
 วันที� 4 ตุลาคม 2562 

ที� B52-201910/001 

เรื�อง แจ้งสิทธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และสารสนเทศ 

 �. ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 �. Bill Payment 

 �. แผนที�สถานที�รับจองซื �อและรับช�าระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

 ตามที�ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื�อวันที� 

23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยก�าหนด

วันก�าหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�ม ีสิทธิในการจองซื �อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน (Record Date) ในวันที� 30 สิงหาคม 

2562 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท (ยี�สิบสตางค์) โดยอัตราส่วนการจองซื �อเท่ากับ 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที�

ออกใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการค�านวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื �อ

หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที�ก�าหนดไว้นี �ได้ ทั �งนี � รายละเอียดการจองซื �อและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน รวมทั �ง

เงื�อนไขอื�น ๆ เป็นไปตามที�ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และสารสนเทศที�ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี � 

(สิ�งที�มาด้วย 1)  

บริษัทก�าหนดวันจองซื �อและรับช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนในระหว่างวันที� 15 ถึง 18 ตุลาคม 2562 และวันที� 

21 ตุลาคม 2562 (5 วันท�าการ) เวลา 9.00 น.  – 15.30 น. 

บริษัทจึงเรียนมาเพื�อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ซึ�งมีจ�านวนตามที�ระบุใน

ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน (สิ�งที�มาด้วย 3) หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี�ยวกับการจัดสรร ขั �นตอน และ

วิธีการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที� หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-656-0189 ต่อ 
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จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนและสารสนเทศ 

 

 

ของ 

 

 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

 



ส่วนที� 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1. ชื�อและสถานที�ตั �งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื�อ: บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) 

สถำนที�ตั �ง: 973 อำคำรเพรสิเด้นทำวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั �น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2656-0189 

2. วัน เดือน ปี และครั�งที�ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นที� มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ�มทุน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั �งที� 10/2562 เมื�อวันที� 15 สิงหำคม 2562 

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 เมื�อวันที� 23 กันยำยน 2562 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมัญ 

ทุนช�ำระแล้วเดิม : 790,200,000.00 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,580,400,000 หุ้น 

มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ทุนที�จะช�ำระเพิ�ม (ภำยหลัง

จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

เพิ�มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้น) 

: 175,600,000.00 บำท แบ่ง เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 351,200,000 หุ้น 

มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทสำมำรถเสนอ

ขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจ�ำนวน

หุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering: RO) ในครั �งนี �ได้ทั �งหมด 

ทุนจดท ะเบี ย นช� ำระแ ล้ วขอ งบ ริษั ท จะเพิ� มขึ �น เ ป็น จ� ำน วน 

965,800,000.00 บำท และหุ้นที�จ�ำหน่ำยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทจะ

เพิ�มขึ �นเป็นจ�ำนวน 1,931,600,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 

บำท 

ทั �งนี � ยังไม่รวมในส่วนกำรเพิ�มทุนเพื�อออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่

บุคคลในวงจ�ำกัดตำมมติที�ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 เมื�อ

วันที� 23 กันยำยน 2562 

จ�ำนวนหุ้นที�จัดสรร : 351,200,000 หุ้น 

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น : 0.20 บำท 

(โดยในกรณีที�บริษัทสำมำรถแสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนแก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในครั �งนี �ได้ทั �งหมด บริษัทจะได้รับเงินทั �งสิ �น

รวม 175,600,000.00 บำท (ทั �งนี �ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ  ที�เกี�ยวข้อง)) 



อัตรำส่วนกำรจองซื �อ : 9 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 2 หุ้นสำมัญเพิ�มทุน 

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนตำมส ัดส่วนกำรถือหุ้น โดย

มีอัตรำส่วนกำรจองซื �อหุ้นตำมที�ระบุข้ำงต้น ทั �งนี � ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้

สิทธิจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนได้ 

วิธีกำรจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัทจ�ำนวนสำมัญเพิ�มทุนของ

บริษัทจ�ำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น ม ูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที�ผู้ถือ

หุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยก�ำหนดวันก�ำหนดรำยชื�อผู้ถือ

หุ้นที�มีสิทธิในกำรจองซื �อและได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุน 

(Record Date) ในวันที� 30 สิงหำคม 2562ในอัตรำจัดสรร 9 หุ้นสำมัญ

เดิมต่อ 2 หุ้นสำมัญที�ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ �ง ในรำคำเสนอ

ขำยหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 70,240,000 บำท  

โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนได้ 

ในกรณีที�มีหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตำมสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะด�ำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�ม

ทุนที�เหลืออยู่ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที�แสดงควำมจ�ำนงในกำรจอง

ซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนกำรถือหุ้น) ของตนตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นจนกว่ำจะไม่มีหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือเพียงพอที�จะ

จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้เนื�องจำกเป็น

เศษหุ้น หรือจนกว่ำจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที�จะจองซื �อหุ้น

ดังกล่ำวอีกต่อไป และผู้ถือหุ้นจะต้องท�ำกำรจองซื �อและช�ำระเงินค่ำ

หุ้นส่วนที�เกินนี �พร้อมกับกำรจองซื �อ และช�ำระเงินค่ำจองซื �อของหุ้นที�

ตนมีสิทธิจองซื �อตำมส่วน โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเงื�อนไขอื�น  ๆ  ใน

กำรจองซื �อตำมที�ระบุในข้อที� 4. ด้ำนล่ำง 

กำรด�ำเนินกำรในกรณีที�มีเศษ

ของหุ้น 

: ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ �ง และให้น�ำเศษของหุ้นดังกล่ำวไปรวม

กับหุ้นที�เหลือจำกกำรจองซื �อที�ผู้ถือหุ้นบำงรำยสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้

สิทธิจองซื �อหุ้นภำยในเวลำที�ก�ำหนด หรือไม่ได้ ช�ำระเงินค่ำจองหรือ

ด้วยเหตุผลอื�นใด (รวมกันเรียกว่ำ “หุ้นส่วนที� เหลือ ”) เพื�อจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที�ต้องกำรจองซื �อเกินกว่ำสิทธิที�ตนมีอยู่ตำมสัดส่วนกำร

ถือหุ้น 

 

4. เงื�อนไขอื�น ๆ ในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 



4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที�ได้รับกำรจัดสรร ผู้ถือหุ้นที�แจ้งควำม

ประสงค์จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที�ได้รับกำรจัดสรรจะได้รับกำรจัดสรรหุ้น

สำมัญเพิ�มทุนทั �งจ�ำนวนที�จองซื �อ 

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นที�มีกำรจองซื �อเกินสิทธินั �น จะต้องแสดงควำม

จ�ำนงในกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเกินสิทธิในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครำวเดียวก ันกับกำร

จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนตำมสิทธิ โดยกรณีหำกมีหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือจำกกำรจองซื �อตำมสิทธิ ผู้ถือ

หุ้นที�มีกำรจองซื �อเกินสิทธิจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�จองซื �อเกินสิทธิ ตำมหลักเกณฑ์ดังนี � 

- กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือมำกกว่ำจ�ำนวนควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิ

ทั �งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิทุกรำยจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมควำมต้องกำรของ

ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิ  

- กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือน้อยกว่ำจ�ำนวนควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิ

ทั �งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิแต่ละรำยจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�จอง

ซื �อเกินสิทธิตำมสูตรกำรค�ำนวณ ดังนี � 

จ�านวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ�านวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เหลือ
จากการจัดสรรตามสิทธิ x จ�านวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จองซื �อตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
รายนั�น / จ�านวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จองซื �อตามสิทธิของผู้ที�จองซื �อเกินสิทธิทั �งหมด
รวมกัน 

ทั �งนี � จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�ผู้จองซื �อแต่ละรำยจะได้รับกำรจัดสรร จะไม่เกินจ�ำนวนหุ้นสำมัญ

เพิ�มทุนที�ผู้จองซื �อรำยนั �นได้จองซื �อและได้ช�ำระเงินค่ำจองซื �อแล้ว 

ตัวอย่าง 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเหลือ 555 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น   จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�จองซื �อ (หุ้น) 

 ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 120 240 

ผู้ถือหุ้น ข. 80 80 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 300 

รวม 400 620 

 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�จะได้รับจ ัดสรรเกินสิทธิ (จำกกำรค�ำนวณ) 

ผู้ถือหุ้น ก. =  555 x 120 / 400   =  166.50 



ผู้ถือหุ้น ข. =  555 x 80 / 400   =  111 

ผู้ถือหุ้น ค. =  555 x 200 / 400   =  277.50 

รวม 555 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�ได้รับจัดสรร (หลังปัดเศษ) 

ผู้ถือหุ้น   จ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ�มทุนที�ได้รับจัดสรร (หุ้น) 

 ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 120 166 

ผู้ถือหุ้น ข. 80 80 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 277 

รวม 400 523 

 

4.3 ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน และช�ำระเงินค่ำจองซื �อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื �อ  เว้นแต่

ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท 

4.4 ในกรณีช�ำระค่ำจองซื �อหุ้นด้วยเช็ค กำรช�ำระเงินค่ำจองซื �อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อธนำคำรผู้จ่ำยท�ำกำรขึ �น

เงินตำมเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว ่ำกรณีใด ๆ กำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษัท

สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื �อได้แล้วเท่ำนั �น 

4.5 หำกผู้ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนไม่สำมำรถช�ำระเงินค่ำจองซื �อหุ้น หรือบริษัทไม่สำมำรถเรียก

เก็บเงินค่ำจองซื �อได้ ไม่ว่ำทั �งหมดหรือบำงส่วนและไม่ว่ำในกรณีใด  ๆ  ก็ตำมที�มิใช่ควำมผิดของบริษัท

ภำยในก�ำหนดระยะเวลำกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนและกำรช�ำระเงินค่ำหุ้ นตำมที�ก�ำหนด หรือผู้ถือ

หุ้นที�จองซื �อกรอกข้อมูลในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื �อด้วยวิธีกำร

อื�นที�มิได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัทฉบับนี � บริษัทจะถือว่ำผู้ถือหุ้น

รำยนั �นสละสิทธิในกำรจองซื �อหุ้นสำมญัเพิ�มทุนดังกล่ำว และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรที�จะไม่จัดสรร

หุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำว ดังนั �น ในกำรช�ำระเงินค่ำจองซื �อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบ

วิธีกำรช�ำระเงินค่ำจองซื �อ และด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื�อนไขและวิธีกำรที�ก�ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  

กำรคืนเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนส�ำหรับส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่ำวข้ำงต้น 

ให้เป็นไปตำมที�ระบุในข้อ 6.6 

4.6 ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี � บริษัทขอสงวนสิทธิที�จะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นรำยใดหำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนดังกล่ำวจะท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของผู้ถือหุ้นต่ำง

ด้ำวเกินกว่ำจ�ำนวนร้อยละ 49 ของจ�ำนวนห ุ้นที�จ�ำหน่ำยได้แล้วทั �งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำว

อำจไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเพียงบำงส่วน  กำรคืนเงินค่ำจองซื �อหุ้น



สำมัญเพิ�มทุนส�ำหรับส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรของผู้ถือห ุ้นเดิมดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นไปตำมที�ระบุใน

ข้อ 6.6 

4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี�ยนรำยละเอียดวิธีกำรช�ำระเงินค่ำจองซื �อหุ้น เงื�อนไขในกำรจองซื �อ 

หรือข้อมูลใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับวิธีกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที�เกิดปัญหำ 

อุปสรรค หรือข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำน ทั �งนี � เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�ม

ทุนดังกล่ำวของบริษัท 

5. วันก�าหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน (Record Date) 

บริษัทก�ำหนดวันก�ำหนดรำยชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในกำรจองซื �อและได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ( Record 

Date) ในวันที� 30 สิงหำคม 2562  

6. ก�าหนดวันจองซื �อและรับช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ระหว่ำงวันที� 15 – 18 ตุลำคม 2562 และวันที� 21 ตุลำคม 2562  (รวม 5 วันท�ำกำร) ระหว่ำงเวลำ 9.00 

น. - 15.30 น. (พักเที�ยงเวลำ 12.00 น. – 13.00 น.) 

6.2 สถานที�รับจองซื �อและรับช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

บริษัทได้แต่งตั �ง บริษัทหลักทรัพย์คันทรี� กรุ๊ป  จ�ำกัด (มหำชน)  เป็นผู้ด�ำเนินกำรเกี�ยวกับกำรจองซื �อหุ้น

สำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี � โดยสำมำรถติดต่อได้ที� 
 

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที� 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั �น 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-205-7000 
 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อจองซื �อ หุ้นสำมัญเพิ�มทุน ได้ที�ที�ท�ำกำรของตัวแทนรับจองซื �อหุ้น คือ 

 

รำยชื�อผู้ติดต่อ 

 ชื�อ E-mail โทร 

คุณวรำภรณ์     พิศำลบุตร waraporn.bi@countrygroup.co.th 02-2057000 ต่อ2300 

คุณกัลยำ        สุวรรณเลิศ kalaya.su@countrygroup.co.th  02-2057000 ต่อ2305 

คุณญำตินันท์   อังค์ศรีวรำ yatinun.an@countrygroup.co.th 02-2057000 ต่อ2311 

คุณมนมณี       จำรุศกัดิ�มนตรี monmanee.ja@countrygroup.co.th 02-2057000 ต่อ2310 



 

ส�ำหรับท่ำนที�ถือหุ้นในระบบไร้ใบห ุ้น (Scriptless) กรุณำติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที�ท่ำนมีบัญชีซื �อขำย

หลักทรัพย์ และมีหุ้นสำมัญ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) ฝำกไว้ เพื�อให้บริษัทหลักทรัพย์

นั �นด�ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและยื�นเรื�องให้แก่บริษัท 

ทั �งนี � บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื �อหุ้นจะไม่รับกำรจองซื �อหุ้นทำงไปรษณีย์ โทรสำร และไม่รับผ่ำน

ระบบ DSS 

6.3 วิธีการจองซื �อและการช�าระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นสำม ัญเพิ�มทุน จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมทั �งลงลำยมือชื�อผู้จองซื �อในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน โดยผู้จองซื �อหรือผู้รับมอบอ�ำนำจยื�น

เอกสำรประกอบกำรจองซื �อและช�ำระเงินค่ำหุ้นเต็มตำมจ�ำนวนที�จองซื �อ ณ ตัวแทนรับจองซื �อหุ้นของ

บริษัท โดยในกำรช�ำระเงินค่ำหุ้น ให้ช�ำระด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ�งดังต่อไปนี � 

6.3.1 กรณีช�ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดรำฟต์ ที�สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส�ำนักหัก

บัญชีเดียวกันภำยในวันท�ำกำรถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพำะสั�งจ่ำย “”บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� 

กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เพื�อจองซื �อหุ้น”” ระหว่ำงว ันที� �� ถึง �� ตุลำคม ���� ลงวันที�ไม่เกิน 

17 ตุลำคม 2562 สำมำรถเรียกเก็บได้ภำยใน � วันท�ำกำรถัดไป  ทั �งนี � ก�ำหนดให้ผู้จองซื �อ สั�ง

จ่ำยเช็ค หรือเช็คธนำคำร หรือ ดรำฟต์ � ฉบับ ต่อใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน � ใบจองซื �อหุ้น 

(ต้องน�ำเช็ค เช็คธนำคำร หรือดรำฟต์ผ่ำนใบ  Bill Payment ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) Comp Code ����� 

6.3.2 กรณีช�ำระด้วยเงินโอนเข้ำบัญชี (โดยช�ำระผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกสิกรไทยเท่ำนั �น) เข้ำบัญชี 

“บริษัทหลักทรัพย์ ค ันทรี� กรุ๊ ป จ�ำกัด (มหำชน ) เพื�อจองซื �อหุ้น” โดยช�ำระผ่ำนระบบ Bill 

Payment ธนำคำรกสิกรไทยจ�ำกัด  (มหำชน) Comp Code 32379 (ใช้แบบฟอร์ม Bill 

Payment ตำมเอกสำรแนบ 5) ระหว่ำงว ันที� 15 ถึง 18 ตุลำคม ���� และวันที� 21 ตุลำคม 

2562 ไม่เกินเวลำ 15.30 น. 

