สิง ทีส ง่ มาด้วย 
ใบจองซื(อเลขที. ...................................................................

ใบจองซื(อหุ้นสามัญเพิ. มทุน บริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม2 ทุน จํานวน 20,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าทีต2 ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 6 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ทีร2 าคาเสนอขายหุน้ ละ 9.10 บาท
 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันทีจ2 องซืRอ

 19 กุมภาพันธ์ 2564

 22 กุมภาพันธ์ 2564

 23 กุมภาพันธ์ 2564

 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลผู้จองซื(อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี( ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาต”) ซึ2งเป็ นตัวแทนรับจองซืRอของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.2 .....................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที2 ..................................................................สัญชาติ.......................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ2 ยู่ทสี2 ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทตี2 ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ2 ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ2 ่าย  หักภาษี ณ ทีจ2 ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท2 ํางาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทท2ี าํ งาน............................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื2อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที2 5 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวน……...........................หุน้ มีความประสงค์ขอจองซืRอหุน้ สามัญเพิม2 ทุนของบริษทั ดังนีR
รายละเอียดการจองซื(อ

จํานวนหุ้นที.จองซื(อ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซืRอตามสิทธิทงั R จํานวน

9.10

 จองซืRอน้อยกว่าสิทธิ

9.10

 จองซืRอเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนที.เกินสิ ทธิ )

9.10

รวม

9.10

จํานวนเงินที.ชาํ ระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซืRอหุน้ สามัญเพิม2 ทุนเรียบร้อยแล้ว โดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
 โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  โอนเงินโดยผ่าน QR Code
 เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค นําฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขทีเ2 ช็ค…………….……….……ลงวันที2  18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564  22 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั 2งจ่าย “บริษท
ั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เพื.อจองซื(อหลักทรัพย์ ” (กรณีชาํ ระเงินค่าจองซื(อ โดยชําระเป็ นเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการและต้องเป็ นชื.อของผู้จองซื(อเท่านัน( )
สําหรับผู้จองซื(อที.มีบญ
ั ชีซื(อขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื(อ”) สามารถชําระเงินค่าจองซื(อโดย  โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  หักจากบัญชีเงินฝาก
หลักประกัน บัญชีซRอื ขายหลักทรัพย์เลขที…
2 ………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวันที. 24 กุมภาพันธ์ 2564 **
เมื2อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม2 ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนีR: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ. งเท่านัน( )
 ในกรณี ที.มีบญ
ั ชีซื(อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ2 ด้รบั การจัดสรรนันR ไว้ในชื2อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื2อผูฝ้ าก” และดําเนิ นการให้ บริษทั ......................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที2 ....................... นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื2อเข้าบัญชีซRอื ขายหลักทรัพย์ เลขที.2 ................................. ชื2อ................................................................................................................
ซึ2งข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซRอื ขายหลักทรัพย์อยู่กบั บริษทั นันR (ชื2อผูจ้ องซืRอต้องตรงกับชื2อบัญชีซRอื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนันR บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซืRอภายใน 15 วันทําการ นับจากวันสินR สุดระยะเวลาการจองซืRอ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื2อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที2 5 กุมภาพันธ์ 2564)
 ในกรณี ที.ไม่มีบญ
ั ชีซื(อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ2 ด้รบั การจัดสรรนันR ไว้ในชื2อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที2 600 เพื2อข้าพเจ้า (กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที. 600 ในช่องนี( โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื.อหาข้อบ่งชี(การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) และ
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” เพื.อนําส่งให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณี ไม่จดั ทําเอกสารตามที.กาํ หนด หรือมีข้อบ่งชี(ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชีสมาชิ กเลขที. 600 โดยจะดําเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื(อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื.อผู้ถือหุ้น
(Record Date) วันที. u กุมภาพันธ์ vuwx
 ในกรณี ที.ไม่มีบญ
ั ชีซื(อขายหลักทรัพย์ ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ2 ด้รบั การจัดสรรนันR ไว้ในชื2อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื2อผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) วันที2  กุมภาพันธ์  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ เพื2อทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีส2 นRิ สุดระยะเวลาการจองซืRอ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี2 ูจ้ อง
หุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ2 ด้รบั จัดสรรได้ทนั ในวันทีห2 นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทําการซืRอขายในตลาดหลักทรัพย์)
ในกรณี ที.ข้าพเจ้าได้จองซื(อหุ้นเกินสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ.มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ.มทุนไม่ครบตามจํานวนที.จองซื(อเกิ นสิ ทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซืRอทีไ2 ม่ได้จดั สรรคืน โดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีผ2 ูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  หลัก (ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB) บัญชีธนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ2 ญ
ั ชี..........................................................................
(แนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื2อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื2อผูจ้ องซืRอ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจองซืRอสามัญเพิม2 ทุนเนื2องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม ตามที2ปรากฎรายชื2อ ณ วันกําหนดรายชื2อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื2อสิทธิในการจองซืRอหุน้ สามัญเพิม2 ทุน ในวันที2  กุมภาพันธ์  และตกลงว่าจะจองซืRอ
หุน้ สามัญเพิม2 ทุนตามจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซืRอหุน้ เพิม2 ทุนนีR หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซืRอทีไ2 ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซืRอและหลักฐานการชําระค่าจองซืRอมาถึงตัวแทนรับจองซืRอภายในระยะเวลาการจอง
ซืRอ หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส2 ั 2งจ่ายแล้วนันR ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซืRอหุน้ สามัญเพิม2 ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งื2อนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซืRอคืน ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทังR หมดทีเ2 กี2ยวกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิม2 ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม2 ทุนของบริษทั ฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื2อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิม2 ทุนดังกล่าว และที2จะได้มกี ารแก้ไขเพิม2 เติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั
ผลประโยชน์ทแี2 ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
การประเมินความเสี.ยงที.ยอมรับได้ เพื.อการจองซื(อหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย2 งทีย2 อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย2 งของหุน้ สามัญเพิม2 ทุนทีข2 า้ พเจ้าจะจองซืRอครังR นีR
ทังR นีRหากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซืRอหุน้ ในครังR นีR ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจี2 ะจองซืRอหุน้ สามัญในครังR นีR และได้ลงลายมือชื2อเพื2อยืนยันในฐานะผูจ้ องซืRอด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครังR นีRไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย2 งทีข2 า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนันR หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนีRต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไม่ม ี
หน้าทีต2 ้องรับผิดชอบใดๆ ทังR สินR
ลงชื2อ .................................................................................................. ผูจ้ องซือR
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี.ยงผู้จองซื(อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื(อหุ้น
(...................................................................................................)

X

หลักฐานการจองซื(อหุ้นสามัญเพิ.มทุน บริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซื(อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี( ด้วย)
วันทีจ2 องซืRอ

 18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564

 22 กุมภาพันธ์ 2564  23 กุมภาพันธ์ 2564  24 กุมภาพันธ์ 2564

เลขทีใ2 บจอง ....................................................................

บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาต ได้รบั เงินค่าจองซืRอจาก (ชื2อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื2อจองซืRอหุ้นสามัญเพิม2 ทุนของบริษทั ฯ  ตามสิทธิทงั R จํานวน  น้อยกว่าสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ
จํานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.10 บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชําระเงินค่าจองซืRอโดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net  โอนเงินผ่าน Application Thanachart
Connect  โอนเงินผ่าน QR Code  เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค นําฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขทีเ2 ช็ค………………………..….……ลงวันที…
2 ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....……………………..
สําหรับผู้จองซื(อที.มีบญ
ั ชีซื(อขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ ธนชาต ชําระเงิ นค่าจองซื(อโดย  โอนเงิ นผ่านระบบการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 หักจากบัญชีเงิ นฝากหลักประกันเลขที.…………………………………….………..

ดําเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ2 ด้รบั การจัดสรร ดังนีR

 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื2อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที2 .................................. บัญชีซRอื ขายหลักทรัพย์เลขที…
2 ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที2 600 เพื2อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซืRอ และส่งมอบภายใน  วันทําการ นับจากวันทีส2 นRิ สุดระยะเวลาการจองซืRอ
ผูจ้ องซืRอประสงค์ขอรับเงินค่าจองซืRอทีไ2 ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมเพย์ (PromptPay)  บัญชีธนาคาร / สาขา................................................เลขทีบ2 ญ
ั ชี.....................................................................................................
เจ้าหน้าทีผ2 รู้ บั มอบอํานาจ..............................................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซืRอประสงค์จะเปลี2ยนแปลงทีอ2 ยู่ทใี2 ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทที2 ่านเปิ ดบัญชีซRอื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร --

BROKER
ผู้ฝากเลขที.
Participant No.

ชื.อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที.
Participant No.

ชื.อบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด
KTBST SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี. กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั . พาร์เนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี( จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี(คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื.อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตี(แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี.ยงไฮ้แบงกิ(งคอร์ปอเรชัน. จํากัด (เพื.อตราสารหนี( )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพื.อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย( น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี.ยงไฮ้ แบงกิ(ง คอร์ปอเรชัน. จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื.อการชําระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื.อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพื.อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

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

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื.อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

SUB BROKER

CUSTODIAN

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท โนวา เอมไพร์ จากัด (มหาชน) (NOVA)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of NOVA

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

บริษัท โนวา เอมไพร์ จากัด (มหาชน)
NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOVA

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

04/02/2021

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

08/02/2021

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

6:1 (กรณีทม
ี่ ีเศษของหุน
้ ให้ปัดเศษทิ้ง)

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

9.10

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

18/02/2021 - 24/02/2021

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

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
18/02/2021
**เพิ่มเติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ้าน

สิ" งที"ส่งมาด้วย 4 / Enclosure No. 4

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

สําหรั บลูกค้ า / Client's copy

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

วันที5 (Date) …………………………………….……..
** เพื.อจองซื/ อหุ้นสามัญเพิ.มทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 3116
Thanachart Securities Public Company Limited
th th
444 MBK Tower, 18 -19 Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื5 อผูจ้ องซื= อ.........................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น : Ref. 1
Registration No. : Ref. 1

เพื5อเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื.อจองซื/อหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

เลขที5บตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดิ นทาง : Ref. 2

ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116
เงินสด / CASH
เลขที5เช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที5 / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

กรุ ณานําเอกสารฉบับนี=ไปชําระเงินได้ที5ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว5 ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื5อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................
หมายเหตุ

1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที5บตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อเดิ นทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สําหรับเจ้ าหน้ าที.ธนาคาร
ผู้รับเงิน................................................



ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

สําหรับธนาคาร /Bank's copy
วันที5 (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 3116

Registration No. : Ref. 1

เพื5อเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื.อจองซื/อหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

** เพื.อจองซื/ อหุ้นสามัญเพิ.มทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **
Thanachart Securities Public Company Limited
444 MBK Tower, 18th-19th Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื5 อผูจ้ องซื= อ.........................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น : Ref. 1

เลขที5บตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดิ นทาง : Ref. 2

ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116
เงินสด / CASH
เลขที5เช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที5 / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

กรุ ณานําเอกสารฉบับนี=ไปชําระเงินได้ที5ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว5 ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื5อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................
หมายเหตุ

1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที5บตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อเดิ นทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สําหรับเจ้ าหน้ าที.ธนาคาร
ผู้รับเงิน................................................

CS007/2564
10 กุมภาพันธ์ 2564

เรือง

แจ้งสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย -.ใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน ซึงออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
>.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
?.ใบจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน
@.แบบฟอร์มการชําระเงินค่าจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน (Bill Payment)
5.แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจให้ดาํ เนินการจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน
E.แบบสอบถามเพื อ หาข้อ บ่ ง ชี ก ารเป็ น บุ ค คลสหรัฐ (บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คล) เฉพาะผู้ที ป ระสงค์น ํา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
M.แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล
O.แผนทีของสถานทีรบั จองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน
ตามมติทีประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 1/2564 ของบริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมือวัน
พฤหัสบดีที 27 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน EW,WWW,WWW บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน MW,WWW,WWW บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน
>W,WWW,WWW หุ้น มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ W.XW บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุน้ ละ 9.10 บาท โดยผู้
ถือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนได้ แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจองซือ เกินกว่า
สิทธิ ก็ต่อเมือมีหนุ้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีได้จองซือ ตามสิทธิครบถ้วนทัง หมดแล้วเท่านัน
และในกรณีทมี ีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน ทิง
โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) ครัง ที 15/2563 เมือวันที 8 ธันวาคม 2563 มี
มติอนุมตั ิวนั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพือสิทธิในการจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน ในวันที 5 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทจึงขอเรียนแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุนตามจํานวนทีระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ หุน้ สามัญเพิมทุน ซึงออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (สิงทีส่งมาด้วย 1) ทัง นี  สําหรับข้อมูล
การจัดสรรหุน้ เพิมทุนและข้อมูลของบริษัท โปรดพิจารณาจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วย >)

หากผู้ถือหุ้น มีค วามประสงค์จะจองซือ หุ้นสามัญ เพิ ม ทุน กรุ ณ ากรอกรายละเอีย ดและลงนามใน ใบจองซื อ
หุน้ สามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วย ?) พร้อมทัง ดําเนินการตามวิธีการจองซือ ทีระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วย >) โดยบริษัทจะเปิ ดให้มีการจองซือ และชําระเงินค่าจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน ในระหว่างวันที
18 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม X วันทําการ) ตัง แต่เวลา W`.WW - -E.WW น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชัน -O อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที @@@ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุ งเทพมหานคร -W??W (โปรด
พิ จารณาสิ งทีส่ งมาด้วย O แผนที ข องสถานที รบั จองซือ หุ้น สามัญ เพิ ม ทุน ) หรือจองซื อ ผ่ านระบบ Electronic Rights
Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com ของตัวแทนรับจองซือ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเพิมเติม กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน)

