท�ากับ 462.65 ล�านบาท หรือ 

62% ของหน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก�อนเท�ากับ 383.71 ล�านบาทหรือ 486% ซ่ึงเกิดจากสินเช่ือประเภททรัสต�รีซีท 

(Trust Receipt- T/R) เพื่อใช�ในการเบิกซื้อสินทรัพย�ของบริษัทฯ  

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันจำนวน 8.0 ล�านบาท หรือ 1% ของหน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวด

ก�อนเท�ากับ 8.0 ล�านบาท เพ่ือใช�เปGนทุนหมุนเวียน 

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น เท�ากับ 48.26 ล�านบาท หรือ 6% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก�อนเท�ากับ 39.67 

ล�านบาทหรือ 462% เน่ืองจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบในประเทศของบริษัทย�อยที่เพิ่มสูงขึ้น  

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายในหนึ่งป�เท�ากับ  172.42 ล�านบาท หรือ 23% ของหนี้สินไม�

หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นจากงวดก�อนเท�ากับ 172.42 ล�านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู�ระยะยาวสำหรับใช�ลงทุนในโครงการของกลุ�ม

กิจการโรงไฟฟ�าพลงังานแสงอาทิตย�  

เงินกู�ยืมระยะสั้นเท�ากับ 48.00 ล�านบาท หรือ 6% ของหนี้สินไม�หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก�อนเท�ากับ 48.00 ล�านบาท 

เพื่อใช�เปGนทุนหมุนเวียนและใช�ชำระค�าซื้อกิจการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 

สวนของผูถือหุน  
ส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค�าเท�ากับ 741.28 ล�านบาท หรือเท�ากับ 43% ของหนี้สินและส�วนของ 

ผู�ถือหุ�น ลดลงจากงวดบัญชีป�ก�อน จำนวน 95.42 ล�านบาท หรือลดลงเท�ากับ 11% ซึ่งเกิดจากในงวดไตรมาสที่ผ�านมา บริษัทฯ 

รับรู�ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของธุรกิจการผลิตและจำหน�ายแผ�นเหล็กชุบสังกะสี  

ฐานะทางการเงินสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพยรวม 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สินทรัพย�รวมมีมูลค�าเท�ากับ 948.6 ล�านบาท ลดลงจากงวดป�ก�อนเท�ากับ 54.2ล�านบาท หรือ

เท�ากับร�อยละ 5 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญ ที่ทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลง ดังนี้ 

รายการเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดของงบการเงินรวมเท�ากับ 91.1 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 10 ของสินทรัพย�

รวมซึ่งได�ลดลงจากงวดของป�ก�อนจำนวน 12 ล�านบาทหรือเท�ากับร�อยละ 12 ส�วนใหญ�ของการใช�ไป เกิดจากการชำระ

เจ�าหน้ีการค�า และนำเงินไปใช�ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

รายการลูกหนี้การค�า และลูกหนี้อ่ืนของงบการเงินรวม เท�ากับ 34.4 ล�านบาท หรือเท�ากับ ร�อยละ 4 ของสินทรัพย�รวม ซึ่ง

ลดลงจากงวดป�ก�อน 6.8 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ16 เน่ืองจากในงวดป� มีการรับชำระจากลูกหนี้การค�า และกิจการ มี

รายได�ที่ลดลง 

รายการสินค�าคงเหลือ ของงบการเงินรวมจำนวนเท�ากับ 552.3 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 58 ของสินทรัพย�รวม เพิ่มขึ้น

จากงวดบัญชีของป�ก�อนเท�ากับ 37.3 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 7 เนื่องจากในงวดป�มียอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับป�

ก�อน 

รายการสินทรัพย�หมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมเท�ากับ 3.7 ล�านบาทหรือเท�ากับร�อยละ 0.4 ของสินทรัพย�รวม ซึ่งลดลง

จากงวดป�ก�อน 2.4 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 39 ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากลูกหนี้กรมสรรพกรท่ีลดลง 
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เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข�อจำกัดในการใช� ของงบการเงินรวมเท�ากับ 70 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 7 ของสินทรัพย�

รวมเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีป�ก�อน 25.0 ล�านบาท หรือเท�ากับ ร�อยละ 56 ซึ่งเกิดจากนำไปใช�ค้ำประกันเป�ดวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� ของงบการเงินรวม เท�ากับ 174.0 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 18 ของสินทรัพย�รวม ลดลงจาก