ข้อมูลส�ำคัญอื�น ๆ 

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรเอง (ถ้ำมี)  

- บริษัทงดรับกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร 

- บริษัทงดรับช�ำระเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเป็นเงินสด 

-  บริษัทขอสงวนสิทธิที�จะอนุญำตให้ท�ำกำรจองซื �อและช�ำระเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนด้วย

วิธีกำรอื�นได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

6.4 เอกสารที�ใช้ประกอบในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 



ก) ใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ที�กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั �งลง

ลำยมือชื�อผู้จองซื �อ 

ข) หลักฐำนกำรช�ำระเงิน ได้แก่  ใบน�าฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีช�ำระเงินค่ำหุ้นด้วย

กำรโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนำคำร หรือ ดรำฟต์ พร้อมทั �งระบุชื�อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์

ที�สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังของหลักฐำนกำรช�ำระเงิน 

ค) ใบรับรองสิทธิกำรจองซื �อหุ้นสำม ัญเพิ�มทุน ซึ�งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือฉบับนี � 

ง) ส�ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสร ำยวันเท่ำนั �น โดย

ชื�อบัญชีเงินฝำกธนำคำรต้องเป็นชื�อเดียวกับชื�อผู้จองซื �อหุ้นเท่ำนั �น พร้อมรับรองส�ำเนำ  

จ) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 6.5) 

ฉ) หนังสือมอบอ�ำนำจให้กระท�ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที�มอบหมำยให้

ผู้รับมอบอ�ำนำจมำกระท�ำกำรแทน) พร้อมส�ำเนำบัตรประชำชนของผู้จองซื �อและผู้รับมอบ

อ�ำนำจ ซึ�งลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

6.5 เอกสารที�ใช้ประกอบในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนที�ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที� ไม่มี

บัตรประจ�ำต ัวประชำชน ให้แนบส�ำเนำทะเบียนบ้ำนที�มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก หรือส�ำเนำ

เอกสำรทำงรำชกำรอื�นที�มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง ในกรณี

ที�มีกำรเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ�งท�ำให้ชื�อ/ชื�อสกุลไม่ตรงกับชื�อผู้ถือหุ้นที�ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 

วันปิด Record Date วันที� 30 สิงหำคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ให้แนบ

ส�ำเนำเอกสำรที�ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุลเป็น

ต้น พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 

ส�ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส�ำเนำหนังส ือเดินทำง ที�ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส�ำเนำหนังสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที�ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื �อพร้อม 

ลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั �น และประทับตรำส�ำคัญของนิติ

บุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ส�ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำง 

ที�ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผ ู้มีอ�ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำ

ถูกต้อง 



นิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

ส�ำเนำหนังสือส�ำคัญกำรจัดตั �งบริษ ัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที�มีอำยุไม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวันจองซื �อ พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั �น และ

ประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส�ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำง ที�ยังไม่

หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ�ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง

ส�ำเนำเอกสำรประกอบที�ลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื�อโดยเจ้ำหน้ำที� 

Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที�สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที�เอ กสำร

ดังกล่ำวได้จัดท�ำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื �อ (หำกผู้ถือหุ้นได้

มอบอ�ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผู้ลงนำมในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนและเอกสำรประกอบ

แทน ต้องแนบหนังสือมอบอ�ำนำจซึ�งติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำบ ัตรประจ�ำตัวประชำชนที�

ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบอ�ำนำจซึ�งลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง เป็นเอกสำรประกอบกำรแสดงตน

ด้วย) 

6.6 การคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี

ดอกเบี �ย และไม่มีค่ำเสียหำยใด  ๆ  เป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ำยชื�อผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 

21 วันนับแต่วันสิ �นสุดก�ำหนดระยะเวลำจองซื �อและช�ำระเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ตำม

รำยละเอียดชื�อที�อยู่ของผู้ถือหุ้นที�ปรำกฏในบัญชีรำยชื�อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที� 30 สิงหำคม 

2562 

ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้

จองซื �อได้ภำยในก�ำหนดเวลำดังกล่ำว บริษัทจะต้องท�ำกำรช�ำระดอกเบี �ยให้แก่ผู้จองซื �อในอัตรำร้อยละ 

7.5 ต่อปี โดยค�ำนวณจำกจ�ำนวนเงินค่ำจองซื �อหุ้นในส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันที�พ้นก�ำหนด

ระยะเวลำ 10 วันดังกล่ำวจนถึงวันที�ได้มีกำรช�ำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณี

ใด ๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที�อยู่ที�ระบุไว้

ในบัญชีรำยชื�อผู้ถือหุ้น ณ วัน  Record Date ในวันที� 30 สิงหำคม 2562 ให้ถือว่ำผู้จองซื �อได้รับเงินค่ำ

จองซื �อในส่วนที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื �อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือ

ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริษัทอีกต่อไป 

ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนได้ช�ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเป็นเช็ค  และไม่ได้รับกำร

จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุน เนื�องจำกปฏิบัติผิดเงื�อนไขกำรจองซื �อ และ /หรือค่ำหุ้นสำมัญเพิ�มทุนตำมเช็ค

ดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อที�ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น

สำมัญเพิ�มทุน อันเนื�องมำจำกเหตุดังกล่ำว โดยผู้จองซื �อดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คจำกตัวแทนกำร

รับจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัทซึ�งผู้จองซื �อได้ด�ำเนินกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน ภำยใน 14 วัน

นับจำกวันสิ �นสุดระยะเวลำกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน 

6.7 วิธีการส่งมอบหุ้น 



ผู้จองซื �อสำมำรถเลือกให้บริษัทด�ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ�งดังต่อไปนี � 

6.7.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื�อของผู้จองซื �อ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ�ำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้น

ตำมจ�ำนวนหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื�อ

และที�อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  ภำยใน  15 วันท�ำกำร  นับจำกวันปิดกำรจองซื �อหุ้น ซึ�งใน

กรณีนี �ผู้จองซื �อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้นซึ�งผู้จองซื �ออำจได้รับใบหุ้นภำยหลังจำกที�หุ้น

ของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้ำท�ำกำรซื �อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 

6.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะด�ำเนนิกำรน�ำหุ้นที�

ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื�อผู้ฝำก” โดย

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบ ัญชีจ�ำนวนหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นที�ผู้ จองซื �อได้รับกำร

จัดสรรเข้ำบัญชีของ บริษัท  บี-52 แคปปิตอล  จ�ำกัด (มหำชน ) สมำชิกเลขที� 600 และออก

หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื �อ ภำยใน 7 วันท�ำกำร  นับจำกวันปิดกำรจองซื �อหุ้น เมื�อผู้จอง

ซื �อต้องกำรขำยหุ้น ผู้จองซื �อจะต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล ่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัท

หลักทรัพย์ ซึ�งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด�ำเนินกำรตำมที�ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และ/หรือ

บริษัทหลักทรัพย์นั �น ๆ ก�ำหนด ในกรณีนี � ผู้จองซื �อจะสำมำรถขำยหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรใน

ตลำดหลักทรัพย์ฯ  ได้ทันทีที�ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท�ำกำรซื �อขำยได้ใน

ตลำดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื �อได้ด�ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 

6.7.3 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ�งผู้จองซื �อมีบัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์อยู่ 

บริษัทจะด�ำเนินกำรน�ำหุ้นที�ได้รับจ ัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ�ำกัด เพื�อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี

จ�ำนวนหุ้นที�ผู้จองซื �อฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื �อ ภำยใน 7 วันท�ำกำร นับ

จำกวันปิดกำรจองซื �อหุ้น ซึ�งในกรณีนี �ผู้จองซื �อจะสำมำรถขำยหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรในตลำด

หลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที�ตลำดหลักทรัพย์ฯ  อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท�ำกำรซื �อขำยได้ในตลำด

หลักทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 6.7.3 นี �ชื�อของผู้จองซื �อจะต้องตรงกับชื�อเจ้ำของบัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์ที�ผู้จอง

ซื �อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั �น บริษัทขอสงวนสิทธิที�

จะด�ำเนินกำรส่งมอบหุ้นดังกล่ำว โดยออกหุ้นไว้ในชื�อ  “บริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  

(ประเทศไทย ) จ�ำกัด เพื�อผู้ฝำก” และน�ำหุ้นสำมัญเพิ�มท ุนเข้ำฝำกไว้กับ  ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ โดยน�ำเข้ำบัญชีของ บริษัท  บี-52 แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) สมำชิกเลขที� 600 

ผู้ที�ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ได้ทันทีที�

ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัทท�ำกำรซื �อขำยได้ในตลำด

หลักทรัพย์ฯ และผู้ที�ได้รับจัดสรรหุ้นได้ด�ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 



ผู้ถือหุ้นที�ใช้สิทธิในกำรจองซื �อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์  (ตำมที�ระบุไว้ด้ำนหลังใบ

จอง) ที�ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์อยู่ และเลขที�บัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์ที�ประสงค์จะให้

โอนหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรเข้ำบ ัญชีด ังกล่ำวให้ถูกต้อง  หำกระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

เลขที�บัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท�ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ำบัญชีซื �อขำยหลักทรัพย์

ได้ ซึ�งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหุ้นหรือควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมหุ้นคืน  

ในกรณีที�ผู้จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนกรอกรำยละเอียดดังกล่ำวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิใน

กำรส่งมอบหุ้นดังกล่ำว โดยออกหุ้นไว้ในชื�อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

เพื�อผู้ฝำก” และน�ำหุ้นสำมัญเพิ�มทุนเข้ำฝำกไว้กับ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยน�ำเข้ำบัญชีของ

บริษัท บี-52 แคปปิตอล  จ�ำกัด (มหำชน) สมำชิกเลขที� 600 ผู้ที�ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถ

ขำยหุ้นที�ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที�ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุ้นสำมัญ

เพิ�มทุนของบริษัทท�ำกำรซื �อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที�ได้รับจัดสรรหุ้นได้ด�ำเนินกำร

ถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล ่ำวแล้ว 

ทั �งนี � หำกผู้จองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มท ุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ�งในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน บริษัท

ขอสงวนสิทธิที�จะน�ำหุ้นสำมัญนั �นเข้ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  สมำชิกเลขที� 600 ให้แก่ผู้จอง

ซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุน 

6.8 ข้อมูลส�าคัญอื�น ๆ เกี�ยวกับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

- ผู้ถือหุ้นที�จองซื �อจะได้รับหลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซื �อหุ้นที�ลงชื�อรับจำกเจ้ำหน้ำที�ผู้รับจอง

ซื �อหุ้น เพื�อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื �อหุ้น 

- ผู้ถือหุ้นที�มิได้ใช้สิทธิจองซื �อ หรือมิได้ช�ำระเงินค่ำจองซื �อตำมวันและเวลำที�ก�ำหนด หรือเช็ค 

หรือเช็คธนำคำรหรือ ดรำฟต์ ที�สั�งจ่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมวันที�ที�ส ั�งจ่ำย บริษัทจะ

ถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยนั �นสละสิทธิในกำรจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี � 

- เช็ค หรือเช็คธนำคำร หรือ ดรำฟต์ ให้ลงวันที�ตำมที�ระบุไว้เท่ำนั �น  

- หำกจ�ำนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนมำกกว่ำจ�ำนวนเงินที�บริษัทได้รับ

ช�ำระบริษัทขอสงวนสิทธิที�จะถือตำมจ�ำนวนเงินที�บริษัทได้รับจำกกำรจองซื �อหุ้นเป็นหลัก 

- หำกจ�ำนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนน้อยกว่ำจ�ำนวนเงินที�บริษัทได้รับ

ช�ำระบริษัทขอสงวนสิทธิที�จะใช้ดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำย

ตำมที�บริษัทเห็นสมควร 

7 วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน 

บริษัทมีแผนที�จะปร ับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที�จ�ำเป็น ต่อกำรเพิ�มประสิทธิภำพในกำร

ด�ำเนินงำนและกำรแข่งขันในธุรกิจที�บริษัทด�ำเนินงำนอยู่  รวมไปถึงกำรเริ�มด�ำเนินธุรกิจใหม่เพื�อขยำยและต่อ

ยอดกำรด�ำเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ�มเติมธุรกิจด้ำนกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำเพื�อให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินธุรกิจ



ของบริษัทอย่ำงครบวงจรและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมรูปแบบ

ตลำดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั �งนี � ในกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจดังกล่ำว บริษัทมีควำมจ�ำเป็นต้อง

จัดหำแหล่งเงินลงทุนเพื�อใช้พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรเครือข่ำยของร้ำนค้ำปลีก 

8 ประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการเพิ�มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

8.1 บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื�อเพิ�มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนในธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ที�สำมำรถต่อ

ยอดจำกธุรกิจเดิม 

8.2 บริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินที�แข็งแกร่งมำกขึ �นเนื�องจำกหนี �สินต่อทุนของบริษัทลดลง 

8.3 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื�อใช้กำรด�ำเนินงำนและว่ำจ้ำงบุคลำกรที�มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร

สนับสนุนธุรกิจของบริษัท 

9 ประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

9.� หำกบริษัทมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และไม่มีผลขำดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จำกเงินปันผลที�

จะได้รับ ทั �งนี � มติของคณะกรรมกำรบริษัทที�อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื�อขออนุมัติ

จำกที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลซึ�งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ และจะด�ำเนินกำรรำยงำนให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุม

ต่อไป 

9.� ภำยหลังจำกที�ผู้ที�ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี �ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี �จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื�อทำง

บริษัทได้มีกำรอนุมัติและประกำศจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

10 นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 

10.1 หำกบริษัทมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และไม่มีผลขำดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จำกเงินปันผลที�

จะได้รับ ทั �งนี � มติของคณะกรรมกำรบริษัทที�อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื�อขออนุมัติ

จำกที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลซึ�งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ และจะด�ำเนินกำรรำยงำนให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุม

ต่อไป 

10.2 ภำยหลังจำกที�ผู้ที�ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ� มทุนในครั �งนี �ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนในครั �งนี �จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื�อทำง

บริษัทได้มีกำรอนุมัติและประกำศจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

11 รายละเอียดอื�นที�จ�าเป็นส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

-ไม่มี- 

 

  



 ส่วนที� � 

ข้อมูลเบื �องต้นของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

 

1. ชื�อและสถานที�ตั �งของบริษัท 

ชื�อบริษัท : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพ ัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที�ตั �งส�ำนักงำนใหญ่ : 973 อำคำรเพรสิเด้นทำวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั �น 7 ถนนเพลินจิต 

แขวงล ุมพินี เขตปทุมว ัน กรุงเทพมหำนคร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001587 

โทรศัพท์ : (���) 656-0189 

โทรสำร : (���) 656-0189 ต่อ 123 

เว็บไซต์ : www.b52.co.th 

ทุนจดทะเบียนที�เรียกช�ำระแล้ว : 790,200,000.00 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,580,400,000 หุ้น 

มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right 

Offering: RO) ในครั �งนี �ได้ทั �งหมด ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท 

จะเพิ�มขึ �นเป็นจ�ำนวน 965,800,000.00 บำท และหุ้นที�จ�ำหน่ำยได้แล้ว

ทั �งหมดของบริษัทจะเพิ�มขึ �นเป็นจ�ำนวน 1,931,600,000 หุ้น มูลค่ำที�

ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

และในกรณีที�บริษัทได้ออกเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้กับบุคคลใน

วงจ�ำกัดตำมมติที�ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2562 เรียบร้อยแล้ว 

ทุนจดทะเบียนช�ำระแ ล้วของบริษัท จะเพิ� มขึ �นรวมเป็นจ�ำนวน 

1,103,300,000 บำท และหุ้นที�จ�ำหน่ำยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทจะ

เพิ�มขึ �นเป็นจ�ำนวน 2,206,600,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหล ัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริกำรช�ำระเงินทำง

อิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ และ E-Commerce ทั �งนี � บริษัทมีแผนที�จะปรับปรุงเทคโนโลยี

เดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที�จ�ำเป็นต่อกำรเพิ�มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและกำรแข่งขันในธุรกิ จที�บริษัท



ด�ำเนินงำนอยู่ รวมไปถึงกำรเริ�มด�ำเนินธุรกิจใหม่เพื�อขยำยและต่อยอดกำรด�ำเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ�มเติมธุรกิจด้ำน

กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำเพื�อให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงครบวงจรและสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วเป็นไปตำมรูปแบบตลำดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั �งนี � ในกำรด�ำเนินงำนให้

เป็นไปตำมแผนธุรกิจด ังกล่ำว บริษัทมีควำมจ�ำเป็นต้องจัดหำแหล่งเงินลงทุนเพื�อใช้พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำร

เครือข่ำยของร้ำนค้ำปลีก โดยบริษัทมีแผนกำรด�ำเนินกลยุทธ์ทำงธุรกิจในปัจจุบันซึ�งสำมำรถสรุปรำยละเอียดได้

ดังต่อไปนี � 

 

�.� ธุรกิจที�ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 ธุรกิจที�บริษัทก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี � 

1. พัฒนำ และ ซื �อมำ-ขำยไป โครงกำรหรือสินค้ำประเภทอสังหำริมทรัพย์  

2. เป็นผู้ให้บริกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วีแชทเพย์  (WeChat Pay) และ อำลีเพย์ (Alipay) 

3. เป็นศูนย์รวมของเครดิตกำร์ดพ้อยท์ของบัตรเครดิตของสถำบ ันกำรเงินต่ำงๆ ในนำม “abc Point” โดย

เชื�อมโยงพ้อยท์ให้สำมำรถน�ำไปใช้ซื �อสินค้ำ ช�ำระบริกำรต่ำงๆ ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม E-Commerce ที�

ชื�อ “abc Shopping” และ “abc Payment” ตำมล�ำดับ 

ในส่วนของธุรกิจที�บริษัทด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน บริษัทพบปัญหำและอุปสรรคดังต่อไปนี � 

1.) กำรด�ำเนินธุรกิจเกี�ยวกับอสังหำริมทรัพย์  

เนื�องจำกบริษัทต้องใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลำในกำรคืนทุนยำวนำน ซึ�งยังไม่เหมำะสมต่อสถำนะทำง

กำรเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี � บริษัทจึงมีแนวทำงที�จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ด้วย

ควำมรอบคอบและระมัดระวัง และจะลงทุนก็ต่อเมื�อได้ท�ำกำรศึกษำโอกำสทำงธุรกิจและควำมเสี�ยงเป็น

อย่ำงดีแล้วเท่ำน ั �น 

2.) กำรท�ำธุรกิจเป็นผ ู้ให้บริกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay  