สุกญ
ั ญา ทิพย์มณี
กรรมการ

2

สิ่งที่สงมาดวย 2

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

บริษัท โนวา เอมไพร จำกัด (มหาชน)
การจองซื้อและชำระค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ 2564
(รวม 5 วันทําการ)

สิ่งที่สงมาดวย 2

ส&วนที่ 1 ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
: บริษัท โนวา เอมไพร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท
: บมจ. เลขที่ 0107537001714
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
: เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
2. วัน เดือน ป5 และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนที่มมี ติอนุมตั ิการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
การประชุมผูถือหุน
: การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
3. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุม วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โนวา เอมไพร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทย
แลนดไอออนเวิคส จำกัด (มหาชน)) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน
20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในระหวางวันที่ 18 – 19
และ 22 – 24 กุมภาพันธ 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุนที่เพิ่มทุน

: หุนสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวเดิม

: 60,000,000.00 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนใหม

: 10,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล วภายหลังการจองซื้อหุน : 70,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
สามัญ เพิ่มทุน (กรณีที่ผู ถือหุ นเดิมมี

การจองซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จำนวน)
จำนวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร

: 20,000,000 หุน

ราคาเสนอขายตอหุน

: 9.10 บาทตอหุน

อัตราสวนการจัดสรรหุน

: 6 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่สงมาดวย 2

วิธีการจัดสรร

ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกวาสิทธิ
ของตนได
: บริษัทจะจัดสรรหุ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ น มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 6 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน ที่
ราคาเสนอขายหุนละ 9.10 บาท ในการคำนวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่
จะสามารถจองซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนดัง กลาว หากมีเศษของหุ นจากการ
คำนวณตามอัตราส&วนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะป:ดเศษของ
หุนนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมแตละรายสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของ
ตนตามอัตราที่กำหนดไว ข างต นได (Oversubscription) แตจะได รับการ
จัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น โดย
บริ ษ ั ท จะจั ดสรรหุ นสามัญเพิ่ มทุ น ที ่ เหลือ ดัง กล าวให กั บผู ถือ หุ นเดิมที่
ประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม ในราคาเดียวกัน
กับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะ
จัดสรรไดอีกตอไป หรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาวอีกตอไป

4.การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 กรณีที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร ผูถือหุนเดิมรายดังกลาวจะ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
4.2 กรณีที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เกินกวาสิทธิของตนเปGนจำนวนนอยกวาหุนสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผูถือหุนเดิมรายดังกลาว จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือนั้นตามจำนวนที่จองซื้อและชำระคา
จองซื้อหุนแลว
4.3 กรณีที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เกินกวาสิทธิของตนเปGนจำนวนมากกวาหุนสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผูถือหุนเดิมรายดังกลาว จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือนั้นตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ซึ่งการจัดสรรหุนดังกลาวจะดำเนินไปจนกระทั่งไมมีหุนเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตร
การคำนวณ ดังนี้
จำนวนหุ นสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ คูณ
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละราย

สิ่งที่สงมาดวย 2

ตัวอย&าง
หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งหมด 10,000 หุน หัก จำนวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนจองซื้อตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิจำนวน
9,000 หุน คงเหลือจำนวนหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000 หุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน ก
ผูถือหุน ข
ผูถือหุน ค
ผูถือหุน ง
รวม

สัดส&วน
การถือหุน

15%
20%
30%
35%
100%

หุนสามัญเพิ่มทุน
ที่จองซื้อ (หุน)

หุนสามัญ
เพิ่มทุนที่
ไดรับจัดสรร
ตามสิทธิ

ตาม/นอย
กว&าสิทธิ

เกินสิทธิ

1,500
2,000
3,000
3,500
10,000

1,500
1,000
3,000
3,500
9,000

100
500
1,000
1,600

หุนสามัญเพิ่มทุนทีจ่ ะไดรับ
จัดสรรเกินสิทธิ
(สัดส&วนการถือหุนเดิม
คูณ จำนวนหุนที่เหลือ
การจัดสรรตามสิทธิ)
1,000 x 15%= 150*
1,000 x 30% = 300
1,000 x 35%= 350
800

สรุปจำนวนหุนสามัญเพิ่มทุนทีไ่ ดรับจัดสรรรอบแรก
ผูถือหุน
ผูถือหุน ก
ผูถือหุน ข
ผูถือหุน ค
ผูถือหุน ง
รวม

หุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรร (หุน)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
1,500
100*
1,000
3,000
300
3,500
350
9,000
750

รวมหุนที่ไดรับการจัดสรร
(รอบแรก)
1,600
1,000
3,300
3,850
9,750**

หมายเหตุ : (*) ผูจองซื้อจะไดรับการจัดสรรหุนไมเกินจำนวนที่จองซื้อและชำระคาจองซื้อแลว
(**) ในกรณีที่ยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทำการจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย และยัง
ไดรับการจัดสรรไมครบตามที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ตามวิธขี างตนจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีขางตนแลว บริษัทจะดำเนินการเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกลาวตอไป
4.5 การจัดสรรหุ นให แกผู ถือหุ นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ไมวากรณี ใดจะต องไมทำให ผู ถือหุน
รายใด (รวมถึ ง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของพระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 ของผู ถื อ หุ น
รายดังกลาว) ถือหุนของบริษัท ในลักษณะดังตอไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข ามจุดที่ต องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่
กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา
ถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เวนแตผูถือหุนรายดังกลาวไดรับยกเวนการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไวในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
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(ข) ในลักษณะที่เปGนการฝNาฝPนขอจำกัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
ซึ่งปQจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนบริษัทไดไมเกินกวารอยละ 49 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท
5. วันกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ั ท โนวา เอมไพร จำกั ด (มหาชน) ครั ้ ง ที ่ 15/2563 เมื ่ อ วั น ที ่ 8 ธั น วาคม 2563
มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564
6. กำหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ระหวางวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
(รวม 5 วันทำการ) โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”)
6.2 สถานที่รับจองซื้อ
6.2.1 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
ชั้น 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ฝNายปฏิบัติการและบริการขอมูลลูกคา
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-779-9000
6.2.2 ผานระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต www.thanachartsec.com
ตามที ่ ร ะบุ ใ นหั ว ข อ 7.2.2 วิ ธ ี ก ารจองซื ้ อ หุ นสามัญ เพิ ่ม ทุ น ผ า นระบบ Electronic Rights
Offering ("E-RO") ในเอกสารฉบับนี้
ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อ งดรับเอกสารจองซื้อทางไปรษณีย หรือผ&านสาขาของธนาคารธนชาตทั่ว
ประเทศ
7. วิธีการชำระเงินค&าจองซื้อและการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
7.1 วิธกี ารชำระเงินค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
7.1.1 การชำระเงินผ&านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรณีผูจองซื้อที่มีความประสงคจะชำระเงินคาจองซื้อดวยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชำระเงิน
ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ใชแบบฟอรมการ
ชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment) (สิ่งที่สงมาดวย 4) ทำการโอนเงินเขาบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย” หรือ “Thanachart Securities Public
Company Limited for Subscription” สามารถทำรายการผานเคานเตอรของธนาคารธนชาต ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ
2564 (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารธนชาตแตละสาขา) รายละเอียดดังนี้
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ธนาคาร / สาขา
ประเภทบัญชี
ระบบการโอนเงิน
Com Code / Service Code
Ref.1
Ref.2

:
:
:
:
:
:

ธนชาต / มาบุญครอง
กระแสรายวัน
Bill Payment
3116 (บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย)
เลขทะเบียนผูถือหุน (10 หลัก)
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (13
หลัก)

กรณีผูจองซื้อมีความประสงคที่จะชำระเงินคาจองซื้อ ดวยเช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียรเช็ค ใหสั่ง
จาย “บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย” หรือ “Thanachart Securities
Public Company Limited for Subscription” โดยขีดครอมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลง
วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ 2564 เท&านั้น และต องนำเช็ค ดรJาฟ หรือแคชเชียรเช็ค ไปชำระผ&าน
เคานเตอรของธนาคารธนชาต โดยใชแบบฟอรมการชำระเงินค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผ&านระบบ
Bill Payment (สิ ่ ง ที ่ ส & ง มาด วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตไม& เ กิ น วั น ที ่ 22
กุมภาพันธ 2564 เท&านั้น ทั้งนี้เช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียรเช็ค ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสำนักหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป
หากผูจองซื้อชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต ของ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 จะตองชำระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น
7.1.2 การชำระเงินผ&านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรณีผูจองซื้อทีม่ ีความประสงคจะชำระเงินคาจองซื้อโดยการโอนเงินผานระบบ Electronic Bill
Payment ของธนาคารธนชาต ผานชองทาง Internet Banking ผูจองซื้อตองมีบัญชีธนาคารธนชาต และ
ไดทำเรื่องขอใชงานระบบ Thanachart i-Net กับธนาคารธนชาต แลว โดยผูจองซื้อสามารถดำเนินการ
โอนเงินตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ
2564 โดยผูจองซื้อจะตอง Log in เขาระบบThanachart i-Net ที่
https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do ดวย User ID และรหัสผาน แลวดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูการชำระสินคาและบริการ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุมผูใหบริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ขั้นตอนที่ 3 เลือกผูรับเงิน : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 5 ระบุหมายเลขอางอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถือหุน (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอางอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(13 หลัก)
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ขั้นตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาตของผูจองซื้อ
ขั้นตอนที่ 7 ระบุจำนวนเงินที่ตองการชำระคาจองซื้อ และวันที่ชำระเงินคาจองซื้อ
ขั ้ น ตอนที่ 8 กดเพื ่ อ ขอรหั ส OTP และกรอกรหั ส OTP (โดยรหั ส OTP จะส ง SMS เข าหมายเลข
โทรศัพทมือถือที่ใหไวกับธนาคารธนชาต)
ขั้นตอนสุดทาย ยืนยันการทำรายการ
7.1.3 การชำระเงินผ&านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรณีผู จองซื้ อที่ม ีค วามประสงคจะชำระเงิน ค าจองซื ้อโดยการโอนเงิ นผ านระบบ Mobile
Banking ของธนาคารธนชาต ผูจองซื้อตองมีบัญชีธนาคารธนชาต และไดทำการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
Thanachart Connect บนโทรศัพทมือถือเรียบรอยแลว โดยผูจองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินตั้งแต
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 โดย
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูจายบิล
ขั้นตอนที่ 2 ใสรหัส PIN เพื่อเขาระบบ
ขั้นตอนที่ 3 คนหาบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย
ขั้นตอนที่ 4 ระบุหมายเลขอางอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถือหุน (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอางอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(13 หลัก)
ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงินที่ตองการชำระคาจองซื้อ
ขั้นตอนสุดทาย กดยืนยันการทำรายการ
ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถนำแบบฟอรมการชำระเงินค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผ&านระบบ Bill
Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ไดรับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผานเคานเตอรธนาคารธนชาต หรือ Thanachart i-Net หรือ Thanachart Connect ตั้งแตเวลา 09.00
น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
7.1.4 การชำระเงินโดยใช QR Code ที่ไดรับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินค&าจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนผ&าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ไดทุกธนาคารพาณิชย
7.1.5 การชำระเงินโดยการโอนเงินผ&านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เฉพาะผู จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับหลักทรัพยธนชาต
เท&านั้น
สำหรับผู จองซื้อที่ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ธนชาต ที่ได ดำเนินการแจง
ความประสงคขอใชบริการระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ผานบริษัทหลักทรัพยธนชาต และบริการ ATS มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
สามารถแจงความประสงคผา นระบบ E-RO เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 หรือ จองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปผานผูแนะนำการลงทุน (IC)
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หรือ จองซื้อผานใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย)
7.1.6 การชำระเงิน โดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยกับหลักทรัพยธนชาต เท&านั้น
สำหรับผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ธนชาต โดยผูจองซื้อสามารถ
แจงความประสงคผานระบบ E-RO ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 หรือ จองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปผานผูแนะนำการลงทุน (IC)
หรือ จองซื้อผานระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย)
7.2 วิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 – 19 และ 22 24 กุมภาพันธ 2564 (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย) โดยวิธีการ ดังนี้
7.2.1 การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่บริษัทหลักทรัพย ธนชาต (“ตัวแทน
รับจองซื้อ”)
ผูจองซื้อจะตองนำเอกสารที่ใชในการจองซื้อดังตอไปนี้ พรอมหลักฐานการชำระเงินคาจองซื้อ
เต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในสวนที่จองซื้อตามสิทธิที่ไดรับ และในสวนที่ประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิท่ไี ดรับ
จัดสรร ทั้งนี้ กำหนดใหผูจองซื้อยื่นใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต&อ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน
เท&านั้น โดยผู จองซื้อสามารถจองซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนโดยติดตอตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยูในขอ 6.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ 2564 (เฉพาะวันทำการของ
ตลาดหลักทรัพย) หรือติดตอบริษัทหลักทรัพยของผูจองซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพยของผูจองซื้อจะทำการ
รวบรวมใบจองซื้อพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อใหตัวแทนรับจองซื้อตอไป
ก) ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจนโดยระบุจำนวนหุนที่
ตองการจองซื้อตามสิทธิ และจำนวนหุนที่ตองการจองซื้อเกินสิทธิ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ
หากผู จองซื ้ อเปG น นิ ติ บ ุค คล จะต องลงนามโดยผู มี อำนาจลงนามของนิต ิบ ุ คคลนั้ น พร อม
ประทับตราบริษัท (ถามี)
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะตองแสดงความจำนงใน
การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิใหครบจำนวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิที่ไดรับจัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวย 1)
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ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเปGนเอกสารที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนเดิมพรอมกับหนังสือฉบับนีท้ างไปรษณียลงทะเบียน ซึ่งจะระบุจำนวนหุนที่ผูถือหุนเดิมมี
สิทธิไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนใหผูถือหุนเดิมทราบ
ค) หลักฐานการชำระเงิน (แบบฟอรมการชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ผานระบบ Bill
Payment (สิ่งที่สงมาดวย 4)
ผูจองซื้อนำสงหลักฐานการชำระเงินคาจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในสวนที่จองซื้อ
ตามสิทธิรวมกับสวนที่ประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิ ตามวิธีการชำระคาจองซื้อที่ผู จองซื้อเลือก
ชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในขอ 7.1.1 – 7.1.3
กรณีผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับหลักทรัพยธนชาต (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
ที่เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผานระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
หรือการชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในขอ 7.1.5 – 7.1.6 ไม
ตองนำสงหลักฐานการโอนเงินใหตัวแทนรับจองซื้อ
ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชน
ตลอดชีพ ใหแนบสำเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้น
ตองตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำใหชื่อ-นามสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนเดิมที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหุน ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแนบสำเนาหลักฐานที่ออกโดยหนวยงานราชการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สำเนาใบตางดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ พร อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นตองตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไมเกิน 6 เดือน
กอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบตาง
ดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอำนาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสำเนาถูกตองโดยลายมือชื่อนั้นตองตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน
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นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ
แสดงความเปGนนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอำนาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่
ออกไมเกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสำเนาใบตางดาว
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทำหรือรับรองความถูกตอง ทำการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทำหรือผูใหคำรับรอง
ความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารไดจัดทำหรือรับรองความถูกตอง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดำเนินการขางตน
นิติบุคคลที่มอบอำนาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปGนผูดำเนินการจอง
ซื้อแทน
สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู จองซื้อที่มอบอำนาจให ผู ดูแลรักษาผลประโยชน
ดำเนินการจองซื้อแทน พร อมแนบสำเนาเอกสารของผู มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวให
เปGนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนาม
รับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลผลประโยชน (แลวแตกรณี)
และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบตางดาว หรือ
สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูลงนามแทนผูดูแลรักษาผลประโยชน
(Custodian) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
จ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ และประสงคจะรับ
เงินคืนดวยการโอนเงินเขาบัญเงินฝากธนาคาร)
ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตองสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา
แรก ประเภทบัญชีออมทรัพย หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแส
รายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท&านั้น ไดแก
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตี้แบงค
- ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) จำกัด
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- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง ทั้งนี้ชื่อเจาของบัญชีตองเปGนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อที่จอง
ซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชำระคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือ
ไดรับการจัดสรรไมครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ
ฉ) หนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่สงมาดวย 5)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูจองซื้อมอบหมายใหผูรับมอบอำนาจดำเนินการยื่นเอกสารจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป~ 30 บาท พรอมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
ของผูรับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
ช) แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปGนบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูที่ประสงคจะ
นำหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) (สิ่งที่สงมาดวย 7) และ
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่สงมา
ดวย 6)
สำหรั บ ผู จองซื ้ อ ที ่ ป ระสงค จ ะฝากใบหุ นสามั ญ เพิ ่ ม ทุ น ไว ในบั ญ ชี บ ริ ษ ั ท ผู ออก
หลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน
“แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปGนบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคำรับรองสถานะ
นิติบุคคลและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุ ค คล” เฉพาะผู ที ่ ป ระสงค น ำหลั ก ทรั พ ย ฝ ากเข าบั ญ ชี บ ริ ษ ั ท ผู ออกหลั ก ทรั พ ย ( Issuer
Account) เทานั้น” เพื่อนำสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย
7.2.2 การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ผ&านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO")
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผานระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") ของ
ตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต www.thanachartsec.com (“การจองซื้อผานระบบ E-RO”) ตั้งแตเวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 โดยผูจองซื้อไม
ตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไมตองแนบเอกสารใด ๆประกอบการจอง
ซื้อ กรณีผูจองซื้อมีเลขทะเบียนผูถือหุนมากกว&า 1 ตองดำเนินการจองซื้อผ&านระบบ E-RO 1 ครั้งต&อ
1 เลขทะเบียนผูถือหุนเท&านั้น โดยผูจองซื้อมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้
(1) ผูจองซื้อหุนสามารถตรวจสิทธิผานเวบไซต www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไมได
รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
(2) ผูจองซื้อหุน ดำเนินการจองซื้อ โดยกรอกจำนวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อ
(3) เลือกวิธีการชำระเงินคาจองซื้อ (Upload หลักฐานการชำระเงิน)
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(4)
(5)
(6)
(7)