งวดบัญชีป�ก�อน 14.6 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 8 ซึ่งส�วนใหญ�จะเกิดจากค�าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นในงวด 14.6 ล�าน

บาท 

หนี้สินรวม  
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2562 หน้ีสินรวมมีมูลค�าเท�ากับ 111.9 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 12 ของหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 

ลดลงจากงวดบัญชีป�ก�อน จำนวน 42.8 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 28 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญที่ทำให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลง ดังนี้ 

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีหมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมมูลค�าเท�ากับ 8.6 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 8 ของหน้ีสินรวม 

ได�ลดลงจากงวดบัญชีป�ก�อนเท�ากับ 47.2 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 85 ซ่ึงเกิดจากการจ�ายชำระเจ�าหนี้การค�า 

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ของงบการเงินรวม มีมูลค�าเท�ากับ 78.9 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 71 ของหน้ีสิน

รวม  เพ่ิมขึ้นจากงวดบัญชีป�ก�อนเท�ากับ 15.4 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 24 ซึ่งเกิดจากการกู�ยืมเงินประเภททรัสต�รีซีท

ในการซ้ือวัตถุดิบและสินค�าจากการนำเข�า  

เงินกู�ยืมระยะสั้น ของงบการเงินรวมลดลงจากงวดบัญชีป�ก�อน เท�ากับ 13.1 ล�านบาท เนื่องจากบริษัทได�ขายบริษัท ซัน 

พาวเวอร�คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (บริษัทย�อยของกิจการ) ซึ่งบริษัท ซัน พาวเวอร� คอร�ปอเรช่ัน จำกัด ได�มีการเป�ดตั๋ว P/N เงิน

ต�นเท�ากับ 12 ล�านบาทดอกเบ้ียค�างจ�าย 1.1 ล�านบาท 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน ของงบการเงินรวมมีมูลค�าเท�ากับ 23.2 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 21 ของหนี้สินรวม

เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีป�ก�อนเท�ากับ 3.4 ล�านบาท หรือเท�ากับ ร�อยละ 17 ซึ่งเกิดจากในงวดป�กิจการ ได�รับรู�ผลประโยชน�

พนักงานจากเดิม 300 วัน เปGน 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานได�มีการประกาศใช� จึงเปGนผลทำให�กิจการ มีภาระผูกพัน

ผลประโยชน�พนักงานเพิ่มสูงขึ้น 

สวนของผูถือหุน  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ส�วนของผู�ถือหุ�นมีมูลค�าเท�ากับ 836.7 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ 88 ของหนี้สินและส�วนของผู�

ถือหุ�น ลดลงจากงวดบัญชีป�ก�อน จำนวน 11.3 ล�านบาท หรือเท�ากับร�อยละ -1.3 ซึ่งเกิดจากในงวดป�มีการจ�ายเงนิปQนผล

มูลค�าเท�ากับ 6.0 ล�านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมในงวดป�เท�ากับ -5.3 ล�านบาท  
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2. งบกำไรขาดทุน 

อ�างอิงงบการเงินรวมงวดป�สิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม ของป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 และงวดเก�าเดือนสิ ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 

งบกําไรขาดทุน 

 
 

ตรวจสอบแลว สอบทานแลว 
1 เม.ย. 2560 

– 31 มี.ค.2561 
1 เม.ย. 2561 

– 31 ธ.ค. 2561 
ป 2562 

9 เดือนสิ้นสุดวันที่  
30 ก.ย. 2562 

9 เดือนสิ้นสุดวันที่  
30 ก.ย. 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย 538.4 97.3% 359.7 96.1% 379.3 96.1% 299.7  95.8% 321.5  93.7% 
รายไดจากการใหบริการ 13.8 2.5% 14.6 3.9% 15.5 3.9% 13.1  4.2% 21.7  6.3% 
รายไดจากการสงออก 1.0 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
รวมรายได 553.2 100.0% 374.4 100.0% 394.8 100.0% 312.8  100.0% 343.2  100.0% 
ตนทุนขาย 438.1 79.2% 289.7 77.4% 351.5 89.0% 268.8  85.9% 385.6  112.3% 
ตนทุนการใหบริการ 11.3 2.0% 14.3 3.8% 16.3 4.1% 12.7  4.0% 17.8  5.2% 
รวมตนทุน 449.4 81.2% 304.0 81.2% 367.8 93.2% 281.4  90.0% 403.4  117.5% 
กําไรขั้นตน 103.8 18.8% 70.4 18.8% 27.0 6.8% 31.4  10.0% (60.1) -17.5% 
ดอกเบี้ยรับ 2.0 0.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.7 2.5% 9.7  3.1% 0.0  0.0% 