บริษัทประสบกับปัญหำกำรแข่งขันทำงธุรกิจที�ค่อนข้ำงรุนแรง โดยเฉพำะจำกคู่แข่งที�เป็นสถำบันกำรเงินที�มี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกกว่ำบริษัทในด้ำนกำรลดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรท�ำธุรกรรม (Merchant 

Discount Rate) ท�ำให้ผลก�ำไรในกำรท�ำธุรกิจนี �ลดลงอย่ำงต่อเนื�องในขณะที�ต้นทุนในกำรให้บริกำรยังคงที�

หรือสูงขึ �น 

3.) กำรท�ำธุรกิจเป็นศูนย์รวมสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิตหรือ “abc Point”  

บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื�องกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือบัตรเครดิตที�ได้รับควำมยุ่งยำกใน

กำรแลกพ้อยท์มำยังแพลตฟอร์ม “abc Point” ประกอบกับธนำคำรพำณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตกำร์ดนั �น

มีแพลตฟอร์มในกำรแลกพ้อยท์เป็นของตัวเอง จึงท�ำให้ธนำคำรพำณิชย์เหล่ำนั �นกลำยจำกพันธมิตรธุรกิจ

เป็นคู่แข่งของ “abc Point” 



จำกปัญหำและอ ุปสรรคในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทดังที�ได้ระบุข้ำงต้น จึงท�ำให้บริษัทมีผลประกอบกำร

ขำดทุนเรื�อยมำหลำยปีติดต่อกัน อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้ด�ำเนินกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ไปในปี 2561 

และท�ำกำรยกเลิกสัญญำเช่ำระยะยำวอำคำรส�ำนักงำนในช่วงต้นปี 2562 ท�ำให้บริษัทสำมำรถลดกำร

ขำดทุนและท�ำให้งบกระแสเงินสดปรับปรุงดีขึ �นในปี 2562  

ส�ำหรับแนวทำงธุรกิจในอนำคตทั �งในระยะสั �นและระยะยำว โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อลดกำรขำดทุนพร้อม  ๆ

กับกำรสร้ำงผลก�ำไรแบบยั�งยืนนั �น บริษัทมีนโยบำยที�จะเลือกลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ด้วยควำม

ระมัดระวัง และจะลงทุนเฉพำะโครงกำรที�สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ในทันที มีอัตรำผลตอบแทนที�

เหมำะสมและกำรลงทุนต้องอยู่ในขอบเขตที�บริษัทจะบริหำรควำมเสี�ยงได้ 

ส�ำหรับธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay  ทำงบริษัทมีแผนที�จะลงทุน

ในกำรปรับปรุงแพลตฟอร์มกำรใช้รับช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ �น รวมทั �งลงทุนใน

กำรซื �ออุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ เครื� อง EDC ที�ทันสมัย เพื�อน�ำไปติดตั �งให้กับลูกค้ำเก่ำและใหม่ เพื�อเพิ�ม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รักษำฐำนลูกค้ำและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ 

ส�ำหรับธุรกิจเป็นศูนย์รวมสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิตหรือ “abc Point” และ ธุรกิจ E-Commerce บน

แพลตฟอร์ม “abc Shopping” และ ธุรกิจรับจ่ำยบิลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment” บริษัทมีแผน

ที�จะปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยจะท�ำให้แพลตฟอร์มนี �มีควำมสำมำรถใน

กำรบริหำรจัดกำรพ้อยท์ หรือคะแนนสะสมที�เกิดจำกธุรกิจค้ำปลีก ค้ำส่ง และธุรกิจอื�นๆ ทั�วไปของพันธมิตร

ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ และธุรกิจที�เกิดขึ �นจำกธุรกิจทั �งบริษัทด�ำเนินกำรเองในปัจจุบันและอนำคตควบคู่ไปกับ

แผนกำรทำงกำรตลำดของบริษัท ทั �งนี �หลักกำรปรับปรุงแพลตฟอร์มและกำรใช้กลยุทธ์ทำงธุรกิจใหม่นี � 

บริษัทมีเป้ำประสงค์ที�จะท�ำให้ธุรกิจดังกล่ำวสำมำรถจัดกำรพ้อยท์ที�เกิดจำกกำรซื �อขำยโดยเครดิตกำร์ด

และเงินสดจำกล ูกค้ำที�ไม่จ�ำกัดเฉพำะที�เป็นกำรซื �อผ่ำนเครดิตกำร์ดของธนำคำรเท่ำนั �น 

�.�   ธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื�อขยายและต่อยอดการด�าเนินธุรกิจเดิม  

พร้อมไปกับกำรปรับปรุงธุรกิจปัจจุบันให้มีประสิทธิภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงผลก�ำไรให้เพิ�มสูงขึ �น บริษัท

เล็งเห็นควำมจ�ำเป็นที�จะต้องจัดหำแหล่งเงินทุนเพื�อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั �นควรตั �งอยู่บนหลักกำร

เหตุผลของกำรที�บริษัทสำมำรถใช้ควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) ที�บริษัทมีอยู่เดิมเข้ำไปบริหำร

จัดกำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที�บริษัทไม่มีควำมถนัดซึ�งอำจเกิดควำม

เสี�ยงในกำรลงทุน บริษัทมีนโยบำยที�จะหำพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มำร่วมลงทุนท�ำธุรกิจ 

บริษัทจึงได้พิจำรณำจัดหำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีกำรเพิ�มทุนโดยกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนออกใหม่

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ซึ�งคือ บริษัท ทีเจดี จ�ำกัด 

เพื�อที�จะน�ำเงินท ุนจำกกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนออกใหม่มำใช้ในกำรลงทุนพัฒนำและบริหำร

จัดกำรเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีก (ร้ำนโชห่วย) พันธมิตรจ�ำนวนกว่ำ 120,000 ร้ำนค้ำที�ต ั �งกระจัดกระจำยอยู่ทั�ว

ประเทศให้เข้ำเป็นสมำชิกและเครือข่ำยของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้ำหมำยที�จะใช้ แพลตฟอร์ม

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ ในกำรจัดกำรและบริหำรร้ำนค้ำทั�วประเทศดังกล่ำว

เพื�อพัฒนำเป็นเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกที�แข็งแกร่งและใหญ่ที�สุดของประเทศไทย 



นอกจำกนี � บริษัทมีแผนในกำรด�ำเนินธุรกิจค้ำส่งรวมทั �งกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค 

บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัท ทีเจดี จ�ำกัด เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีผู้ถือหุ้นเป็น

บุคคลที�มีควำม รู้ควำมสำมำรถในธุรกิจค้ำปลีกส่งแบบครบวงจรและเป็นผู้ที�มีควำมสัมพันธ์พร้อม

ฐำนข้อมูลทำงกำรค้ำทั �งทำงตรงและทำงอ้อมกับร้ำนค้ำปลีกจ�ำนวนกว่ำ 120,000 ร้ำนค้ำ ที�ตั �งกระจำยอยู่

ในทั�วทุกภูมิภำคของประเทศไทย ซึ�งนักลงทุนดังกล่ำวจะมีส่วนส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้บริษัทสำมำรถ

ก่อตั �งเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกที�มีประสิทธิภำพและครบวงจรได้ส�ำเร็จตำมแผนที�วำงไว้ ตำมรำยละเอียด

ดังต่อไปนี � 

2.2.1  ลงทุนขยำยและต่อยอดธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce Business) โดย กำรปรับป รุงและพัฒ นำแพล ตฟ อร์ม  abc Point แล ะ abc 

Shopping เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) และ ทันใจชอปปิ�ง (Tanjai Shopping)  

ซึ�งคือแพลตฟอร์มที�ใช้โอนสะสมพ้อยท์จำกบัตรเครดิตและพ้อยท์จำกกำรซื �อของอุปโภคบริโภค

ด้วยเงินสดให้มีมูลค่ำสำมำรถน�ำไปซื �อ / แลกของทำงออนไลน์  

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ปัจจุบันมีกำรแข่งขันที�สูงทำงด้ำนกำรสะสมพ้อยท์และแลก

พ้อยท์ของบัตรเครดิต เนื�องจำกธนำคำรพำณิชย์ผู้ออกบัตรเครดิตหลำยแห่งมีหน่วยงำนของ

ตนเองในกำรกระตุ้นให้มีกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตและบริหำรพ้อยท์เป็นของตนเอง ด้วยต้นทุน

ที�ถูกกว่ำของบริษัท แม้ธุรกิจ abc Point ของบริษัทจะมีจุดเด่นเรื�องพ้อยท์ไม่มีวันหมดอำยุและ

เจ้ำของพ้อยท์สำมำรถโอนพ้อยท์ให้ระหว่ำงกันได้ก็ตำม กำรที�บริษัทจะต้องแข่งขันกับธนำคำร