กรณีผูจองซื้อยังไมไดชำระเงินคาจองซื้อผานระบบ Bill Payment กอนการจองซื้อผาน
ระบบ E-RO ผูจองซื้อสามารถนำแถบ Bar Code ที่ไดรับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินคา
จองซื้อผานเคานเตอรธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลาที่กำหนดในขอ 6.1 หรือ นำ QR
Code ที่ได รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินคาจองซื้อผานระบบ Mobile Banking หรือ
Internet Banking ไดทุกธนาคารพาณิชย
ผูจองซื้อ กรุณากรอกรายละเอียดสำคัญใหถูกตอง ครบถวน
กรณีผู จองซื้อ จองซื้อเกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน าสมุด
บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือระบุหมายเลข Prompt Pay
ตรวจสอบขอมูลและยืนยันการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
พิมพหลักฐานการจองซื้อหุนไวเปGนเอกสารประกอบการจองซื้อ

สำหรับผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ธนชาต และเลือกวิธีการชำระคาจองซื้อ
โดยการโอนเงิ น ผ า นระบบการหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารอั ต โนมั ต ิ (ATS) หรื อ หั ก จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
หลักประกัน (TR) สามารถดำเนินการจองซื้อตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เทานั้น
7.2.3 การจองซื้อผ&านทางโทรศัพทบันทึกเทป (“การจองซื้อผ&านโทรศัพท”) (เฉพาะผูจองซื้อที่มบี ัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ธนชาต เทานั้น)
สำหรับผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต ซึ่งเปGน ตัวแทนรับจอง
ซื้อสามารถจองซื้อ หุ นสามัญเพิ่มทุนผานเจ าหนาที่ผู แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant
(“IC”) ของผูซื้อจอง ตามวันและเวลา และวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย ธนชาต กำหนด โดยผูจองซื้อไม
ตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจอง
ซื้อ
โดยเมื่อ IC ไดรับคำยืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึก
คำสั่งการจองซื้อผานระบบที่บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จัดเตรียมไว โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อเจาหนาที่ผูดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถดำเนินการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผาน
ระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อหุนสามารถทำการจองซื้อ หุนสามัญเพิ่มทุนดวยวิธีการยื่นเอกสาร
จองซื้อ หรือ การจองซื้อผานระบบ E-RO ตามที่ระบุในขอ 7.2.1 และ ขอ 7.2.2 ได
7.3 การคืนเงินค&าจองซื้อหุน (ถามี)
ในกรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังตอไปนี้
7.3.1 กรณีที่ผูถือหุนเดิม จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม&ไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการ
จัดสรรไม&ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใน
กรณีที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไดรับ จัดสรรหุนไมครบตามจำนวนที่จองซื้อเกิน
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สิทธิเนื่องจากมีหุนเหลือไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุนที่ผูถือหุนจองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ย
และไมมีคาเสียหายใดๆ ตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ในกรณีผูจองซื้อแจงความประสงคขอรับเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรคืนดวยวิธกี าร
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และไดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรก ประเภทบัญชี
ออมทรัพย หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขที่
บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก ไดแก
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชยจำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตี้แบงค
- ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) จำกัด
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเขาบัญชีดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารผานระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ ดังนี้
ประเภทผูจองซื้อ

ช&องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงินนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ผู จองซื้อเปGนผู ใช บริการของ นำเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา ผานระบบการ ภายใน 5 วันทำการ
ตัวแทนรับจองซื้อ
โอนเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคาร
ตามที่ระบุไวในการจองซื้อ
ผู จองซื้อไมได เปGนผู ใชบริการ โอนเงินผานบัญชีธนาคารตามที่ระบุไวในการจองซื้อ
ของตัวแทนรับจองซื้อ

ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารตองเปGนชื่อเดียวกับชื่อของผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไวในระบบจองซื้อ E-RO
(2) คืนเป\นเช็คสั่งจ&ายผูจองซื้อ

สิ่งที่สงมาดวย 2

กรณีผูจองซื้อไมไดแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสำเนารายการเดิน
บัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไมได แจ งความประสงค
ตองการรับเงินคาจองซื้อหุนคืนดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินคา
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจัดทำเปGนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะใน
นามผูจองซื้อหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู ที่ปรากฎในวันกำหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ภายใน 10
วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดภายในเวลาดังกลาว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคำนวณจากจำนวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับ
จากวันพนกำหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ไดทำการชำระคืนตามวิธีดังกลาว
ขางตน
อยางไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อ ไดมีการชำระคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ไมไดรับจัดสรรร โดยการสงเช็คคืน หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุน โดยถูกตองแลวใหถือวา
ผู จองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกตอไป
(3) การคืนเงินเขาบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพรอมเพย (PromptPay)
กรณีผู จองซื้อมีการผูกบัญชีธนาคารด วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเทานั้น โดย
บริษัทจะดำเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุ นสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยการโอนเงิ นเขาบัญชี
ธนาคารที่ผูกกับบริการพรอมเพย (Prompt Pay) ดวยเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 7 วัน
ทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ กรณีไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่ผูกกับ
บริการพรอมเพย (PromptPay) ดวยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได การคืนเงินคาจองซื้อจะ
ดำเนินการโดยจายเปGนเช็คตามขอ 2
7.3.2 กรณีที่ผู จองซื้อไม&ไดรับการจัดสรรหุ นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
และ/หรือไม&สามารถเรียกเก็บเงินค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค&าจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุนจะคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือ บริษัทหรือ
ตัวแทนรับจองซื้อหุนไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามเช็คคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน โดยผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตองติดตอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
7.4 วิธีการส&งมอบหุนสามัญเพิ่มทุน
ผู จองซื้อสามารถเลือกให บริษัท หรือตัวแทนรับจองซื้อ ดำเนินการสงมอบหุ นสามัญเพิ่มทุนที่ได รับการ
จัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามทีผ่ ูจองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังตอไปนี้
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7.4.1 ฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ในกรณีผูจองซื้อประสงคจะใชบริการฝากใบหุนไวในระบบไรใบหุน (Scripless System) ของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่ผูจองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ นสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุนตามจำนวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยตามที่ผูจองซื้อ
ระบุ และออกหลักฐานการฝากหุนใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู จองซื้อจะสามารถขายหุ นที่ได รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย อนุญาตใหหุนของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีขอ 7.4.1 นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ
สงมอบหุนดังกลาว โดยออกใบหุนในนามของผูจองซื้อตามขอ 7.4.3 แทน
ผูถือหุนเดิมที่ใชสิทธิในการจองซื้อจะตองระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย (ตามที่ระบุไวในดานหลังใบ
จอง หรือในหนาจอระบบจองซื้อหุน E-RO) ที่ผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และเลขที่บัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ประสงคจะให โอนหุ นที่ได รับการจัดสรรเขาบัญชีดังกลาวให ถูกต อง หากระบุรหัสบริษัท
หลักทรัพย หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพยไมถูกต องจะทำให ไมสามารถโอนหุ นเข าบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยได ซึ่งบริษัทจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของหุน หรือความลาชาในการติดตามหุนคืน
7.4.2 ฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ในกรณีผูจองซื้อประสงคจะใชบริการฝากใบหุนไวในระบบไรใบหุน (Scripless System) ของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู จองซื้อประสงคที่จะฝากหุ นสามัญในบัญชีของบริษัทผู ออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุนสามัญที่ไดรับ จัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรบั ฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุนตาม
จำนวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากหุนใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจอง
ซื้อหุนตองการขายหุน ผู จองซื้อจะตองถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ดั ง กล า ว โดยติ ด ต อ ผ า นบริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย ท ี ่ ผ ู จองซื ้ อ มี บ ั ญ ชี ซ ื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ซึ ่ ง อาจจะมี
คาธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กำหนด ใน
กรณีนี้ ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ให หุ นของบริษัททำการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูจองซื้อไดดำเนินการถอนหุ นออกจากบัญชี
600 ดังกลาวแลว
7.4.3 รับเป\นใบหุนสามัญในนามของผูจองซื้อ
ในกรณีผู จองซื้อประสงคขอรับ เปGนใบหุ นสามัญ (Scrip) ศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทจะสงมอบใบหุนตามจำนวนหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใหแกผู จองซื้อ ทางไปรษณีย
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ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู ที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหุ น ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุ น (Record Date)
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุ น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู จองซื้อจะไมสามารถขายหุ นที่ได รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนซึ่งผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติให
เขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดระบุวิธีการรับมอบหุนสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/
หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเปGนใบหุ นสามัญในนามของผู จองซื้อ ตาม
จำนวนหุนที่ไดรับการจัดสรร ซึ่งอาจทำใหผูถือหุนไมสามารถขายหุนที่จองซื้อไดทันที ที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ผูจองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผานเว็บไซต www.thanachartsec.com ของ
ตัวแทนรับจองซื้อ(“ตรวจสอบผลการจองซื้อ”) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดงจำนวนหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรร และไมไดรับการจัดสรร (ถามี) จำนวนเงิน
คืนคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร (ถามี) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อ และวันที่ในการคืนเงินคาจอง
ซื้อ
7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
7.6.1 ผู ถือหุ นเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะไดรับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ าหนาที่ของ
ตัวแทนรับจองซื้อ หรือพิมพหลักฐานการจองซื้อ เมื่อทำการจองซื้อผานระบบการจองซื้อ E-RO เพื่อเปGน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุน โดยการจองซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนไดเปGนที่เรียบรอย
7.6.2 ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินคาจองซื้อแลว จะไมมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
เวนแตไดรับความยินยอมเปGนลายลักษณอักษรจากบริษัท
7.6.3 ผูถือหุนเดิมที่มิไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือมิไดชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
วันและเวลาที่กำหนด และ/หรือเช็ค ดร^าฟ หรือแคชเชียรเช็ค ที่สั่งจายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตามวันที่
สั่งจาย บริษัทจะถือวาผูถือหุนเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเปGนเงินสด โดยผูถือหุนเดิม
ตองดำเนินการชำระเงินคาจองซื้อผานธนาคารธนชาตใหเรียบรอยกอนการจองซื้อ
7.6.5 กรณีผูถือหุนเดิมมีเลขทะเบียนผูถือหุนมากกวา 1 เลข ตองดำเนินการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ
จองซื้อตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน
7.6.6 หากจำนวนหุนที่ผูถือหุ นเดิมระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน มากกวาจำนวนเงินที่บริษัทไดรับ
ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทไดรับจากการจองซื้อหุนเปGนหลัก
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7.6.7 หากจำนวนหุนที่ผูถือหุนเดิมระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน นอยกวาจำนวนเงินที่บริษัทได รับ
ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผู จองซื้อแตละรายตามที่
บริษัทเห็นสมควร
7.6.8 หากผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถชำระเงินคาจองซื้อหุนหรือบริษัทไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใชความผิดของบริษัท
ภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงิน คาจองซื้อตามที่กำหนด หรือผู ถือหุ นเดิมที่จองซื้อกรอก
ขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบถวนหรือไมชัดเจนหรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นที่มิไดกำหนดไวใน
หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือวาผูถือหุนรายนั้นสละสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือ
หุนรายดังกลาว ดังนั้น ในการชำระเงินคาจองซื้อ ผูถือหุนควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินคาจองซื้อ และ
ดำเนินการใหเปGนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดใหถูกตองครบถวน
7.6.9 ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือ
หุนรายใด หากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะทำใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาว
เกินกวาจำนวนรอยละ 49 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดของบริษัท โดยผูถือหุนดังกลาวอาจไมไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพียงบางสวน
7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินคาจองซื้อหุน เงื่อนไขในการจอง
ซื้อหุ นหรือขอมูลใดๆ ที่เ กี่ยวข องกับวิธีการจองซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปQญหา อุปสรรคหรือขอจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาวของบริษัท
8.วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในส&วนที่เพิ่ม
บริษัทมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแกบริษัท ทั้งในด านการดำเนินงานและดาน
เงินทุน โดยบริษัทมีแผนใชเงินประมาณ 54,000,000 บาท คิดเปGนประมาณรอยละ 29.67 ของจำนวนเงินที่ไดรับจากการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ไดรับจากการเพิ่ มทุนไปใชเปGนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และหากยังมีเหลือ
เพียงพอก็จะนำไปใชสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท และผู
ถือหุนในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมใหกอประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุน
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.ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ นเพื่อเสนอขายให ผู ถือหุ นเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุ น ( Right
Offering) จะทำใหบริษัท ได มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินของกลุมบริษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัท ชวยกระจาย
ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สงผลดีตอ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท นอกจากนี้แลว การเสนอขายหุน
เพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคลองของบริษัท ทำให อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุ นของบริษัทดีขึ้น ทำใหมี
เงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใชในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ทั้งยังเปGนการเพิ่มสภาพคลองใน
การซื้อขายหุนของบริษัทในอนาคตอีกดวย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย
10.ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
10.1 นโยบายเงินป:นผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแลวในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานและการบริหารดวย เชน ฐานะและความแข็งแกรงทางการเงิน สภาพคลอง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการ
ลงทุน ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามความเหมาะสมและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
10.2 สิทธิในการรับเงินป:นผล
ภายหลังจากที่บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัท
เปนที่เรียบรอยแลว บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล
11.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป\นสำหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก&ผูถือหุนเดิมตามสัดส&วน
- ไมมี -
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ส&วนที่ 2 ขอมูลเบื้องตนของบริษทั
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
ชื่อยอ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