รายไดอื่น 3.0 0.5% 3.8 1.0% 4.1 1.0% 3.3  1.1% 23.7  6.9% 
ตนทุนในการตัดจําหนาย       9.0  2.9% 6.0  1.7% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 46.2 8.4% 50.0 11.4% 43.3 11.0% 25.3  8.1% 32.3  9.4% 
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น-สุทธ ิ (0.7) (0.1%) 1.1 2.0% 0.5 0.1% 0.4  0.1% 0.0  0.0% 
กําไรจากการดาํเนินงาน 62.0 11.2% 25.1 6.7% (2.0) (0.5%) 10.6  3.4% (74.7) -21.8% 
ตนทุนทางการเงิน 0.6 0.1% 1.6 0.4% 2.8 0.7% 2.1  0.7% 5.0  1.5% 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 61.4 11.1% 23.5 6.3% (4.8) (1.2%) 8.5  2.7% (79.8) -23.2% 
คาใชจายภาษีเงินได 0.0 0.0% 0.5 0.1% 0.6 0.1% 0.4  0.1% 15.7  4.6% 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 61.4 11.1% 23.1 6.2% (5.3) (1.4%) 8.1  2.6% (95.4) -27.8% 

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในป 2561โดยจากเดิม ปดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปล่ียนเปนวันที่ 31 ธันวาคม 

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563 

สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ของงบการเงินรวม เท�ากับ (95.42) ล�านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 8.07 ล�านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมา

จากต�นทุนขายและค�าใช�จ�ายในบริหารท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  

รายได�จากการขายและให�บริการ 

รายได�จากการขายและการให�บริการสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 343.22 ล�าน

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 30.40 ล�านบาท หรือคิดเปGนร�อยละ 10 ซึ่งเกิดจากรายได�จากการขาย

เพิ่มขึ้นเท�ากับ 21.74 ล�านบาท หรือคิดเปGนร�อยละ 7 สาเหตุเกิดจากในงวดไตรมาสของป�เริ่มมีข�าวเรื่องการโต�ตอบการทุ�ม
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ตลาดสินค�าเหล็กแผ�นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ�มร�อนชนิดเปGนม�วนและไม�เปGนม�วนที่มีแหล�งกำเนิดจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และเรื่องการกำหนดสินค�าเหล็กเคลือบสังกะสี ต�องมีมาตรฐาน มอก. จึงเปGนผลทำให�กลุ� มลูกค�าในตลาด

กังวลว�าสินค�าจะขาดตลาด จึงมีการซื้อสินค�าไว�เพื่อกักตุน ขณะที่มีการทุ�มตลาดราคาต่ำอย�างต�อเนื่องของสินค�าจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน  จึงมีการนำเข�าสินค�าชนิดนี้ค�อนข�างมาก จึงทำให�แม�ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการกักตุน

สินค�า แต�ระดับราคาในตลาดต่ำลงเร่ือยๆ  ทางกิจการจึงจำเปGนต�องขายสินค�าในระดับราคาเดียวกับราคาตลาดซึ่งต่ำกว�า

ต�นทุนสินค�าของกิจการ ที่มีอยู�ในคลัง จึงทำให�ผลประกอบการขาดทุน  รวมถึงในงวดไตรมาสตั้งแต�วันที่ 24 กรกฎาคม 

2563 บริษัทฯ เริ่มรับรู�รายได�ในส�วนงานพลังงานแสงอาทิตย�เปGนจำนวน 9.30 ล�านบาท จากการท่ีบริษัทฯ รับโอนกิจการ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�  

ต�นทุนการขายและให�บริการ 

ต�นทุนขายและการให�บริการ สำหรับในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 403.36 ล�านบาท คิด

เปGน 118% ของรายได�จากการขายและการให�บริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก�อน เท�ากับ 121.93 ล�านบาท หรือ

คิดเปGน 43% ส�วนใหญ�เกิดจากต�นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 116.77 ล�านบาท หรือคิดเปGน 

43% ซึ่งเปGนผลมาจากการผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และบริษัทได�มีกำลังการผลิตที่ลดลง แต�ต�นทุนคงที่ยังเกือบเท�า

เดิมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป�ก�อน ถึงแม�ว�าราคาเหล็กในตลาดปQจจุบันมีการปรับลดลงมาเมื่อเทียบกับป�ก�อน แต�

ต�นทุนซื้อสินค�าท่ีบริษัทฯ มีการกักตุนในอดีตถูกรับรู�ในระดับที่ราคาเหล็กอยู�ในระดับท่ีสูงจึงทำให�ต�นทุนการผลิตสูง 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร   

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 26.73 ล�านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

งวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 9.46 ล�านบาท หรือคิดเปGน 55%  

ต�นทุนทางการเงิน 

ต�นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เท�ากับ 5.03 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดป�ก�อนเท�ากับ 2.95 

ล�านบาท หรือเท�ากับ 142% ส�วนใหญ� เกิดจากดอกเบี้ยจ�ายเงินกู�ยืมประเภททรัสต�รีซีทท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลการดำเนินงานสำหรับป5 2560 - 2562 

สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับป�สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบ

การเงินรวมเท�ากับ (5.35) ล�านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 28.42 ล�านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของรายได�จากสภาวะการแข�งขันของอุตสหกรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น  

รายได�จากการขายและให�บริการ 

รายได�จากการขายและการให�บริการสำหรับป�สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 367.77 ล�านบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 182.21 ล�านบาท หรือคิดเปGน 32% โดยลดลงจากการขายเท�ากับ 181.83 ล�าน

บาท รายได�จากการให�บริการเท�ากับ 0.38 ล�านบาท สาเหตุของรายได�จากการขายที่ลดลงเม่ื อเทียบกับป�ก�อนเกิดจาก

วิกฤติภัยน้ำท�วมในบริเวณพื้นที่การขายหลักของกิจการ ในหลายพื้นที่ ทำให�ชาวนาในพื้นที่เหล�านั ้นขาดกำลังซื้อ 

นอกจากนี้สถานการณ�เศรษฐกิจโดยทั่วไปค�อนข�างตกต่ำตลอดช�วงป�ที่ผ�านมา ทำให�สถานการณ�ย่ำแย� ประกอบกับในช�วง

เดียวกันของป�ที่ผ�านมา ทางกรมการค�าต�างประเทศได�ประกาศยุติการดำเนินการไต�สวนการทุ�มตลาดสินค�าเหล็กแผ�น

เคลือบสงักะสีที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร�อมกับเกิดสงครามการค�าระหว�างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา 

ทำให�สินค�าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข�ามาทุ�มตลาดอย�างรุนแรงด�วยสินค�าคุณภาพต่ำ ราคาถูก ทำให�ยอดการขายของ

กิจการ ลดลงอันเปGนผลจากการถูกแย�งตลาด ซึ่งเกือบทั้งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยต�างต�องประสบปQญหากับ

สถานการณ�นี้โดยทั่วกัน 
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ต�นทุนการขายและให�บริการ 

ต�นทุนขายและการให�บริการประจำป�สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมจำนวน 367.77 ล�านบาท คิดเปGน 

93 % ของรายได�จากการขายและให�บริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก�อนเท�ากับ 122.52 ล�านบาท หรือเท�ากับ 25% 

ซึ่งผันแปรลดลงตามยอดขาย แต�ในสัดส�วนที่น�อยกว�ายอดขาย เนื่องจากทำการรับรู�ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานจาก 

300 วัน เปGน 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานบังคับใช� จึงเปGนผลทำให�มีค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 

5.08 ล�านบาท และในรอบป�มีการต้ังสำรองมูลค�าสินค�าล�าสมัยเพิ่มสูงขึ้น 11.56 ล�านบาท 

ค�าใช�จ�ายในการขาย  

ค�าใช�จ�ายในการขายสำหรับป�สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 11.88 ล�านบาท หรือเท�ากับ 3% ของ

รายได�รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก�อนมูลค�าเท�ากับ 1.01 ล�านบาท หรือเท�ากับ 9% ซ่ึงส�วนใหญ�เกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ส�วนของเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มสูงขึ้น 1.22 ล�านบาท 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร   

ค�าใช�จ�ายในการบริหารสำหรับป�สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท�ากับ 21.68 ล�านบาท หรือเท�ากับ 9% 

ของรายได� ลดลงจากงวดเดียวกันของงวดก�อนมูลค�าเท�ากับ 19.73 ล�านบาท หรือเท�ากับ 48% ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากการ

ลดลงเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานเท�ากับ  5.30 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานลดลงเท�ากับ 3.53 ล�านบาท 