พำณิชย์ผ ู้ ออกบัตรเครดิตโดยตรงนั �นเป็นเรื�องที�บริษัทจะต้องใช้งบประมำณท�ำกำรตลำด

ประชำสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

เพื�อเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว ทำงบริษัทจึงมีโครงกำรที�จะปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ abc 

Point ให้กลำยเป็นแพลตฟอร์มที�สำมำรถสะสมพ้อยท์จำกกลุ่มธุรกิจอื�นๆ นอกเหนือจำกกลุ่ม

ธนำคำรที�มีโปรแกรมกำรแจกพ้อยท์หรือแต้มจำกกำรซื �อสินค้ำ-บริกำร ทั �งโดยบัตรเครดิตกำร์ด

หรือเงินส ด บริษัทเล็งเห็นว่ำปัจจุบันยังมีธุ รกิจ SME อื�นๆ อีกมำกมำยที�แม้ยังไม่มีสำขำ

มำกมำยน ัก แต่มีควำมต้องกำรที�จะสร้ำง Brand Loyalty โดยกำรแจกพ้อยท์ให้กับลูกค้ำประจ�ำ 

เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำนท�ำผม ร้ำนขำยยำ สปำ เป็นต้น ร้ำนเหล่ำนี �คือ กลุ่มลูกค้ำที� abc 

Point มีเป้ำหมำยที�จะรวมเข้ำมำเป็นลูกค้ำบนแพลตฟอร์มของบริษัท พร้อมๆ กับกำรเปลี�ยนชื�อ

แพลตฟอร์มจำก abc Point เป็น Tanjai Point และ Tanjai Shopping เพื�อให้บุคคลภำยนอก

จดจ�ำภำพลักษณ์ใหม่ของแพลตฟอร์มว่ำ มิใช่เป็นแพลตฟอร์มที�รับสะสมและแลกพ้อยท์ของ

บัตรเครดิตของธนำคำรเพียงเท่ำนั �นอีกต่อไป 

ปัจจัยความเสี�ยง : ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทอื�นท�ำธุรกิจที�คล้ำยกันโดยมีต้นทุนกำรบริหำรที�

ต��ำกว่ำ ท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถหำลูกค้ำที�จะให้บริกำรบริหำรพ้อยท์ได้ตำมเป้ำ 



�.�.�    ลงทุนในกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” ซึ�งเป็นแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรทำง

กำรเงินเพื�อจ่ำยบิล เช่น บิลค่ำน� �ำ ค่ำไฟฟ้ำ  เติมเงินโทรศัพท์มือถือ บิลค่ำสินค้ำ รวมถึงช�ำระบิล

ค่ำบริกำรอื�นๆ เช่น ค่ำเบี �ยประกัน ค่ำผ่อนช�ำระสินค้ำรำยงวด เป็นต้น  

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : แพลตฟอร์ม “Tanjai Service” สำมำรถเทียบเคียง

ได้กับบริกำรทำงกำรเงิน จ่ำยบิล เติมเงิน ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรออนไลน์ให้กับคู่ค้ำ 

(Merchant) ที�มีเคำน์เตอร์ให้บริกำรตำมร้ำนสะดวกซื �อที�มีสำขำอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ทั�วประเทศไทย  

ในขณะนี �จะเห็นได้ว่ำ จุดกำรให้บริกำรของคู่แข่ง ของ Tanjai Service นั �น จะตั �งอยู่ในเฉพำะ

อ�ำเภอเมือง หรืออ�ำเภอที�มีขนำดใหญ่ในแต่ละจังหว ัด และกว่ำครึ�งหนึ�งของเคำน์เตอร์เซอร์วิส

ในร้ ำนสะดวกซื �อจะอยู่ ในเขตกรุงเทพมหำนครและ ปริมณฑล ในขณะที�จ� ำนวนผู้ ใช้

โทรศัพท์มือถือกว่ำ 121 ล้ำนหมำยเลข (ที�มำของข้อมูล :  www.iphonemod.net) และจ�ำนวน

ครัวเรือนที�มีไฟฟ้ำและน� �ำประปำใช้มำกกว่ำ 20 ล้ำนรำย (ที�มำของ ข้อมูล : ส�ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ www.nso.go.th  และกำรประปำภูมิภำค www.pwa.co.th) ซึ�ง โดยมำกของผู้ ใช้

โทรศัพท์มือถือ และครัวเรือนที�มีไฟฟ้ำและน� �ำประปำเหล่ำนี � อำศัยอยู่ในอ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้ำนที�

ห่ำงไกลจำกสำขำของร้ำนสะดวกซื �ออยู่มำก  

ดังนั �น บริษัทจึงเ ล็งเห็นโอกำสที�จะสร้ำงแพลตฟอร์ม “Tanjai Service” เพื�อน�ำไปติดตั �งให้กับ

ร้ำนค้ำปลีก (ร้ำนโชห่วย ) เพื�อให้สำมำรถให้บริกำรในกำรจ่ำยบิล เติมเงินได้เหมือนกับร้ำน

สะดวกซื �อทั�วไป และเป็นกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ร้ำนค้ำโชห่วยในเครือ “ทันใจ” ต่อ

ยอดจำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว รำยได้ที�ร้ำนสมำชิกจะได้จำกกำรให้บริกำร

ภำยใต้ชื�อ “Tanjai Service” นั �น จะมำจำกกำรแบ่งผลประโยชน์รำยได้ระหว่ำงบริษัทซึ�งคือผู้

ให้บริกำรหลักและร้ำนสมำชิกโชห่วยแล้วแต่กรณี ตำมแต่ตกลงกัน  

ทั �งนี � บริษัทวำงแผนในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มในเฟสแรก ในรูปแบบของโมบำยแอปพลิเคชันที�

สำมำรถน�ำไปกระจำยให้กับเจ้ำของร้ำนโชห่วยในเครือข่ำยได้ง่ำยและสำมำรถเริ�มใช้งำนเชิง

พำณิชย์ได้เร็ว โดยกำรน�ำแพลตฟอร์มของระบบไปเชื�อมต่อกับแพลตฟอร์มของธนำคำร

พำณิชย์ที�สำมำรถให้บริกำรจ่ำยบิล-ค่ำสำธำรณูปโภค และเติมเงินโทรศัพท์มือถือค่ำยต่ำง  ๆได้

อยู่แล้ว โดยกำรเชื�อมต่อระบบหลังบ้ำนกับธนำคำรพำณิชย์ จะช่วยย่นระยะเวลำกำรพัฒนำ

แพลตฟอร์ม และย่นระยะเวลำในกำรเข้ำท�ำสัญญำกับคู่สัญญำที�เป็นรัฐวิสำหกิจ องค์กรภำครัฐ 

และผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

อนึ�ง Tanjai Payment ซึ�งได้พัฒนำมำจำก abc Payment นั �นจะเป็นแพลตฟอร์มซึ�งแยกออก

จำกแพลตฟอร์ม Tanjai Service ที�จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ โดยข้อแตกต่ำงหลัก คือ Tanjai 



Payment นั �นจะเป็นบริกำรจ่ำยบิล-เติมเงินโดยใช้พ้อยท์เท่ำนั �น ในขณะที� Tanjai Service จะ

ให้บริกำรได้ทั �งจ่ำยบิล เติมเงิน และบริกำรช�ำระเงินค่ำสินค้ำบน E-Catalog ด้วยเงินสดหรือเงิน

ผ่อน 

ปัจจัยความเสี�ยง : คู่แข่งท�ำกำรแข่งขันกับลูกค้ำร้ำนโชห่วยที�ต ั �งอยู่ในพื �นที�ใกล้เคียงกับพื �นที�

เป้ำหมำยของบริษัทโดยมีต้นทุนที�ต��ำกว่ำ 

�.�.�   ลงทุนในกำรท�ำสมุดแจ้งสินค้ำ (Sales Catalog) และสมุดแจ้งรำยกำรสินค้ำในระบบออนไลน์ 

(E-Catalog)  

 วิเคราะห์คู่ แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ในปัจจุบันคู่แข่งของ Sales Catalog และ E-

Catalog คือ ร้ำนสะดวกซื �อที�ไม่เพียงแต่วำงสินค้ำขำยบนชั �นวำงสินค้ำในร้ำน แต่ได้มีกำรจัดท�ำ 

Sales Catalog ออกมำเป็นสมุดสิ�งพิมพ์ ท�ำกำรเสนอขำยสินค้ำที�ไม่มีวำงขำยบนชั �นวำงสินค้ำ 

แต่ลูกค้ำสำมำรถสั�งซื �อและช�ำระเง ินค่ำจัดส่งสินค้ำ และเนื�องจำกรำยกำรสินค้ำที�เสนอขำยน ั �น

อำจมีกำรเปลี�ย นแปลงได้ตลอดเวลำ Sales Catalog ในรูปสื�อสิ�งพิมพ์นั �นอำจถูกท�ำขึ �นใน