:
:
:
:

บริษัท โนวา เอมไพร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
NOVA
เลขที่ 0107537001714
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท
บริษัท โนวา เอมไพร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จำกัด (มหาชน)) จดทะเบียนและจัดตั้งเปGน
นิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2501 ด วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100 ล านบาท บริษัทฯ ได จดทะเบียนเปGนบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหุนสามัญของบริษัทไดรับอนุมัติเปGนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET : The Stock Exchange of Thailand) และเริ่มตนซื้อขายหุนสามัญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 โดย
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแลวจำนวน
60,000,000 บาท ปQจจุบันดำเนินธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่ น (Holding Company) ที่มีการลงทุนใน
(1) การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนควบคูไปกับ (2) ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแผนเหล็กชุบสังกะสี ผานการ
ลงทุนใน 2 บริษัทยอยไดแก บริษัท เดอะ โซลาร อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) และ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่
จำกัด (“TIWI”) ตามลำดับ
3. โครงสรางการถือหุนของบริษัทย&อย รวมถึงขอมูลของบริษัทย&อยดังกล&าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสรางกลุมบริษัท ดังนี้
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รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท เดอะ โซลาร อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปQจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 215.00 ล านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ นในสัดสวนร อยละ 99.99 มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน โดยมีรายได จากการลงทุนถือหุ นในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ( Solar
Rooftop) ของ 8 บริษัท อันไดแก (1) บริษัท สกาย โซลาร รูฟ จำกัด (“SSR”) (2) บริษัท สกาย โซลาร พาว
เวอร จำกัด (“SSP”) (3) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร จำกัด (“NGP”) (4) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็น
เนอรยี่ จำกัด (“NWG”) (5) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซลาร จำกัด (“NSL”) (6) บริษัท ซันนี่ โซลา จำกัด (“SSL”)
(7) บริษัท ซัน ลิงค พาวเวอร จำกัด (“SLP”) และ (8) บริษัท โซลาร ทาวน จำกัด (“SLT”) (รวมเรียกวา “กลุม
กิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย”) ซึ่งได ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement
“PPA”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 สัญญา กำลังการผลิตไฟฟารวม 7.825 เมกะวัตต โดยแบงเปGนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 7.600 เมกะวัตตและการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) จำนวน 0.225 เมกะวัตต อัตรา
การรับซื้อไฟฟาเปGนรูปแบบ Feed in Tariff ที่ 6.16 – 6.55 บาทตอ กิโลวัตต - ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาซึ่ง
เหลืออยูไมนอยกวา 18 - 19 ป และทุกโครงการไดมีการเปดจำหนายไฟฟาในเชิงพาณิชยแลวโดยไดเริ่มทยอย
เปดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 จนเปดจำหนายไฟฟาในเชิงพาณิชยครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม
2558
ปQจจุบันกลุมกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดมีการวาจางผูใหบริการดานการปฏิบัตกิ ารและการบำรุงรักษา
(Operation & Maintenance) เพื ่ อ ดู แ ลรั ก ษาให แผงโซล า ร ผ ลิ ต กระแสไฟฟ า ได อย า งต อ เนื ่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับกลุมกิจการมีพนักงานฝNายปฏิบัติการประจำโครงการ ซึง่ ติดตามผลการดำเนินงานของ
แผงโซลารผานระบบคอมพิวเตอร Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) อยางใกลชิด ทำให
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ปQจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20.00 ลานบาท
บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคเพื่อทำธุรกิจผลิตภัณฑแผนเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจ
ใหบริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังของบริษัทฯ
โดยสินคาและบริการของบริษัทแบงออกเปGน 4 กลุมหลักดังนี้
(1) แผนเหล็กชุบสังกะสี แบงออกเปGน 2 ประเภทคือ
- แผนเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผนอัดลอนผลิตทั้งแบบลอนเล็กลอนใหญ และลอนเหลี่ยมแบบไม
เคลือบสี (GI) และแบบเคลือบสี (PPGI) คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง นิยมนำมาใชในครัวเรือน
และอาคารตางๆ เชน มุงหลังคา ทำรั้วและทำผนังกั้นพื้นที่ เปGนตน
- แผนเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผนเรียบ นิยมใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน ทำปายโฆษณา
และปายประกาศ ทอระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูหองน้ำ ตูเอกสาร กลองใสของ
ครอบรางน้ำ และแท็งกเก็บน้ำ เปGนตน
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กลุมเกษตรกรถือเปGนกลุมเปาหมายหลักในการขายสินคารอยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด โดยมี
เครื่องหมายการคาดังนี้ สังกะสีตรา 3 ดาว สังกะสีตรา 1 ดาว สังกะสีตรา 111 สังกะสีตรา DDD สังกะสี
ตรา 888 และสังกะสีตราแรด
(2) แผนเหล็กเมทัลชีท แบงออกเปGน 2 ประเภทคือ
- แผนเหล็กเมทัลชีทเคลือบสังกะสีแลวเคลือบสี นิยมใช ทำเปGนแผนหลังคาและแผนผนังทั้งใน
อุตสาหกรรม กอสร างบ านพักอาศัย โรงรถ โรงอาหาร ร านกาแฟ ปQมน้ำมัน คอนโด อพารทเมนต
และวัด เปGนตน ซึ่งลูกคาสามารถเลือกสีไดตามความตองการ
- แผนเหล็กเมทัลชีทเคลื อบอลู ซิ งค นิยมใช ทำหลั งคาและแผนผนั ง หลังคาโค ง ทำกันสาด
แผนปดครอบ ทำกรอบ ทำบานเกล็ดระบายอากาศ ฝา เพดาน และรั้ว เปGนตน
กลุมผูรับเหมาติดตัง้ เมทัลชีทถือเปGนกลุมเปาหมายหลักในการขายสินคารอยละ 80 ของยอดขาย
ทั้งหมด โดยเครื่องหมายการค าแผนเหล็กเมทัลชีทของบริษัท คือ ตรา 3 ดาว ที่ได รับเครื่องหมาย
มาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม
(3) เหล็ก ZAM และผลิตภัณฑจากเหล็ก ZAM ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของ บริษัท นิชชิน
สตีล จำกัด เปGนเหล็กแผนเคลือบโดยวิธีจุมรอนที่มีชั้นเคลือบของสังกะสีรอยละ 87-92อลูมิเนียมรอย
ละ 5-10 และแมกนีเซียมรอยละ 3 นิยมนำมาใชในงานบริเวณที่มีการกัดกรอนสูง เชน ชั้นวางสายไฟ
แผงกันลม โรงหมัก โรงเรือนสัตวเลี้ยง เรือนเพาะตนองุน เนื่องจากสามารถตานทานการกัดกรอน
และใชงานไดดีกวาผลิตภัณฑเคลือบทั่วไป ยืดอายุการใชงานและลดคาใชจายโดยรวม
(4) ธุรกิจการใหบริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง รวมถึงการจำหนายวัสดุอุปกรณที่ทำจากผลิตภัณฑ
แผนเหล็กชุบสังกะสี แผนเคลือบอลูซิงค (Alu-zinc) หรือวัสดุอื่นๆ สวนประกอบของวัสดุหลังคา มี
ทั้งเหล็กนำเข าอยาง ZAM และวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค ากำหนด โดยให บริการแกโครงการภายใต
สัญญารับเหมาชวงและสัญญารับเหมาตรงซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จ
สิ้นของงานไวลวงหนา สวนการรับชำระเงินคาบริการนั้น บริษัทจะได รับชำระเงินคาบริการตาม
สัดสวนของงานที่ทำเสร็จของแตละชวงในการดำเนินการของโครงการ แตโดยสวนใหญจะทำ
ขอตกลงกันในสัญญาวาจางวาบริษัทตองทำเบิกงวดงานเดือนละ 1 ครั้ง
กลุมลูกคาและกลุมเปาหมายเปGนนิติบุคคลในประเทศ หรือบริษัทรวมลงทุนกับตางชาติ ซึ่งกอตั้ง
ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญและขนาดเล็ก การกอสรางอาคารโรงงานใหม การปรับปรุง
หลังคาโรงงานเกาของลูกคาที่ห มดสภาพดวยนวัตกรรมการกอสรางอันทันสมัยที่เรียกวา Roof on Roof
ซึ่งสวนใหญจะใชในการสรางอาคารเก็บสินคาและโรงงานขนาดใหญ
การใหบริการโดยมีหนวยงานดานการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานทางดาน
การกอสรางเปGนผูติดตอโดยตรงกับลูกคา ซึ่งเปG นบริษัทกอสรางชั้นนำของประเทศ รวมถึงลูกคาสามารถ
ติดตอตรงผานทางฝNายการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมักเปGนงานตอเนื่องจากลูกคาเดิม หรือผูที่เกี่ยวของกับ
ลูกคาเดิม โดยการแนะนำแบบตอๆ กันมา โดยเชื่อถือวาบริษัทฯ ยึดหลักการทำงานที่เนนคุณภาพ รักษา
เวลา มีราคาที่เหมาะสม มุงเนนความตองการของลูกคากอนเสมอ จึงทำใหลูกคาเชื่อมั่นในการทำงานของ
บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จำกัด (มหาชน) เปGนอยางดีมาโดยตลอด
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

8

รายชื่อ
นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม
นายสุดวิณ ปQญญาวงศขันติ
นางรัตนา สิทธิประศาสน
นางสาวพรรณชฎา ศิริวรรณบุศย
นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
นายเกรียงชัย ตรีนภากร
นายเกรียงไกร ดานชัยวิจติ ร
นางสาวสุกัญญา ทิพยมณี