ค�าใช�จ�ายที่ปรึกษาลดลงเท�ากับ 7.01 ล�านบาท 

ต�นทุนทางการเงิน 

ในงวดป� 2562 มีต�นทุนทางการเงินในงวดป�เท�ากับ 2.8 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดป�ก�อนเท�ากับ 1.2 ล�านบาท หรือเท�ากับ

ร�อยละ 74 ส�วนใหญ�เกิดจากดอกเบี้ยจ�ายเงินสินเช่ือประเภททรัสต�รีซีทท่ีเพิ่มขึ้น 

 

3. งบกระแสเงินสด 

 หน&วย : ล�านบาท ตรวจสอบแล�ว สอบทานแล�ว 

1 เม.ย. 2560 – 

31 มี.ค. 2561 

1 เม.ย. 2560 – 

31 ธ.ค. 2561 

ป5 2562 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย. 2562 

9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย. 2563 

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (21.0) (20.4) (99.9) (103.3) (88.4) 

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน 120.3 (94.2) 78.7 79.0  42.0  

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (68.6) 76.4 9.0 50.6  418.4  

เงินสดและรายการเทียบเท&าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ 30.7 (38.4) (11.9) 26.5  372.2  

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วนัต�นงวด 110.8 141.5 103.1 103.1  91.1  

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ

เทียบเท�าเงินสด 

0.0 0.0 0.0 0.2  0.1  

เงินสดและรายการเทียบเท&าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 141.5 103.1 91.1 129.5  463.3  

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในป 2561โดยจากเดิม ปดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปล่ียนเปนวันที่ 31 ธันวาคม 

ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากการบริษัท ทีไอดับบลิว 

อินดัสตรี ่ จำกัด ซึ ่งเปGนบริษัทย�อยของบริษัทฯ เบิกใช�ส ินเชื ่อในรูปแบบวงเงินสินเชื ่อหมุนเวียนซึ ่งไม�ผ ูกพัน 

(Uncommitted Facility) ประเภทสินเชื่อเลตเตอร�ออฟเครดิตและสินเช่ือทรัสต�รีซีทจากสถาบันการเงินแห�งหนึ่ง จำนวน 

350,000,000 บาท เพ่ือใช�ในการเข�าซื้อสินค�าคงคลังของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร�างธุรกิจของกลุ�มบริษัท 



หนังสือแจ�งการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุน 
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4. อัตราส&วนทางการเงิน 

  
1 เม.ย. 2560 – 
31มี.ค. 2561 

1 เม.ย. 2560 – 
31 ธ.ค. 2561 

ป 2562 
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย. 2562 
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 ก.ย. 2563 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 9.0 5.6 7.7 - 1.2 
อัตรากําไรขั้นตน % 18.8 18.8 6.8 10.0 (17.5) 
อัตรากําไรสุทธ ิ % 11.0 6.7 (1.4) 2.6 (27.8) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.12 0.18 0.13 - 1.3 

 



 



 ใบจองซื	อเลขที� ...................................................................  

                                       ใบจองซื	อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
                                              การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน จํานวน 20,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

                                       มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ที�ราคาเสนอขายหุน้ละ 9.10 บาท 
  

วนัที�จองซื-อ                          � 18 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 19 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 22 กุมภาพนัธ์ 2564                          �  23 กุมภาพนัธ์ 2564                          � 24 กุมภาพนัธ์ 2564              

ข้อมูลผู้จองซื	อหุ้น  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี	ให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั โนวา เอมไพร ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัยธ์นชาต”) ซึ�งเป็นตวัแทนรบัจองซื-อของบรษิทัฯ 

ขา้พเจา้ � นาย     � นาง     � นางสาว    � นิตบุิคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที�...................................................................... 

� บตัรประจําตวัประชาชน � ใบต่างดา้ว � หนงัสอืเดนิทาง � เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที� ..................................................................สญัชาต.ิ......................................วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)................/................../.................. 

ที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัทท์ี�ตดิต่อได ้................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี…................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที�จ่าย � ไม่หกัภาษ ีณ ที�จ่าย � หกัภาษ ีณ ที�จ่าย 

อาชพี....................................................สถานที�ทํางาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์...........................โทรศพัทท์ี�ทาํงาน............................ 