รูปแบบของ E-Catalog ที�ลูกค้ำสำมำรถเข้ำไปเลือกชมสินค้ำใหม่ๆ ได้ทำงคอมพิวเตอร์หรือ

โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรออ่ำนใน Sales Catalog ที�จะมีกำรจัดพิมพ์ในรอบเดือนหรือไตร

มำสถัดไป 

 บริษัทมองเห็นถึงโอกำสในกำรท�ำธุรกิจ Sales Catalog และเชื�อมต่อกับ E-Catalog บนจุดแข็ง

ของเครือข่ำยร้ำนโชห่วยที�จะเกิดขึ �นในอนำคตว่ำ Sales Catalog และ E-Catalog นี � จะท�ำให้

ร้ำนโชห่วยสมำชิกสำมำรถเสนอขำยสินค้ำที�ไม่ใช่สินค้ำประจ�ำร้ำนโชห่วยให้กับลูกค้ำของ

ตนเองได้ เช่น เสนอขำยเครื�องกวนผลไม้ อุปกรณ์เกี�ยวกับกำรซ่อมแซมบ้ำน สีทำบ้ำน ไปจนถึง

เครื�องส�ำอำง โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจำกร้ำนโชห่วยจะมีรำยได้เพิ�มจำกกำรขำยสินค้ำบน

แคตตำล็อกแล้ว ร้ำนโชห่วยยังไม่ต้องมีภำระในกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลังหรือจัดส่งสินค้ำอีกด้วย 

ปัจจัยความเสี�ยง : ควำมเสี�ยงน้อย-ไม่มี เนื�องจำกบริษัทจะเป็นเพียงตัวกลำงในกำรจัด

จ�ำหน่ำย แต่หน้ำที�ในกำรจัดเก็บสินค้ำคงคล ังและจัดส่งสินค้ำเป็นของบริษัทผู้ ให้บริกำร

ภำยนอก 

2.2.4  ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั�น” ซึ�งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที�ใช้ในกำรรับ

ออเดอร์กำรสั�งสินค้ำ บริหำรจัดกำรสต็อคสินค้ำของร้ำนโชว์ห่วยกว่ำ 120,000 ร้ำนค้ำ  

ประโยชน์ของแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิส ทริบิวชั�น” คือ จะช่วยร้ำนค้ำโชว์ห่วย

สำมำรถสั�งสินค้ำที�ขำยดีมำเก็บไว้ได้ในปริมำณที�เหมำะสม ช่วยลดปัญหำสินค้ำขำดและสินค้ำ

ค้ำงสต็อค โดยเมื�อลูกค้ำซึ�งเป็นร้ำนโชว์ห่วยเหล่ำนี �ส่งค�ำสั�งซื �อไปย ังแพลตฟอร์ม บริษัทจะท�ำ

กำรรวบรวมออเดอร์ซื �อสินค้ำอุปโภคบริโภคที�ได้มำจำกร้ำนโชว์ห่วย (ลูกค้ำ) และรวบรวมออ

เดอร์ซื �อเหล่ำนั �นไปจัดซื �อสินค้ำมำกจำกผู้ค้ำส่ง (ยี�ปั� ว ซำปั�ว) และบริษัทจะจัดรถขนส่งสินค้ำไป



ส่งให้กับล ูกค้ำร้ำนโชห่วยต่ำงๆ ตำมออเดอร์ซื �อ ทั �งนี � บริษัทจะไม่มีควำมเสี�ยงในกำรเก็บสินค้ำ

คงคลังเนื�องจำกบริษัทจะจัดซื �อและส่งสินค้ำตำมออเดอร์ที�ได้รับมำจำกลูกค้ำร้ำนโชห่วยเท่ำนั �น  

 โดยบริษัทมีแผนกำรในกำรสร้ำงทีมขำยควบคู่ไปกับกำรสร้ำงและใช้แพลตฟอร์ม  “ทันใจดิสทริ

บิวชั�น” ในกำรเริ�มต้นกำรท�ำธุรกิจค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค บริษัทมีขั �นตอนในกำรด�ำเนินงำน

ดังต่อไปนี � 

ท ขั �นแรก ทำงบริษัทจะส่งพนักงำนขำยเข้ำเยี�ยมร้ำนค้ำโชห่วยและรับสมัครร้ำนค้ำโช

ห่วยเหล่ำนั �นเข้ำมำเป็นสมำชิกของ “ทันใจดิสทริบิวชั�น”  

ท ต่อมำบริษัทจะจัดรอบกำรเข้ำเยี�ยมและจดออเดอร์สินค้ำของร้ำนสมำชิก โดยมีรอบ

เยี�ยมสัปดำห์ละ 1 ครั �ง ออเดอร์สินค้ำที�พนักงำนจดบันทึกโดยแท็บเล็ตจะถูก

ประมวลผล แล้วส่งเข้ำสู่แพลตฟอร์มโดยผู้รับปลำยทำง คือ ระบบคลังสินค้ำของ

ผู้ค้ำส่ง (ยี�ปั�ว ซำปั�ว) 

ท ทำงคลังสินค้ำของผู้ค้ำส่ง (ยี�ปั� ว ซำปั�ว) จะท�ำกำรเตรียมสินค้ำตำมค�ำสั�งซื �อ เพื�อรอ

ให้รถขนสินค้ำมำรับสินค้ำและจัดส่งต่อไปยังร้ำนโชห่วยในสมำชิกของ “ทันใจดิสทริ

บิวชั�น”  

ท เมื�อสินค้ำถูกส่งมอบไปถึงมือลูกค้ำ (ร้ำนโชห่วย) ลูกค้ำท�ำกำรช�ำระเงินให้กับบริษัท 

บริษัทจะท�ำกำรจ่ำยทันใจพ้อยท์ให้กับลูกค้ำ เพื�อสะสมภำยใต้ชื�อรหัสร้ำนค้ำผู้ซื �อ

โดยอัตโนมัติ 

ทั �งนี �ในระยะยำว บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรที�จะให้ร้ำนค้ำสมำชิก  “ทันใจดิสทริบิวชั�น” ดำวน์

โหลดแอปพลิเคชันในกำรสั�งซื �อสินค้ำลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง ท�ำให้เจ้ำของร้ำน

สำมำรถที�จะกดเมนูสั�งซื �อสินค้ำบนมือถือได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ถ ึงรอบกำรเยี�ยมร้ำนค้ำของ

พนักงำนขำย ท�ำให้บริษัทสำมำรถลดรำยจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนขำย และเจ้ำของร้ำนค้ำโชห่วยก็

สำมำรถบริหำรสต็อกสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดปัญหำเรื�องส ินค้ำขำดจำกชั �นวำงสินค้ำ

ในร้ำนและไม่เสียโอกำสในกำรสร้ำงยอดขำยและก�ำไร 

 จำกข้อมูลปี 2560 ประเทศไทยมีจ�ำนวนร้ำนค้ำปลีกอยู่ประมำณ 400,000 ร้ำนค้ำ (ที�มำ 

www.smartsme.co.th) และมียอดขำยสินค้ำอุปโภคบริโภครวมกันรำวปีละ 145,000 ล้ำนบำท 

อย่ำงไรก็ตำมร้ำนโชห่วยเหล่ำนี �โดยมำกแล้วตั �งอยู่กระจัดกระจำยตำมชุมชน อ�ำเภอ ต�ำบล 

หมู่บ้ำนขนำดเล็กๆ ทั�วประเทศ ท�ำให้ร้ำนเหล่ำนี �ประสบอุปสรรคในกำรที�ต้องขับรถเข้ำมำซื �อ

สินค้ำจำกร้ำนค้ำส่งรำยใหญ่ในจังหวัด หรือผู้ค้ำส่งที�มีบริกำรจัดส่งสินค้ำถึงหน้ำร้ำนเข้ำถึงร้ำน

ได้แบบติดขัดและไม่ต่อเนื�อง 

 ด้วยปัญหำและอุปสรรคดังกล่ำว ท�ำให้บริษัทมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจที�จะเข้ำท�ำธุรกิจค้ำส่ง

สินค้ำอุปโภค-บริโภคให้กับร้ำนโชห่วยเหล่ำนี � โดยใช้เครื� องมือทำงเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ 



ผสมผสำนกับกำรให้บริกำรด้วยตัวบุคคลที�เหนือกว่ำค ู่แข่งพร้อมกับกำรให้สิทธิพิเศษ เช่น 

พ้อยท์จำกกำรซื �อสินค้ำ  

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : ในปัจจ ุบันบริษัทยังไม่พบคู่แข่งที�ท�ำกำรค้ำส่งสินค้ำ

อุปโภค-บริโภคบนแพลตฟอร์มควบคู่กับกำรขำย-ส่งสินค้ำที�จับต้องได้ (Physical Goods 

Delivery) คู่แข่งที�ท�ำธุรกิจที�ใกล้เคียงที�สุด อำจได้แก่ ห้ำงขำยส่งแบบ Cash & Carry หรือบริษัท