ตำแหน&ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผูถือหุน
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน/1
รอยละ
นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม
3,691,968
61.53
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
654,000
10.90
นายเกรียงไกร ดานชัยวิจติ ร
650,000
10.83
MITSIAM INTERNATIONAL LTD.
300,000
5.00
นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท
53,000
0.88
น.ส. กุลธิดา คงรุงภากร
31,000
0.52
UBS AG LONDON BRANCH
30,900
0.52
นายสุโรจน ตรีโลจนวงศ
30,000
0.50
นายธนินโชตน ตันติภัณฑรักษ
29,900
0.50
นายไพโรจน บัณฑิตยานนท
27,500
0.46
ผูถือหุนอื่นๆ
502,632
8.38
รวม
6,000,000
100.00
หมายเหตุ 1/ แสดงเปGนจำนวนหุนกอนการแตกพาร ผานการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ จากเดิม
มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปGนมูลคาหุนละ 0.5 บาท ในวันที่ 3 ก.พ. 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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6. ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน&ายไฟฟjา
กลุมกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา ( Solar
Rooftop) และจำหนายกระแสไฟฟาเขาระบบใหแกการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคในอัตรารับซื้อไฟฟา
(Feed in Tariff) 6.55 บาท และ 6.16 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมงตามลำดับ ในปQจจุบัน สัญญาขายไฟฟา (PPA) ดังกลาว
เหลือเปGนระยะเวลา 18 ป และจะสิ้นสุดในป 2581
การบริหารงานโครงการไมไดมีความซับซอน ถึงแม วาที่ตั้งของโครงการกระจายอยูหลายจังหวัด กลุมกิจการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยไดวาจางผูใหบริการที่มีประสบการณเพื่อดูแลบำรุงรักษาแผงโซลารเซลล รวมไปถึงการตรวจสอบทั้ง
รายวันและรายสัปดาห ในแตละโครงการ และมอบหมายใหวิศวกรซึ่งเปGนพนักงานประจำของกลุมกิจการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยดูแล 2 โครงการที่ตั้งในกรุงเทพและสมุทรปราการ ซึ่งวิศวกรดังกลาวจะเปGนผูควบคุมคุณภาพโครงการทั้งหมด
ผ า นระบบ SCADA ซึ ่ ง สามารถดู ข อมู ล ของทุ ก โครงการได ทั นที (Real Time) โดยที ่ ก ลุ  ม กิ จ การโรงไฟฟ า พลั งงาน
แสงอาทิตยไดเชาพื้นที่หลังคาของคูสัญญาในจังหวัดตางๆ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการซึ่งประกอบไปดวยหลังคาของคลังสินคา
ในเครือของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ หลังคาของโรงงานในเครือของบริษัท ผลไม
กระปองประจวบ จำกัด จำนวน 2 โครงการ และหลังคาของอาคารทั่วไปจำนวน 2 โครงการ เพื่อใชเปGนพื้นที่ในการติดตั้ง
แผงโซลารเซลลและอุปกรณที่เกี่ยวข อง โดยมีสัญญาพื้นที่เชาดังกลาวเปGนการเ ชาระยะยาวอายุรวม 25 ปจนสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการในป 2581
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน&ายแผ&นเหล็กชุบสังกะสี
ชวงปที่ผานมา เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั่วโลกทำใหการแขงขันรุนแรงขึ้น หลายประเทศไดออกนโยบายตางๆ หลาย
รูปแบบเพื่อปกปองอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศของตนเอง ไมวาจะในรูปแบบสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสหรัฐอเมริกาออกนโยบาย US Section 232 ที่สหรัฐอเมริกาประกาศใชกับทุกประเทศ
โดยที่วัตถุประสงคหลักในการจัดการสินคาเหล็กจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทะลักเขาสหรัฐอเมริกา ทางสหภาพยุโรป
เองก็ไดออกนโยบาย EU Safeguard ไวรับมือ สินคาเหล็กจากจีนที่อาจทะลักจากสหรัฐอเมริกาเขาสูสหภาพยุโรป สวน
ประเทศไทยเอง โดยกรมการคาตางประเทศไดออกมาตรการปกปองการทุมตลาดสินคาเหล็กหลายประเภทออกมาแลว
สวนสินคาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีเพิ่งถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้งเพื่อเปดการไตสวนการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดเย็น
เคลือบสังกะสีแบบจุมรอนชนิดเปGนมวนและไมเปGนมวน โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2563 ที่ผา นมา นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไดดำเนินการออกมาตราฐานบังคับ อันเปGนมาตราฐานที่บังคับใชกับ
สินคาที่ตองไดรับการรับรองมาตราฐานโดยสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรมเทานั้น จึงจะสามารถนำเขามาจำหนายได
โดยมาตราฐานบังคับของสินค าเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีอันเปGนผลิตภัณฑหลักที่ทางกิจการ จำหนายอยูคือ
มาตราฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 50-2562 ใหผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบสังกะสีเปGนมาตราฐานบังคับ โดยมาตราฐานนี้จะทำ
ใหการนำเขาผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบสังกะสีจากตางประเทศที่มีการเขามาทุมตลาดไมสามารถทำไดหากไมผานการ
ตรวจสอบจากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ของประเทศไทย
ในชวงไตรมาสที่ผานมามีขาวการเตรียมออกมาตรการปกปองการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีจากจีน และ
มาตรการกำหนดมาตรฐาน มอก.บังคับสินคาเหล็กเคลือบสังกะสี จึงทำให ตลาดเกิดความกังวลสงผลใหเกิดการกักตุน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
ส่วนที > ข้อมูลเบือ งต้นของบริษทั
สินคามากขึ้น ขณะที่มีการทุมตลาดสินคาจากจีนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ทำใหระดับราคาทุนต่ำกวาตนทุนสินคาในคลังที่
กิจการ ถืออยู จึงทำใหแมจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น แตผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้มาตรการปกปองการทุมตลาดของ
กรมการคาตางประเทศ และมาตรการกำหนดเงื่อนไข มอก.บังคับ จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับสินคาเหล็ก
เคลือบสังกะสีนับเปGนขาวดีสำหรับกิจการ ทั้งนี้ เพราะกิจการถือเปGนผู ผลิตสินค าดังกลาวเพียงไมกี่รายที่เหลืออยู
ภายในประเทศ ทำใหแนวโนมการแขงขันดีขึ้นมากจากมาตรการทั้ง 2 ประการ แตอาจตองใชเวลา
ภาวการณแขงขันดานการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตและจำหนายแผนเหล็กชุบสังกะสี
1.1 สินคาเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบรีดลอน หรือ “สังกะสีลอน”
สังกะสีลอนเปGนผลิตภัณฑหลักของทางกิจการ มาเปGนระยะเวลาอันยาวนานกวา 60 ป ลูกคาสวนใหญคือ เกษตรกรตาม
ชนบท ตลอดชวงปที่ผานมา นอกจากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงแลว ยังเกิดภาวะภัยแลง และในป 2563 ปQญหาภัย
แลงนาจะทวีความรุนแรงขึ้นมากกวาปที่ผานมา ประกอบกับราคาพืชผลที่ตกต่ำลงอันเนื่องมาจากการลดการสนับสนุนใน
เรื่องราคาจากภาครัฐเหมือนในอดีตที่ผานมา ทำใหรายไดภาคการเกษตรคอนขางนอยลง กำลังซื้อจึงลดลง ประกอบกับ
การถูกสินคาคุณภาพต่ำ ราคาถูก ซึ่งไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเขามาทุมตลาดแบบตอเนื่อง ทำใหมีคูแขงนำสินคา
ดังกลาวเขามาทำตลาดจำนวนมาก อันสงผลใหผูผลิตและจำหนายเดิมตางประสบปQญหายอดขายลดลง อยาไรก็ดี ในปนี้
กรมการคาตางประเทศไดประกาศมาตราการปองกันสินคาที่เขามาทุมตลาดเหลานี้อีกครั้ง อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได
ออกมาตรการมาตราฐานบังคับสำหรับสินคากลุมนี้ที่จะออกมาบังคับใช ทำใหทางกิจการเริ่มมั่นใจมากขึ้นวาจะสามารถ
สรางรายไดและผลการดำเนินงานไดดีกวาปที่ผานมา แมเศรษฐกิจจะชะลอตัวและภาวะภัยแลงที่รุนแรงขึ้นก็ตาม
1.2 สินคาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบเปGนมวน
ทางกิจการ สามารถผลิตสินคากลุมนี้ไดทั้งแบบเคลือบสีและไมเคลือบสี ในปQจจุบันผูผลิตหลักในประเทศมีเพียงไมกี่ราย
การแขงขันของสินคากลุมนี้ตลอดชวงป ที่ผานมาคอนขางรุนแรง อันเนื่องมาจากภาคการกอสรางที่เปGนลูกคาสำคัญที่
ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาทดแทน คือ สินคาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม หรือที่มี
ชื่อเรียกในทองตลาดวา “อลูซิงค” ที่เขามามีบทบาทและไดรับความนิยมคอ นขางสูง โดยสินคากลุมนี้มีการนำเขามาจาก
ประเทศจีน โดยมีการทุมตลาดมาอยางตอเนื่อง แมวาจะมีมาตรการปกปองการทุมตลาดจากจีนแลว แตยังมีการอาศัย
ชองวางรหัสศุลกากรในการหลบเลี่ยงพิกัดศุลกากร โดยการเจือสารอัลลอยดเขาไปในสวนผสม ลาสุดทางกรมการคา
ตางประเทศไดออกมาตรการเสริมเพื่อชวยรับมือในเรื่องดังกลาว แตยังขาดความชัดเจนในสวนของมาตรการบังคับใช
ในทางปฏิบัติ ทำใหในชวงที่ผานมาสินคาดังกลาวยังคงทะลักเขามา สำหรับสินคากลุมนี้ทางกิจการ มุงเนนไปในสวนที่
เปGนการนำมาเคลือบสีซึ่งเปGนจุดแข็งอีกประการหนึ่ง เพราะสินคาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบมวนที่นำมาเคลือบสีของ
ทางกิจการ เปGนเพียงไมกี่รายในประเทศที่ไดรับการรับรองมาตราฐาน มอก. ซึ่งทำใหสามารถเขาไปใชในงานของภาครัฐ
และองคกรตางๆ ที่มีการกำหนดใหใชสินคาคุณภาพดี มีมาตราฐาน อีกทั้งการที่สามารถเคลือบสี ไดเองทำใหสามารถทำสี
ไดหลากหลายมากขึ้นกวาพวกสินคานำเขาประเภทนี้ที่ตองใชระยะเวลาในการผลิต การขนสง และไมมีมาตราฐาน ทาง
กิจการ เชื่อวาตลาดกลุมที่ตองการสินคาที่เนนการมีมาตราฐานยังมีโอกาสทางตลาดอีกคอนขางมาก และนาจะมีโอกาส
ขยายสวนแบงทางการตลาด หากมีการใชงบการตลาดในการสงเสริมเขาไปรวมเพื่อสรางความรูจักสินคาใหแกลูกคาใน
ตลาดมากขึ้น
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1.3 สินคานำเขาเหล็กเคลือบชนิดพิเศษ ZAM
เหล็กเคลือบชนิดพิเศษหรือ ZAM เปGนสินค าที่ทางกิจการ ได รับความรวมมือเปGนพิเศษจากทาง บริษัท นิชชิน สตีล
(ประเทศไทย) จำกัด (Nisshin Steel (Thailand) Co., Ltd.) เดิมจากประเทศญี่ปุNน ซึ่งปQจจุบันไดโอนธุรกิจไปเปGนของกลุม
บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Nippon Steel Trading (Thailand) Co., Ltd.) แลว สินคา ZAM
เปGนสินคาที่ทำมาจากเหล็กแผนเคลือบดวยสวนผสมของสังกะสี อลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งถือวาเปGนนวัตกรรมการ
เคลือบแบบใหมที่สามารถสรางความทนทานในการใชงานไดยาวนานขึ้น โดยกลุม บริษัท นิชชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ถือเปGนตนตำรับสินคาประเภทนี้ในแถบทวีปเอเชียและแปซิฟก ในปQจจุบันไดมีการนำไปใชงานในบานเราหลาย รูปแบบ
โดยทางกิจการ ไดสงเสริมการนำไปทดลองใชและไดรับผลการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะการนำไปใชในสวนของงานหลังคาใน
กลุมของโรงงานตางๆ ที่อยูในเขตรัศมี 30 กิโลเมตรจากชายฝQงทะเล อันเปGนระยะที่เหล็กแผนเคลือบชนิดอื่นๆ ยังมีปQญหา
ในการนำไปใชงานคอนขางมาก นอกจากนี้ ZAM ยังเหมาะกับการนำไปใชทำโครงสรางเพื่อรองรับแผง Solar Panel ทั้ง
กับงาน Solar Farm และ Solar Roof ซึ่งกำลังเปGนทีนิยมขึ้นเรื่อยๆ คูแขงสำคัญของผลิตภัณฑชนิดนี้คือ เหล็กแผนเคลือบ
ยี่หอ Superdyma ของบริษัท นิปปอน สตีล เองและผลิตภัณฑแบรนด PosMAC ของกลุม POSCO จากประเทศเกาหลี
แตเพื่อเทียบความนิยมและเปGนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ และ ZAM เปGนที่ยอมรับวามีความเหนือกวาทั้งในดาน
รูปลักษณภายนอกที่เงางาม คลายสแตนเลส และมีความคงทนในการใชงาน
7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ&ายเงินป:นผลในระยะ 3 ป5 ที่ผ&านมา
7.1 ประวัติการเพิ่มทุน
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแลว
7.2 ประวัติการจ&ายเงินป:นผล
-

ป 2562 : งดจายเงินปQนผล

-

ป 2561 : งดจายเงินปQนผล

-

ป 2560 : งดจายเงินปQนผล

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท
ส&วนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
อ างอิ ง งบการเงิ นรวมงวดป ส ิ ้ นสุ ด ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม ของป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวดเก าเดื อ นสิ ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงานสวนทีถ่ งึ
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจำกัดในการ
ใช
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพยไม&หมุนเวียน
สินทรัพยรวม

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชา
การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
141.5
15.4%
0.0
0.0%
105.0
11.4%
2.5
0.3%

ตรวจสอบแลว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
103.1
10.3%
81.5
8.1%
41.2
4.1%
2.5
0.2%