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โนวา เอมไพร ์จํากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2564 จํานวน……...........................หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซื-อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั ดงันี-  

รายละเอียดการจองซื	อ จาํนวนหุ้นที�จองซื	อ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินที�ชาํระ (บาท) 

� จองซื-อตามสทิธทิั -งจํานวน  9.10  

� จองซื-อน้อยกว่าสทิธ ิ  9.10  

� จองซื-อเกนิสทิธ ิ(ระบุเฉพาะจาํนวนที�เกินสิทธิ)  9.10  

รวม  9.10  
 

ขา้พเจา้ไดช้ําระเงนิค่าจองซื-อหุน้สามญัเพิ�มทุนเรยีบรอ้ยแลว้ โดย �  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)   �  โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    

�  โอนเงนิผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    �  โอนเงนิโดยผ่าน QR Code        �  เชค็ / ดร๊าฟท์ / แคชเชยีรเ์ชค็ นําฝากเขา้ระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)                

เลขที�เชค็…………….……….……ลงวนัที�  � 18 กุมภาพนัธ์ 2564 � 19 กุมภาพนัธ์ 2564  � 22 กุมภาพนัธ์ 2564  ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั �งจ่าย “บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เพื�อจองซื	อหลกัทรพัย ์” (กรณีชาํระเงินค่าจองซื	อ โดยชาํระเป็นเชค็ /  ดรา๊ฟท์ / แคชเชียรเ์ชค็ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากสาํนักหกับญัชีในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการและต้องเป็นชื�อของผู้จองซื	อเท่านั	น) 

สาํหรบัผู้จองซื	อที�มีบญัชีซื	อขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนรบัจองซื	อ”) สามารถชาํระเงินค่าจองซื	อโดย  �  โอนเงนิผ่านระบบการหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมตั ิ(ATS) �  หกัจากบญัชเีงนิฝาก

หลกัประกนั บญัชซีื-อขายหลกัทรพัยเ์ลขที�…………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ** 

เมื�อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ดงัต่อไปนี-:  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั	น) 

� ในกรณีที�มีบญัชีซื	อขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั -นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที� ....................... นําหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเขา้บญัชซีื-อขายหลกัทรพัย ์เลขที�.................................. ชื�อ................................................................................................................  

ซึ�งขา้พเจา้มบีญัชซีื-อขายหลกัทรพัยอ์ยู่กบับรษิทันั -น (ชื�อผูจ้องซื-อต้องตรงกบัชื�อบญัชซีื-อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั -นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื-อภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัสิ-นสุดระยะเวลาการจองซื-อ และ

จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามรายละเอยีดในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2564) 

� ในกรณีที�ไม่มีบญัชีซื	อขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั -นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้

บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขที� 600 ในช่องนี	  โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื�อหาข้อบ่งชี	การเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ 

“แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ  FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื�อนําส่งให้แก่ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ในกรณีไม่จดัทาํเอกสารตามที�กาํหนด หรือมีข้อบ่งชี	ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบญัชีสมาชิกเลขที� 600 โดยจะดาํเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัในนามของผู้จองซื	อ และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนักาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น 

(Record Date) วนัที� L กมุภาพนัธ์ MLNO 

� ในกรณีที�ไม่มีบญัชีซื	อขายหลกัทรพัย์ ให้ออกใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ได้รบัการจดัสรรนั -นไว้ในชื�อของข้าพเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนใหข้้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้อืหุน้ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record 

Date) วนัที� V กุมภาพนัธ์ WVXY โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการใดๆ เพื�อทําใหก้ารจดัทําใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที�สิ-นสุดระยะเวลาการจองซื-อ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผูจ้อง

หุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรไดท้นัในวนัที�หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ทําการซื-อขายในตลาดหลกัทรพัย์) 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าได้จองซื	อหุ้นเกินสิทธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่ครบตามจาํนวนที�จองซื	อเกินสิทธิ ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื-อที�ไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

�  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารที�ผูกกบับรกิารพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน [\ หลกั (ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร)  

�  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขที�บญัช.ี.........................................................................    

(แนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื�อบญัชธีนาคารต้องตรงกบัชื�อผูจ้องซื-อ)   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้สีทิธใินการจองซื-อสามญัเพิ�มทุนเนื�องจากเป็นผูถ้อืหุน้เดมิตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื�อสทิธใินการจองซื-อหุน้สามญัเพิ�มทุน ในวนัที� V กุมภาพนัธ์ WVXY และตกลงว่าจะจองซื-อ

หุน้สามญัเพิ�มทุนตามจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื-อหุน้เพิ�มทุนนี- หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื-อที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื-อและหลกัฐานการชําระค่าจองซื-อมาถงึตวัแทนรบัจองซื-อภายในระยะเวลาการจอง

ซื-อ หรอืเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท์ ที�สั �งจ่ายแลว้นั -นไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื-อหุน้สามญัเพิ�มทุนดังกล่าวโดยไม่มเีงื�อนไข และขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิค่าจองซื-อคนื ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทั -งหมดที�เกี�ยวกบัการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ�มทุนในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบรษิทัฯ และยนิยอมผูกพนัตามข้อตกลงและเงื�อนไขในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว และที�จะได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติมในภายหลงัอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูร้บั

ผลประโยชน์ที�แทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 

การประเมินความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ เพื�อการจองซื	อหุ้น (Suitability Test for share subscription) 

1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้  

2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี�ยงของหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ขา้พเจา้จะจองซื-อครั -งนี-  

ทั -งนี-หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื-อหุน้ในครั -งนี- ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ี�จะจองซื-อหุน้สามญัในครั -งนี- และไดล้งลายมอืชื�อเพื�อยนืยนัในฐานะผูจ้องซื-อดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 

การลงทุนในหุน้สามญัครั -งนี-ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจ้ายอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability test ดงันั -น หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี-ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) ไม่มี

หน้าที�ต้องรบัผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงผู้จองซื	อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื	อหุ้น             ลงชื�อ X.................................................................................................. ผูจ้องซื-อ 
          (...................................................................................................) 

หลกัฐานการจองซื	อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซื	อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี	ด้วย) 

วนัที�จองซื-อ      � 18 กุมภาพนัธ์ 2564    � 19 กุมภาพนัธ์ 2564     � 22 กุมภาพนัธ์ 2564    �  23 กุมภาพนัธ์ 2564   � 24 กุมภาพนัธ์ 2564                               เลขที�ใบจอง .................................................................... 

บริษัทฯ หรือหลกัทรพัย ์ธนชาต ได้รบัเงนิค่าจองซื-อจาก (ชื�อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื�อจองซื-อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ � ตามสทิธิทั -งจํานวน  �  น้อยกว่าสทิธิ � เกินกว่าสทิธ ิ

จํานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.10 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ชําระเงนิค่าจองซื-อโดย   �  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  �  โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net  �  โอนเงนิผ่าน Application Thanachart 

Connect   �  โอนเงนิผ่าน QR Code   �  เชค็/ดร๊าฟท์/แคชเชยีร์เชค็ นําฝากเขา้ระบบ Bill Payment เลขที�เชค็………………………..….……ลงวนัที�…………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....…………………….. 

สาํหรบัผู้จองซื	อที�มีบญัชีซื	อขายหลกัทรพัยก์บัหลกัทรพัย ์ธนชาต ชาํระเงินค่าจองซื	อโดย    ��    โอนเงินผ่านระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (ATS)          �   หกัจากบญัชีเงินฝากหลกัประกนัเลขที�…………………………………….……….. 

ดําเนินการฝากหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรร ดงันี- 

� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที� .................................. บญัชซีื-อขายหลกัทรพัยเ์ลขที�………………………………………………………………………………………………….. 

� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้  

� ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื-อ และส่งมอบภายใน [V วนัทําการ นับจากวนัที�สิ-นสุดระยะเวลาการจองซื-อ 

ผูจ้องซื-อประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื-อที�ไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดยโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร  � พรอ้มเพย ์(PromptPay)   � บญัชธีนาคาร / สาขา................................................เลขที�บญัช.ี.................................................................................................... 

เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ.............................................................................................................. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื-อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ใหไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ที�ท่านเปิดบญัชซีื-อขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร w-Wwwx-xxxx 

สิ�งที�สง่มาดว้ย � 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที� 

Participant No. 

ชื�อบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 

Participant No. 

ชื�อบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTBST SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND)  COMPANY LIMITED 
051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 

บริษทัหลกัทรพัย ์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ั �น พารเ์นอร ์จาํกดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จาํกดั (มหาชน)  

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี	 จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
242 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตี	คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 

บริษทัหลกัทรพัย ์ ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 

SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY  LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตี	แบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 
329 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ	งคอรป์อเรชั �น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี	) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี	ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ	ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 
336 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อการชาํระราคาหลกัทรพัย ์

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
337 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 

ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี	) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัยสิ์น  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   
  

 



ใบนาํฝากชําระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

** เพื�อจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC  **

Thanachart Securities Public Company Limited 

444  MBK Tower, 18
th

-19
th 

Floor, 

ชื�อผูจ้องซื�อ.........................................................................................................................
Tel : 02-779-9000 Subscriber name
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Registration No. : Ref. 1 
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ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. :  Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขที�เช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัที� / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานาํเอกสารฉบบันี�ไปชาํระเงินไดที้�ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด

ชื�อผูน้าํฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................