สิ้นสุด 31 ธ.ค.62
ลานบาท
รอยละ
91.1
9.6%
0.0
0.0%
34.4
3.6%
2.7
0.3%

สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 63
ลานบาท
รอยละ
463.3
26.9%
41.2
2.4%
0.0
0.0%
2.4
0.1%

414.0
4.8
667.7

44.9%
0.5%
72.5%

515.1
6.0
749.3

51.4%
0.6%
74.7%

552.3
3.7
684.2

58.2%
0.4%
72.1%

375.9
27.6
910.4

21.8%
1.6%
52.8%

45.0

4.9%

45.0

4.5%

70.0

7.4%

264.9

15.4%

1.2
3.1
188.8
0.0
15.7
253.8
921.5

0.1%
0.3%
20.5%
0.0%
1.7%
27.5%
100.0%

1.2
3.1
188.6
0.0
15.7
253.5
1,002.8

0.1%
0.3%
18.8%
0.0%
1.6%
25.3%
100.0%

1.2
3.5
174.0
0.0
15.7
264.4
948.6

0.1%
0.4%
18.3%
0.0%
1.7%
27.9%
100.0%

0.0
2.9
319.8
175.3
51.6
814.6
1,725.0

0.0%
0.2%
18.5%
10.2%
3.0%
47.2%
100.0%

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
0.0
0.0%
0.0
0.0%

ตรวจสอบแลว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
63.6
6.3%
0.0
0.0%

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
ลานบาท
รอยละ
78.9
8.3%
0.0
0.0%

สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 63
ลานบาท
รอยละ
462.7
26.8%
8.0
0.5%

0.0
73.2
0.3

0.0%
7.9%
0.0%

0.0
55.8
0.3

0.0%
5.6%
0.0%

0.0
8.6
0.3

0.0%
0.9%
0.0%

48.0
48.3
172.4

2.8%
2.8%
10.0%

0.0
0.8
74.3
0.8

0.0%
0.1%
8.1%
0.1%

13.1
1.4
134.2
0.7

1.3%
0.1%
13.4%
0.1%

0.0
0.6
88.4
0.3

0.0%
0.1%
9.3%
0.0%

7.1
0.6
747.0
216.8

0.4%
0.0%
43.3%
12.6%

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไม&หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไร(ขาดทุน)สะสม-จัดสรรแลว
กำไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไมจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมส&วนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและส&วนของผูถือหุน

สิ้นสุด 31 มี.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
23.3
2.5%
24.2
2.6%
98.5
10.7%
100.0
10.9%
60.0
6.5%
140.0
15.2%
116.0
12.6%
507.0
55.0%
823.0
89.3%
0.0
0.0%
823.0
89.3%
921.5
100.0%

ตรวจสอบแลว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ลานบาท
รอยละ
19.8
2.0%
20.5
2.0%
154.7
15.4%
73.1
7.3%
60.0
6.0%
140.0
14.0%
116.0
11.6%
532.0
53.1%
848.0
84.6%
0.0
0.0%
848.0
84.6%
1,002.8
100.0%

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
ลานบาท
รอยละ
23.2
2.4%
23.5
2.5%
111.9
11.8%
73.1
7.7%
60.0
6.3%
140.0
14.8%
116.0
12.3%
520.7
54.9%
836.7
88.2%
0.0
0.0%
836.7
88.2%
948.6
100.0%

สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 63
ลานบาท
รอยละ
19.8
1.1%
236.6
13.7%
983.7
57.0%
73.1
4.2%
60.0
3.5%
140.0
8.1%
116.0
6.7%
425.3
24.7%
741.3
43.0%
0.0
0.0%
741.3
43.0%
1,725.0
100.0%

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

ฐานะทางการเงินสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรัพยรวม
รายการสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลคาเทากับ 1,724.96 ลานบาท ซึ่งแบงเปGนสินทรัพยหมุนเวียน
เทากับ 910.37 ลานบาท คิดเปGน 33% ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียนเทากับ 814.59 ลานบาท คิดเปGน
47% ของสินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 463.31 ลานบาท หรือ 51% ของ
สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปกอนเทากับ 312.17 ลานบาท หรือ 408% ซึ่งสวนใหญเปGนเงินรับจากการขาย
สินคาและดำเนินงานใหแกบริษัทยอย และเงินรับจากการขายสินทรัพยของบริษัทฯ ในธุรกรรมการขายและเชากลับคืน
(Sales and Leaseback) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สินคาคงเหลือเทากับ 375.93 ลานบาท หรือ 41% ของสินทรัพยหมุนเวียน ลดลงจากงวดสิ้นปกอนเทากับ 176.42 ลาน
บาท หรือ 32% ซึ่งลดลงเนื่องจากการขายสินคาในระหวางป
สินทรัพยไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจำกัดในการใชเทากับ 264.88 ลานบาท หรือ
32% ของสินทรัพยไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปกอนเทากั บ 194.88 ลานบาท หรือ 278% โดยเงินฝากดังกลาวใช
เปGนหลักประกันค้ำวงเงินกูยืมประเภทสินเชื่อเลตเตอรออฟเครดิต และสินเชื่อทรัสตรีซีท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเทากับ 319.80 ลานบาท หรือ 39% ของสินทรัพยไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปกอนเทากับ
145.79 ลานบาท หรือ 84% ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปGนผลมาจากการรับโอนกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สินทรัพยสิทธิการใชเทากับ 175.34 ล านบาท หรือ 39% ของสินทรัพยไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปกอนเทากับ
175.34 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปGนผลมาจากการที่บ ริษัทยอยเชาสินทรัพยจากบริษัท ไทยคอนส แอนด บิลดิ้ง
เมนูแฟGคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการขายและเชากลับคืน (Sales and Leaseback)

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท
หนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลคาเทากับ 983.68 ลานบาทหรือ 57% ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่ง
หนี้สินรวม แบงเปGนหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 747.03 ลานบาท คิดเปGน 76% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ
236.65 ลานบาท คิดเปGน 24% ของหนีส้ ินรวม
หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยเทากับ 462.65 ลานบาท หรือ
62% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดกอนเทากับ 383.71 ลานบาทหรือ 486% ซึ่งเกิดจากสินเชื่อประเภททรัสตรีซีท
(Trust Receipt- T/R) เพื่อใชในการเบิกซื้อสินทรัพยของบริษัทฯ
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจำนวน 8.0 ลานบาท หรือ 1% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวด
กอนเทากับ 8.0 ลานบาท เพื่อใชเปGนทุนหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เทากับ 48.26 ลานบาท หรือ 6% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดกอนเทากับ 39.67
ลานบาทหรือ 462% เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบในประเทศของบริษัทยอยที่เพิ่มสูงขึ้น
เงินกู ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปเทากับ 172.42 ล านบาท หรือ 23% ของหนี้สินไม
หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดกอนเทากับ 172.42 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินกูระยะยาวสำหรับใชลงทุนในโครงการของกลุม
กิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เงินกูยืมระยะสั้นเทากับ 48.00 ลานบาท หรือ 6% ของหนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดกอนเทากับ 48.00 ลานบาท
เพื่อใชเปGนทุนหมุนเวียนและใชชำระคาซื้อกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สวนของผูถือหุน
สวนของผู ถือหุ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลคาเทากับ 741.28 ล านบาท หรือเทากับ 43% ของหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน ลดลงจากงวดบัญชีปกอน จำนวน 95.42 ลานบาท หรือลดลงเทากับ 11% ซึ่งเกิดจากในงวดไตรมาสที่ผานมา บริษัทฯ
รับรูผลขาดทุนจากการดำเนินงานของธุรกิจการผลิตและจำหนายแผนเหล็กชุบสังกะสี
ฐานะทางการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สินทรัพยรวมมีมูลคาเทากับ 948.6 ล านบาท ลดลงจากงวดปกอนเทากับ 54.2ล านบาท หรือ
เทากับรอยละ 5 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญ ที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้
รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของงบการเงินรวมเทากับ 91.1 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 10 ของสินทรัพย
รวมซึ่งไดลดลงจากงวดของปกอนจำนวน 12 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 12 สวนใหญของการใชไป เกิดจากการชำระ
เจาหนี้การคา และนำเงินไปใชค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
รายการลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นของงบการเงินรวม เทากับ 34.4 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 4 ของสินทรัพยรวม ซึ่ง
ลดลงจากงวดปกอน 6.8 ลานบาท หรือเทากับรอยละ16 เนื่องจากในงวดป มีการรับชำระจากลูกหนี้การคา และกิจการ มี
รายไดที่ลดลง
รายการสินคาคงเหลือ ของงบการเงินรวมจำนวนเทากับ 552.3 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 58 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น
จากงวดบัญชีของปกอนเทากับ 37.3 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7 เนื่องจากในงวดปมียอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับป
กอน
รายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมเทากับ 3.7 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 0.4 ของสินทรัพยรวม ซึ่งลดลง
จากงวดปกอน 2.4 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 39 ซึ่งสวนใหญเกิดจากลูกหนี้กรมสรรพกรที่ลดลง

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจำกัดในการใช ของงบการเงินรวมเทากับ 70 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7 ของสินทรัพย
รวมเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปกอน 25.0 ล านบาท หรือเทากับ รอยละ 56 ซึ่งเกิดจากนำไปใชค้ำประกันเปดวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของงบการเงินรวม เทากับ 174.0 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 18 ของสินทรัพยรวม ลดลงจาก
งวดบัญชีปกอน 14.6 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 8 ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากคาเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นในงวด 14.6 ลาน
บาท
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 หนี้สินรวมมีมูลคาเทากับ 111.9 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 12 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ลดลงจากงวดบัญชีปกอน จำนวน 42.8 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 28 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญที่ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมมูลคาเทากับ 8.6 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 8 ของหนี้สินรวม
ไดลดลงจากงวดบัญชีปกอนเทากับ 47.2 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 85 ซึ่งเกิดจากการจายชำระเจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ของงบการเงินรวม มีมูลคาเทากับ 78.9 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 71 ของหนี้สิน
รวม เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปกอนเทากับ 15.4 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 24 ซึ่งเกิดจากการกูยืมเงินประเภททรัสตรีซีท
ในการซื้อวัตถุดิบและสินคาจากการนำเขา
เงินกูยืมระยะสั้น ของงบการเงินรวมลดลงจากงวดบัญชีปกอน เทากับ 13.1 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดขายบริษัท ซัน
พาวเวอรคอรปอเรชั่น จำกัด (บริษัทยอยของกิจการ) ซึ่งบริษัท ซัน พาวเวอร คอรปอเรชั่น จำกัด ไดมีการเปดตั๋ว P/N เงิน
ตนเทากับ 12 ลานบาทดอกเบี้ยคางจาย 1.1 ลานบาท
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ของงบการเงินรวมมีมูลคาเทากับ 23.2 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 21 ของหนี้สินรวม
เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปกอนเทากับ 3.4 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 17 ซึ่งเกิด จากในงวดปกิจการ ไดรับรูผลประโยชน
พนักงานจากเดิม 300 วัน เปGน 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานไดมีการประกาศใช จึงเปGนผลทำใหกิจการ มีภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สวนของผูถือหุนมีมูลคาเทากับ 836.7 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 88 ของหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน ลดลงจากงวดบัญชีปกอน จำนวน 11.3 ลานบาท หรือเทากับรอยละ -1.3 ซึ่งเกิดจากในงวดปมีการจายเงินปQนผล
มูลคาเทากับ 6.0 ลานบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมในงวดปเทากับ -5.3 ลานบาท
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2. งบกำไรขาดทุน
อ างอิ ง งบการเงิ น รวมงวดป ส ิ ้ น สุ ด ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม ของป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวดเก าเดื อ นสิ ้ น สุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563
งบกําไรขาดทุน

รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการสงออก
รวมรายได
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
รวมตนทุน
กําไรขั้นตน

1 เม.ย. 2560
– 31 มี.ค.2561
ลานบาท รอยละ
538.4
97.3%
13.8
2.5%
1.0
0.2%
553.2 100.0%
438.1
79.2%
11.3
2.0%
449.4 81.2%
103.8 18.8%

ตรวจสอบแลว
1 เม.ย. 2561
ป 2562
– 31 ธ.ค. 2561
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
359.7
96.1%
379.3
96.1%
14.6
3.9%
15.5
3.9%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
374.4 100.0%
394.8 100.0%
289.7
77.4%
351.5
89.0%
14.3
3.8%
16.3
4.1%
304.0 81.2%
367.8 93.2%
70.4 18.8%
27.0
6.8%

สอบทานแลว
9 เดือนสิ้นสุดวันที่
9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2563
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
299.7
95.8%
321.5
93.7%
13.1
4.2%
21.7
6.3%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
312.8 100.0%
343.2 100.0%
268.8
85.9%
385.6 112.3%
12.7
4.0%
17.8
5.2%
281.4
90.0%
403.4 117.5%
31.4
10.0%
(60.1) -17.5%

2.0
0.4%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
0.0
0.0%
0.0
0.0%
9.7
2.5%
9.7
ยอย
3.0
0.5%
3.8
1.0%
4.1
1.0%
3.3
รายไดอื่น
9.0
ตนทุนในการตัดจําหนาย
46.2
8.4%
50.0
11.4%
43.3
11.0%
25.3
คาใชจายในการขายและบริหาร
(0.7)
(0.1%)
1.1
2.0%
0.5
0.1%
0.4
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ
62.0 11.2%
25.1
6.7%
(2.0) (0.5%)
10.6
กําไรจากการดําเนินงาน
0.6
0.1%
1.6
0.4%
2.8
0.7%
2.1
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
61.4 11.1%
23.5
6.3%
(4.8) (1.2%)
8.5
คาใชจายภาษีเงินได
0.0
0.0%
0.5
0.1%
0.6
0.1%
0.4
61.4 11.1%
23.1
6.2%
(5.3) (1.4%)
8.1
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในป 2561โดยจากเดิม ปดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเปนวันที่ 31 ธันวาคม