หมายเหตุ 1. Ref.1 :  เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (Registration No.)

2. Ref 2 : เลขที�บตัรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนงัสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

ใบนาํฝากชําระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)
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-19
th 
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Tel : 02-779-9000 Subscriber name

Registration No : 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น :  Ref. 1
Registration No. :  Ref. 1 

A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription เลขที�บตัรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนงัสือเดินทาง :  Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. :  Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขที�เช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัที� / Date

จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานาํเอกสารฉบบันี�ไปชาํระเงินไดที้�ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด
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หมายเหตุ 1. Ref.1 :  เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (Registration No.)
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เพื�อเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื�อจองซื�อหลกัทรัพย์

                                                                                                                                                                                                                       

สําหรับลูกค้า / Client's copy

วนัที� (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 3116

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

สาํห
รับ

ลูกคา้

เช็ค / CHEQUE

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

สําหรับธนาคาร /Bank's copy

วนัที� (Date) …………………………………….……..

เงินสด / CASH

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร

�

ผู้รับเงนิ................................................

SERVICE CODE : 3116

จาํนวนเงิน / AMOUNTธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

เช็ค / CHEQUE

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร

เพื�อเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื�อจองซื�อหลกัทรัพย์

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จาํนวนเงิน / AMOUNT

ผู้รับเงนิ................................................

เงินสด / CASH

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาํห
รับ

ลูกคา้

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 / Enclosure No. 4



 



หนังสือมอบอาํนาจ 
สาํหรับจองซื�อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท โนวา เอมไพร ์จาํกัด (มหาชน) 

 
ทาํที�...............................................................  

วนัที�...............................................................  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) .................................................................................................(“ผู้มอบอาํนาจ”) 

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เลขที�................................................................................................................................................ 

� บตัรประจาํตวัประชาชน � หนงัสือเดินทาง � ทะเบียนนิตบิคุคล เลขที�................................................................ 

ที�อยู่ที�ปัจจบุนั............................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

เป็นผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ 

(Record date) วนัที� X กมุภาพนัธ ์>XE@ จาํนวน ..................................................หุน้ มีสิทธิในการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�ม

ทนุจาํนวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซื �อหุน้สามญัเพิ�ม

ทนุที�ออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัทฯ  

 

ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 

� บตัรประจาํตวัประชาชน � หนงัสือเดินทาง เลขที�................................................................................................. 

ที�อยู่ที�ปัจจุบนั............................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

เป็นผูร้บัมอบอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน

..............................................หุน้ แทนหรือในนามของขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ข หรือเพิ�มเติมขอ้ความ

ใดๆ ในใบจองซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุน และชาํระเงินค่าจองซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนดงักล่าว รวมถึงการกระทาํอื�นใดอนัจาํเป็น 

เพื�อใหก้ารจองซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนดังกล่าวลลุ่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอาํนาจฉบับนี �มีผลบงัคับใชต้ามวตัถุประสงค ์

ดงักล่าวขา้งตน้ การกระทาํใดๆ ที�ผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทําลงภายใตห้นังสือมอบอาํนาจฉบับนี �จะมีผลผูกพันขา้พเจา้ 

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักล่าวดว้ยตนเอง 

  

                                                                                     ลงชื�อ........................................................... ผูม้อบอาํนาจ  

                                                                                            (...........................................................)  

 

                                                                                     ลงชื�อ..........................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                                                                             (..........................................................)  
 
 
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบคุคลของผูม้อบอาํนาจ และ ผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

?W บาท 
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แผนทีสถานทีรับจองซื�อหุ้นสามัญเพิมทุนบริษัท โนวา เอมไพร ์จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

สถานที�ติดต่อ : \\\ อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั�น ]^ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ]`jj` 

ผูติ้ดต่อ :  ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์  

โทรศพัท ์ 02-779-9000 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย O 



 


	ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NOVA
	รายละเอียดการจองหุ้นเพิ่มทุน NOVA
	BILL PAYMENT_NOVA
	หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน NOVA