0.0%
3.1%

0.0
0.0

0.0%
0.0%

1.1%
2.9%
8.1%
0.1%
3.4%
0.7%
2.7%
0.1%
2.6%

23.7
6.0
32.3
0.0
(74.7)
5.0
(79.8)
15.7
(95.4)

6.9%
1.7%
9.4%
0.0%
-21.8%
1.5%
-23.2%
4.6%
-27.8%

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ของงบการเงินรวม เทากับ (95.42) ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 8.07 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากตนทุนขายและคาใชจายในบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดจากการขายและการใหบริการสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเทากับ 343.22 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 30.40 ล านบาท หรือคิดเปGนรอยละ 10 ซึ่งเกิดจากรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นเทากับ 21.74 ลานบาท หรือคิดเปGนรอยละ 7 สาเหตุเกิดจากในงวดไตรมาสของปเริ่มมีขาวเรื่องการโตตอบการทุม
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ตลาดสินค าเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุมร อนชนิดเปGนม วนและไมเปGนม วนที่มีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเรื่องการกำหนดสินคาเหล็กเคลือบสังกะสี ตองมีมาตรฐาน มอก. จึงเปGนผลทำใหกลุ มลูกคาในตลาด
กังวลวาสินค าจะขาดตลาด จึงมีการซื้อสินค าไว เพื่อกักตุน ขณะที่มีการทุมตลาดราคาต่ำอยางตอเนื่องของสินค าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีการนำเขาสินคาชนิดนี้คอนขางมาก จึงทำใหแมยอดขายจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการกักตุน
สินคา แตระดับราคาในตลาดต่ำลงเรื่อยๆ ทางกิจการจึงจำเปGนตองขายสินคาในระดับราคาเดียวกับราคาตลาดซึ่งต่ำกวา
ต นทุนสินคาของกิจการ ที่มีอยูในคลัง จึงทำให ผลประกอบการขาดทุน รวมถึงในงวดไตรมาสตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม
2563 บริษัทฯ เริ่มรับรูรายไดในสวนงานพลังงานแสงอาทิตยเปGนจำนวน 9.30 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ รับโอนกิจการ
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ตนทุนการขายและใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ สำหรับในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเทากับ 403.36 ลานบาท คิด
เปGน 118% ของรายไดจากการขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้ นจากงวดเดียวกันของปกอน เทากับ 121.93 ลานบาท หรือ
คิดเปGน 43% สวนใหญเกิดจากตนทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 116.77 ลานบาท หรือคิดเปGน
43% ซึ่งเปGนผลมาจากการผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และบริษัทไดมีกำลังการผลิตที่ลดลง แตตนทุนคงที่ยังเกือบเทา
เดิมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ถึงแม วาราคาเหล็กในตลาดปQจจุบันมีการปรับลดลงมาเมื่อเทียบกับปกอน แต
ตนทุนซื้อสินคาที่บริษัทฯ มีการกักตุนในอดีตถูกรับรูในระดับที่ราคาเหล็กอยูในระดับที่สูงจึงทำใหตนทุนการผลิตสูง
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหาร สำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเทากับ 26.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอนเทากับ 9.46 ลานบาท หรือคิดเปGน 55%
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เทากับ 5.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปกอนเทากับ 2.95
ลานบาท หรือเทากับ 142% สวนใหญ เกิดจากดอกเบี้ยจายเงินกูยืมประเภททรัสตรีซีทที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานสำหรับป5 2560 - 2562
สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบ
การเงินรวมเทากับ (5.35) ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 28.42 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของรายไดจากสภาวะการแขงขันของอุตสหกรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายได จากการขายและการใหบริการสำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเทากับ 367.77 ล านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 182.21 ลานบาท หรือคิดเปGน 32% โดยลดลงจากการขายเทากับ 181.83 ลาน
บาท รายไดจากการใหบริการเทากับ 0.38 ล านบาท สาเหตุของรายไดจากการขายที่ลดลงเมื่ อเทียบกับปกอนเกิดจาก
วิกฤติภัยน้ำทวมในบริเวณพื้นที่การขายหลักของกิจการ ในหลายพื้นที่ ทำให ชาวนาในพื้นที่เหลานั้นขาดกำลัง ซื้ อ
นอกจากนี้สถานการณเศรษฐกิจโดยทั่วไปคอนขางตกต่ำตลอดชวงปที่ผานมา ทำใหสถานการณย่ำแย ประกอบกับในชวง
เดียวกันของปที่ผานมา ทางกรมการค าตางประเทศไดประกาศยุติการดำเนินการไตสวนการทุมตลาดสินคาเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมกับเกิดสงครามการคาระหวางประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา
ทำใหสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามาทุมตลาดอยางรุนแรงดวยสินคาคุณภาพต่ำ ราคาถูก ทำใหยอดการขายของ
กิจการ ลดลงอันเปGนผลจากการถูกแยงตลาด ซึ่งเกือบทั้งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยตางต องประสบปQญหากับ
สถานการณนี้โดยทั่วกัน
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ตนทุนการขายและใหบริการ
ต นทุนขายและการให บริการประจำปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมจำนวน 367.77 ล านบาท คิดเปGน
93 % ของรายไดจากการขายและใหบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 122.52 ลานบาท หรือเทากับ 25%
ซึ่งผันแปรลดลงตามยอดขาย แตในสัดสวนที่นอยกวายอดขาย เนื่องจากทำการรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานจาก
300 วัน เปGน 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานบังคับใช จึงเปGนผลทำใหมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นจำนวน
5.08 ลานบาท และในรอบปมีการตั้งสำรองมูลคาสินคาลาสมัยเพิ่มสูงขึ้น 11.56 ลานบาท
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายสำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเทากับ 11.88 ลานบาท หรือเทากับ 3% ของ
รายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนมูลคาเทากับ 1.01 ลานบาท หรือเทากับ 9% ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึน้
สวนของเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มสูงขึ้น 1.22 ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารสำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเทากับ 21.68 ลานบาท หรือเทากับ 9%
ของรายได ลดลงจากงวดเดียวกันของงวดกอนมูลคาเทากับ 19.73 ลานบาท หรือเทากับ 48% ซึ่งสวนใหญเกิดจากการ
ลดลงเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานเทากับ 5.30 ลานบาท คาใชจายผลประโยชนพนักงานลดลงเทากับ 3.53 ลานบาท
คาใชจายที่ปรึกษาลดลงเทากับ 7.01 ลานบาท
ตนทุนทางการเงิน
ในงวดป 2562 มีตนทุนทางการเงินในงวดปเทากับ 2.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปกอนเทากับ 1.2 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 74 สวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยจายเงินสินเชื่อประเภททรัสตรีซีทที่เพิ่มขึ้น
3. งบกระแสเงินสด
หน&วย : ลานบาท

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

ตรวจสอบแลว
1 เม.ย. 2560 – 1 เม.ย. 2560 –
31 มี.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561
(21.0)
(20.4)

สอบทานแลว
ป5 2562 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2563
(99.9)
(103.3)
(88.4)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

120.3

(94.2)

78.7

79.0

42.0

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(68.6)

76.4

9.0

50.6

418.4

เงินสดและรายการเทียบเท&าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

30.7

(38.4)

(11.9)

26.5

372.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

110.8

141.5

103.1

103.1

91.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.1

141.5

103.1

91.1

129.5

463.3

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท&าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

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

ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากการบริษัท ทีไอดับบลิว
อิ น ดั ส ตรี ่ จำกั ด ซึ ่ ง เปG น บริ ษ ั ท ย อ ยของบริ ษ ั ท ฯ เบิ ก ใช สิ น เชื ่ อ ในรู ป แบบวงเงิ น สิ น เชื ่ อ หมุ น เวี ย นซึ ่ ง ไม ผ ู ก พั น
(Uncommitted Facility) ประเภทสินเชื่อเลตเตอรออฟเครดิตและสินเชื่อทรัสตรีซีทจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จำนวน
350,000,000 บาท เพื่อใชในการเขาซื้อสินคาคงคลังของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินของบริษัท

4. อัตราส&วนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา
%
%
เทา

1 เม.ย. 2560 –
31มี.ค. 2561
9.0
18.8
11.0
0.12

1 เม.ย. 2560 –
31 ธ.ค. 2561
5.6
18.8
6.7
0.18

ป 2562
7.7
6.8
(1.4)
0.13

9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2562
10.0
2.6
-

9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2563
1.2
(17.5)
(27.8)
1.3

สิง ทีส ง่ มาด้วย 
ใบจองซือเลขที ...................................................................

ใบจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุน บริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวน 20,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 6 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ทีร าคาเสนอขายหุน้ ละ 9.10 บาท
 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันทีจ องซื-อ

 19 กุมภาพันธ์ 2564

 22 กุมภาพันธ์ 2564

 23 กุมภาพันธ์ 2564

 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาต”) ซึงเป็ นตัวแทนรับจองซื-อของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที. .....................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที ..................................................................สัญชาติ.......................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ ยู่ทสี ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท ํางาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทที าํ งาน............................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที 5 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวน……...........................หุน้ มีความประสงค์ขอจองซื-อหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ดังนีรายละเอียดการจองซือ

จํานวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซื-อตามสิทธิทงั - จํานวน

9.10

 จองซื-อน้อยกว่าสิทธิ

9.10

 จองซื-อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนทีเกินสิ ทธิ )

9.10

รวม

9.10

จํานวนเงินทีชาํ ระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซื-อหุน้ สามัญเพิม ทุนเรียบร้อยแล้ว โดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
 โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  โอนเงินโดยผ่าน QR Code
 เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค นําฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขทีเ ช็ค…………….……….……ลงวันที  18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564  22 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั งจ่าย “บริษท
ั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เพือจองซือหลักทรัพย์ ” (กรณีชาํ ระเงินค่าจองซือ โดยชําระเป็ นเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการและต้องเป็ นชือของผู้จองซือเท่านัน)
สําหรับผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ”) สามารถชําระเงินค่าจองซือโดย  โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  หักจากบัญชีเงินฝาก
หลักประกัน บัญชีซ-อื ขายหลักทรัพย์เลขที…
 ………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวันที 24 กุมภาพันธ์ 2564 **
เมือข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี-: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ งเท่านัน)
 ในกรณี ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั การจัดสรรนัน- ไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนิ นการให้ บริษทั ......................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที ....................... นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซ-อื ขายหลักทรัพย์ เลขที. ................................. ชือ................................................................................................................
ซึงข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซ-อื ขายหลักทรัพย์อยู่กบั บริษทั นัน- (ชือผูจ้ องซื-อต้องตรงกับชือบัญชีซ-อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซื-อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันสิน- สุดระยะเวลาการจองซื-อ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที 5 กุมภาพันธ์ 2564)
 ในกรณี ทีไม่มีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั การจัดสรรนัน- ไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) และ
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” เพือนําส่งให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณี ไม่จดั ทําเอกสารตามทีกาํ หนด หรือมีข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชีสมาชิ กเลขที 600 โดยจะดําเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซือ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
(Record Date) วันที L กุมภาพันธ์ MLNO
 ในกรณี ทีไม่มีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั การจัดสรรนัน- ไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) วันที V กุมภาพันธ์ WVXY โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ เพือทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีส น-ิ สุดระยะเวลาการจองซื-อ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี ูจ้ อง
หุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ ด้รบั จัดสรรได้ทนั ในวันทีห นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทําการซื-อขายในตลาดหลักทรัพย์)
ในกรณี ทีข้าพเจ้าได้จองซือหุ้นเกินสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ครบตามจํานวนทีจองซือเกิ นสิ ทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื-อทีไ ม่ได้จดั สรรคืน โดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีผ ูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน [\ หลัก (ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB) บัญชีธนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ ญ
ั ชี..........................................................................
(แนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชือบัญชีธนาคารต้องตรงกับชือผูจ้ องซื-อ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจองซื-อสามัญเพิม ทุนเนืองจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม ตามทีปรากฎรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือสิทธิในการจองซื-อหุน้ สามัญเพิม ทุน ในวันที V กุมภาพันธ์ WVXY และตกลงว่าจะจองซื-อ
หุน้ สามัญเพิม ทุนตามจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื-อหุน้ เพิม ทุนนี- หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื-อทีไ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื-อและหลักฐานการชําระค่าจองซื-อมาถึงตัวแทนรับจองซื-อภายในระยะเวลาการจอง
ซื-อ หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส ั งจ่ายแล้วนัน- ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื-อหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งือนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซื-อคืน ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง- หมดทีเ กียวกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิม ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม ทุนของบริษทั ฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิม ทุนดังกล่าว และทีจะได้มกี ารแก้ไขเพิม เติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั
ผลประโยชน์ทแี ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
การประเมินความเสียงทียอมรับได้ เพือการจองซือหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย งทีย อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย งของหุน้ สามัญเพิม ทุนทีข า้ พเจ้าจะจองซื-อครัง- นีทัง- นี-หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื-อหุน้ ในครัง- นี- ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจี ะจองซื-อหุน้ สามัญในครัง- นี- และได้ลงลายมือชือเพือยืนยันในฐานะผูจ้ องซื-อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครัง- นี-ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย งทีข า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนัน- หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี-ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไม่ม ี
หน้าทีต ้องรับผิดชอบใดๆ ทัง- สินลงชือ .................................................................................................. ผูจ้ องซือการลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียงผู้จองซือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซือหุ้น
(...................................................................................................)

X

หลักฐานการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษทั โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วย)
วันทีจ องซื-อ

 18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564

 22 กุมภาพันธ์ 2564  23 กุมภาพันธ์ 2564  24 กุมภาพันธ์ 2564

เลขทีใ บจอง ....................................................................

บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาต ได้รบั เงินค่าจองซื-อจาก (ชือตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพือจองซื-อหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ  ตามสิทธิทงั - จํานวน  น้อยกว่าสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ
จํานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.10 บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชําระเงินค่าจองซื-อโดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net  โอนเงินผ่าน Application Thanachart
Connect  โอนเงินผ่าน QR Code  เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค นําฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขทีเ ช็ค………………………..….……ลงวันที…
 ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....……………………..
สําหรับผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ ธนชาต ชําระเงิ นค่าจองซือโดย  โอนเงิ นผ่านระบบการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 หักจากบัญชีเงิ นฝากหลักประกันเลขที…………………………………….………..

ดําเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ ด้รบั การจัดสรร ดังนี-

 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที .................................. บัญชีซ-อื ขายหลักทรัพย์เลขที…
 ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซื-อ และส่งมอบภายใน [V วันทําการ นับจากวันทีส น-ิ สุดระยะเวลาการจองซื-อ
ผูจ้ องซื-อประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื-อทีไ ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมเพย์ (PromptPay)  บัญชีธนาคาร / สาขา................................................เลขทีบ ญ
ั ชี.....................................................................................................
เจ้าหน้าทีผ รู้ บั มอบอํานาจ..............................................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื-อประสงค์จะเปลียนแปลงทีอ ยู่ทใี ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทที ่านเปิ ดบัญชีซ-อื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร w-Wwwx-xxxx

BROKER
ผู้ฝากเลขที
Participant No.

ชือบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที
Participant No.

ชือบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด
KTBST SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั  พาร์เนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพือการชําระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

SUB BROKER

CUSTODIAN
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ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรือบริการ (Bill Payment)

สําหรับลูกค้ า / Client's copy
วันที (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 3116

Registration No. : Ref. 1

เพือเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพือจองซือหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

** เพือจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **
Thanachart Securities Public Company Limited
th th
444 MBK Tower, 18 -19 Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื อผูจ้ องซื อ.........................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น : Ref. 1

เลขทีบตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดิ นทาง : Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116
เงินสด / CASH
เลขทีเช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

กรุ ณานําเอกสารฉบับนี ไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................
หมายเหตุ

1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขทีบตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร
ผู้รับเงิน................................................



ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรือบริการ (Bill Payment)

สําหรับธนาคาร /Bank's copy
วันที (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 3116

Registration No. : Ref. 1

เพือเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพือจองซือหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

** เพือจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ บมจ.โนวา เอมไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **
Thanachart Securities Public Company Limited
th th
444 MBK Tower, 18 -19 Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื อผูจ้ องซื อ.........................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น : Ref. 1

เลขทีบตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดิ นทาง : Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116
เงินสด / CASH
เลขทีเช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

กรุ ณานําเอกสารฉบับนี ไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื อผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify)................................................................................
หมายเหตุ

1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขทีบตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร
ผู้รับเงิน................................................

ปิ ดอากร
แสตมป์
?W บาท
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หนังสือมอบอํานาจ

สําหรับจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน)
ทําที...............................................................
วันที...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ) .................................................................................................(“ผู้มอบอํานาจ”)
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที................................................................
ทีอยู่ทปี ั จจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้
(Record date) วันที X กุมภาพันธ์ >XE@ จํานวน ..................................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ หุน้ สามัญเพิม
ทุนจํานวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ หุน้ สามัญเพิม
ทุนทีออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที.................................................................................................
ทีอยู่ทีปัจจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ หุ้นสามัญ เพิมทุนจํานวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไข หรือเพิมเติมข้อความ
ใดๆ ในใบจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุน และชําระเงินค่าจองซื อ หุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทําอืนใดอันจําเป็ น
เพือให้การจองซือ หุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีม ีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น การกระทําใดๆ ทีผรู้ บั มอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนังสือมอบอํานาจฉบับนี จ ะมีผลผูกพันข้าพเจ้า
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําการดังกล่าวด้วยตนเอง
ลงชือ........................................................... ผูม้ อบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชือ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(..........................................................)
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบุคคลของผูม้ อบอํานาจ และ ผูร้ บั มอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6


!#" $%& '())*$+,-./())**0'121 ())*3.
Á¡µ³¼o ¦³rÎµ®¨´¦´¡¥r µÁ µo ´¸°¼o °®¨´¦´¡¥r ,VVXHU$FFRXQW 




ª´¸É hhhhhhh


µo ¡Áoµ
´¦¦³Îµ´ª¦³µ®´º°Á·µ³Á¸¥·· »¨Á¨ ¸É 

Îµ®¦´»¨¦¦¤µ
 Á·Ä®¦´°Á¤¦·µ 



 ÁÈ ¡¨Á¤º°°Á¤¦·´ ®¦º°¤¸
´ µ·É¸ ŚÁÈ °Á¤¦·´  
 ¤¸·É ¸°É ¥¼n µª¦Ä¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ 



















Än 
Än 
Än 

Å¤nÄn
Å¤nÄn
Å¤nÄn

®µnµ°ªnµvÄnwÄ °o Ä °o ®¹É Âªnµnµ¤¸ o°n¸Êªnµ°µÁÈ »¨´µ· °Á¤¦· ´ µ¤®¤µ¥)$7&$76' °
ª· · ÅÍ ¤n¦´ µ®¨´¦´¡¥r °nµÁ oµ´¸¦· ¬´ ¼°o °®¨´¦´¡¥r´´Ê  °Ä®onµÃ¦Á¨º°ª· ¸¦´ ®¨´¦´¡¥rÃ¥ª· ¸°ºÉ Â


Îµ®¦´· ·»¨
 ÁÈ ·· »¨¸É ³Á¸¥Ä¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ 
 ÁÈ µ´µ¦Á·£µ¥Äo °o Îµ® °)$7&$ 





Än 
Å¤nÄn




Än 
Å¤nÄn
®µvÄnwÃ¦¦°®¤µ¥Á¨ *,,1



Â¨³¦³»¦³Á£ 3)), 5'&)),
 ÁÈ ·· »¨¸¤É ¦¸ µ¥Åoµµ¦¨»¦µ¥Åoµ°o°¤´Ê Ân¦°o ¥¨³ Ê¹ Å °¦µ¥Åo¦ª¤

Än 
Å¤nÄn
®¦º°¤¸¦´¡¥r· ¸É n°Ä®oÁ·¦µ¥Åo´ ¨nµª´Ê Ân¦°o ¥¨³ Ê¹ Å °·¦´¡¥r¦ª¤Ä¦°´¸¸¨nµ»


®µnµ°ªnµvÄnwÄ °o řÂ¨³®¦º° °o śÂªnµnµ¤¸ o°n¸Êªµn °µÁÈ · · » ¨´µ· °Á¤¦· ´ µ¤®¤µ¥)$7&$
76' °ª· · ÅÍ ¤n¦´ µ®¨´¦´¡¥r °nµÁ oµ´¸¦· ¬´ ¼o°°®¨´¦´¡¥r´´Ê  °Ä®onµÃ¦Á¨º°ª· ¸¦´ ®¨´¦´¡¥rÃ¥
ª· ¸°ºÉ Â


µo ¡Áoµ °¦´¦°ªnµ °o ªµ¤µ¤¸¦É ³»Åªo µo oÁÈ ªµ¤¦·®µµ¦ µ®¨´¦´¡¥rÁ µo ´¸¦·¬´ ¼°o °®¨´¦´¡¥r°n Ä®oÁ·ªµ¤
Á¸¥®µ¥ÄÇ Ê¹ Ân«¼ ¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥rÅ¤nªnµoª¥¦³µ¦ÄÇ µo ¡Áoµ¥°¤¦´·Â¨³ÄonµÁ¸¥®µ¥Ä®oÂn«¼ ¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r¦oª
°µ¸Ê µo ¡Áoµ¦´¦µªnµ«¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r°µÁ· Á¥ °o ¤¼¨¸É ¦µÄÁ°µ¦¸ÊÄ®oÂn¦¤¦¦¡µ¦®¦º°®nª¥µ°ºÉ¸¤É °¸ Îµµµ¤
®¤µ¥®¦º°¤¸ °o ¨´«¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥rÄµ¦ °Á¦¸¥¼ °o ¤¼¨´¨nµªÅo


¨º°É ¼o °º ®¨´¦´¡¥r

  Ã¦«´¡rh





สิ่งที่ส่งมาด้วย 7


Â°µ¤Îµ®¦´ ¦ª°µ³)$7&$ )$7&$67$786 Á¡µ³·· »¨
n ª¸É®¹Éµ¸É³Á¸¥´´Ê 


µ³ °·· » ¨µ¤
)$7&$

Îµ¦´ ¦°µ³

z{{|{ }~}{{     {   {¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡{
z{{|{ }~¢{{   £  {¤£¥¦§¨£
  {¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡{

·~¸~{¹º»¼½¾{¿{À½¾°·~¸~{
Á¾ÂÃÂÄ{

¦©ªª   «£¬ {   ®{¯°±{² ® ²{
³   {´ £ ª¤·Åo    ¦£¬ {©®£µ¦£¨²ª£{
´ ¦ ¥ µ´²¨£ £ ¶{
n ª¸É°µ³ °··»¨µ¤)$7&$
{

µ³ °·· » ¨µ¤
)$7&$

Îµ¦´ ¦°µ³

z{{|{ ¢~}{{  ª£µ £µ{Å{¹ÆÆÇ{´ {ÈºÉÃ¼Âº»ºÊ{ËººÌºÊ°Í½ÌÎÏÃÐ¾Â{ÆÆÇ{¤ª{ÑÇÇÀ{¨ª {
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡{

¹ÆÆÇÒ{ÈËÍÆÆÇ{

z{{|{ ¢~¢{{  ª£µ £µª¨ ¨ ²{ÆÓÔÍÓ{

À¹ÆÆÇ{

z{{|{ ¢~Õ{{  ª£µ £µÅ{Íº»ÂÃÖÃºÊ{ËººÌºÊ°Í½ÌÎÏÃÐ¾Â{ÆÆÇ{® ®{¯°×ØÁÀ°Á{ ®££µ
¨²² ® ²{

ÍËÍÆÆÇ{

z{{|{ ¢~Ù{{  ¦Ú¨£µ{®  Ûªª´ ¦Ü{´ {  Û¦´  Ûª
ª´ ¦Ü {

ÁÞßºÎÂºÊ{ÀÆÆÁ{

®   ®£¬ª£µ  Û ª¦Ü{´   Û¦´  Ûª
ª´ ¦Ü{ «Ý¨¦£¥ª ®£¥Úª {
z{{|{ ¢~à{{   Ü¬{Ü²¨{´ {á®¨{

ÁÞºÌÎÂ{Øº¾ºÖÃßÃÐÏ{
åæ¾º»{³ÁØå¶{

  ²¨{   âÝâ¤ÚÜ¨¦ã{ªª² Üª´ {´ {¤ ª {
®¨  ¦Û©ª² Û{£µäÜ{´ {á©ÚÜ{
z{{|{ ¢~ç{{   Üª¨®£²â¥{

{

À½¾°¹»½ÖÃÂ{å»ÉÐ¾ÃèÐÂÃ½¾{
³À¹å¶{

  ²¨   ² ÅÛª   Å¦ ²Û{

®o µ °


Â°µ¤Îµ®¦´ ¦ª°µ³)$7&$ )$7&$67$786 Á¡µ³·· »¨ n ° 
{

µ³ °·· » ¨µ¤
)$7&$

Îµ¦´ ¦°µ³

z{{|{ ¢~é{{    Û´  £¨²ª¦ Ú¨£µ ¤·Åo ª {

ÓßÂÃìº{ÀÆÆÁ{

  ²¨     ª    ¦£¬ {®{¨ £µ{®{ªÁ·Åo Å¤n Á·¹É
®¹É¦ª ¨ £ª®¨¦ã{¦£ª ¨ ¨ª {®{{
ª¤¼¨n µ¦´ ¡¥r ·Äµ¦Á·¨n µ»Å¤n Á·¹É®¹Éª£µ¨¦  ¦£ª ¨¨ª {
¨ ª{}{ â®ª {
¨ ª{¢{¨Ú¨®¨£áê{
¨ ª{Õ{£¨² áÅ{
x  £Üª¨¦  ¦¨ ª{}{®{¨ ª{¢{
x  £§§´ £ áÜ£  ¤ÅÅ©ëÜ{
x  ®ª{
x  £§§Å{¸¯Ó¹{
¨ ª{Ù{ £§§®£§§¥§{
x  ª £¥ Û{
x  £§§¥§{
x  £§§{

z{{|{ ¢~×{{    Û´  £¨²ª¦ Ú¨£µ ¤¸¦µ¥Åo ®¨´¤µµµ¦¨»{

¹Ð¼¼Ãìº{ÀÆÆÁ{

  ²¨     ª    ¦£¬ {®¨ £µ{´ {  ¦ã{
¨²  {®ª{Á·Åo Á·¹É®¹É¦ª ¨£ª®¨¦ã{¦£ª ¨   {´ {{
ª¤¼¨n µ¦´ ¡¥r ·Äµ¦Á·¨n µ»Á·¹É®¹Éª£µ¨¦  ¦£ª ¨  ª ¨²® ²{{
 ª {   ÝâÝµ´¿ ª ¨{¨ª {
z{{|{{  Å¤n ¤â¸  µÝ ´¿ {ª £¬í{´ {
z{{|{{  ¤¸â µÝ ´¿ {ª £¬í{¤ª{Ú´{ªÝ¨{®{¥²âÝ£ªÅÛª £¬ {³·~¸~{ÔÐÞ{
ÇÊº¾ÂÃÖÃßÐÂÃ½¾{ÀîÌïº» {ÔÇÀ¶{âÝµ´¿ {ª £¬í{®¨{¨ª {
ºÉ°

¸É°¥¼n

Á¨ 867,1

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{
z{{|{ ¢~±{{  ¨ ¨   £µ¦ã{ª {{

åÂðº»¼{
®o µ °

สิงทีส่งมาด้วย O

แผนทีสถานทีรับจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุนบริษัท โนวา เอมไพร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
สถานทีติดต่อ : \\\ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน ]^ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ ]`jj`
ผูต้ ิดต่อ :
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
โทรศัพท์
02-779-9000