ยี�ปั� วที�ค้ำส่งแบบดั �งเดิมโดยใช้กำรจดออร์เดอร์ทำงโทรศัพท์หรือขำยของโดยรถเร่ (Cash Van) 

แม้คู่แข่ง ของธุรกิจที�แข็งแรงและค้ำขำยมำนำนอำจเป็นควำมเสี�ยงที�ท�ำให้บริษัทไม่ประสบ

ควำมส�ำเร็จ อย่ำงไรก็ตำม คู่แข่งเหล่ำนี �มีควำมคุ้นชินกับกำรส่งสินค้ำภำยในระยะทำงที�มี

ขีดจ�ำกัดว่ำร้ำนโชห่วยลูกค้ำนั �นจะต้องอยู่ไม่ไกลเกินรัศมี 30 กิโลเมตรจำกร้ำนของตน ในขณะ

ที�ยังมีร้ำนโชห่วยอีกมำกมำยที�ตั �งอยู่ในอ�ำเภอและต�ำบลที�อยู่นอกพื �นที�กำรจัดส่ง เหตุนี �จึงท�ำให้

โมเดลทำงธุรกิจที�บริษัทจะใช้แพลตฟอร์มจับคู่ระหว่ำงผู้ขำยส่งและร้ำนโชห่วยลูกค้ำ จำกนั �น

บริษัทจะจัดซื �อสินค้ำจำกร้ำนขำยส่งยี�ปั� วที�ใกล้ที�สุดน�ำส่งไปขำยยังร้ำนลูกค้ำโชห่วยที�อยู่ในรัศมี

ที�ให้บริกำรได้แบบมีประสิทธิภำพ 

 

ปัจจัยความเสี�ยง :  

1.) กำรรวบรวมสมำชิกร้ำนค้ำช�ำ-ปลีกในแต่ละจังหวัดไม่ได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที�วำงไว้  

2.) ร้ำนค้ำโชห่วยไม่ยอมรับกำรปรับตัวจำกกำรใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที�พัฒนำขึ �นโดย

บริษัท  

3.) ยอดซื �อสินค้ำจำกร้ำนค้ำสมำชิกน้อยกว่ำที�บริษัทคำดกำรณ์  

4.) บริษัทคู่แข่งท�ำกำรให้บริกำรรับออเดอร์สินค้ำด้วยพนักงำนขำยและมีบริกำรจัดส่งสินค้ำถึง

หน้ำร้ำนโดยมีต้นทุนที�ต��ำกว่ำบริษัท  

2.2.5   ลงทุนในกำรท�ำธุรกิจขนส่งและกระจำยสินค้ำโดยมีเป้ำประสงค์ที�จะให้บริกำรขนส่งสินค้ำให้กับ

ธุรกิจซื �อขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดิสทริบิวช ั�น จ�ำกัด (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�จะ

ถูกจัดต ั �ง ขึ �นและบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) โดยกำรพัฒนำระบบซอฟท์แวร์

ส�ำหรับบริหำรจัดกำรเส้นทำงขนส่ง (Optimal Routing Management Software)  

วิเคราะห์คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน : เนื�องจำกกำรประกอบธุรกิจค้ำส่งสินค้ำอุปโภคและ

บริโภคให้กับร้ำนโชห่วยจะมีก�ำไรขั �นต้นอยู่ในระดับต��ำและมีอง ค์ประกอบต้นทุนหลักคือ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง (Logistic Costs) ซึ�งเป็นหัวใจในกำรก�ำหนดผลก�ำไรจำกกำรประกอบ

ธุรกิจซื �อขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค ทั �งนี �เพื�อพัฒนำให้เป็นห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) ของ

กำรท�ำธุรกิจค้ำขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคของ บริษัท ทันใจดิสทริบิวช ั�น จ�ำกัด ที�มีควำมสมบูรณ์

และมีประสิทธิภำพและเพื�อที�จะใช้ในกำรกระจำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำโชห่วยตำมเป้ำหมำยกว่ำ 



70,000 รำยที�ตั �งอยู่ทั�วภูมิภำคของประเทศไทย บริษัทจึงมีควำมจ�ำเป็นที�จะต้องพัฒนำระบบที�

จะช่วยเพิ�มประสิทธิภำพกำรขนส่งโดยกำรพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ส�ำหรับบริหำรจัดกำรเส้นทำง

ขนส่ง  (Optimal Routing Management Software) ซึ�งจะใช้ภำยในบริษัทเองเพื�อให้สำมำรถ

ควบคุมต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับเพื�อเป็นกำรลดจ�ำนวนเงิน

ลงทุนในกำรจัดซื �อรถขนส่ง บริษัทจึงด�ำเนินกลยุทธ์ใน รูปแบบของกำรจัดจ้ำงรถขนส่งแบบ

สัญญำจ้ำง (Sub-Contract) เพื�อให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงขนส่งได้

ดีขึ �นและลดควำมเสี�ยงที�เกิดจำกกำรบริหำรต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับค่ำจ้ำงบุคคลำกรและขจัด

ปัญหำเรื�องกำรดูแลรักษำรถขนส่ง คู่แข่งในกำรด�ำเนินธุรกิจขนส่ง คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้ำส่งที�

สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำร้ำนโชห่วยได้ในต้นทุนที�ต��ำกว่ำ 

ปัจจัยความเสี�ยง :  

1.) บริษัทคู่แข่งที�ให้บริกำรกับลูกค้ำกลุ่ม เดียวกับบริษัท ด้วยต้นทุนที�ถูกกว่ำ หรือไม่คัดค้ำน

บริกำรเลยเพื�อแย่งฐำนลูกค้ำ  

2.) ต้นทุนกำรขนส่งสูงกว่ำจุดคุ้มทุนเนื�องจำกจ�ำนวนร้ำนค้ำที�ส ั�งซื �อสินค้ำในแต่ละครำวน้อย

กว่ำจุดคุ้มทุน 

 

3. ข้อมูลรายชื�อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 ข้อมูลรายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

ล�าดับ รายชื�อ ต�าแหน่ง 

1 
นำยสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2 นำยนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

3 นำงสำวนรำวดี วรวณิชชำ  กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที�บริหำร  

4 นำยชวภำส องค์มหัทมงคล กรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที�ฝ่ำยลงทุน 

5 นำงสำวฉันธนำ ศรีสวัสดิ� กรรมกำร 

� นำยอมฤต ศุขะวณิช กรรมกำร 

7 นำงอำรยำ ส ัลเลขวิทย์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

8 นำยจ�ำนรรจ์ กุลนรัตน์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

 

 

 



3.2 ข้อมูลรายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที� 30 สิงหำคม 2562) 

ล�าดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น 
% ของทุนจดทะเบียน 

ช�าระแล้ว 

1 นำยจิรวุฒิ คุวำนันท์ 654,636,100 41.42 

2 นำยทวี โฆษิตจิรนันท์ 100,000,000 6.33 

3 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

เพื�อผู้ฝำก 
98,352,582 6.22 

4 นำยธำนินทร์ อินทรำรักษ์สกุล 73,844,000 4.67 

5 MR. SHINJI TANAKA 69,208,590 4.38 

6 นำยสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 45,210,600 2.86 

7 นำยวิวรรธน์ ศิริผดุงธรรม 38,230,880 2.42 

8 นำงสำวนันท์นภัส อัจจมำลย์วรำ 36,796,126 2.33 

9 นำยสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข 26,945,000 1.70 

10 นำงสำวฐิตินำถ ณ พัทลุง 23,710,220 1.50 

 

4. ประวัติการเพิ�มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเปลี�ยนแปลงทุน 

 ปี 2558 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  2558  เมื�อวันที� 23 เมษำยน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติที�ส�ำคัญดังนี �   

(1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำก 329,250,000.00 บำท เหลือ 329,249,992.90 บำทโดยกำรตัดหุ้นสำมัญ

ที�ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 7.10 บำท ทั �งนี �กำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้นสำมัญที�ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ำย

ของบริษัทนี �ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื�อวันที� 29 เมษำยน 2558 

(2) อนุมัติ เพิ� มทุน จดท ะเ บีย นจ� ำ น ว น 852, 537, 983. 80 บำท  จ ำก  329,249, 992. 90 บำท  เ ป็ น 

1,181,787,976.70 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 11,817,879,767.00 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 

โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ�มทุนใหม่จ�ำนวน 8,525,379,838 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 

(3) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัท ดังนี � 

(3.1) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวนไม่เกิน 5,268,000,000 หุ้น มูลค่ำที�

ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมส ัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นเดิม 

ต่อ 2 หุ้นสำมัญเพิ�มทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท 

(3.2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุน จ�ำนวนไม ่เกิน 1,756,000,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื�อ

ส�ำรองไว้ส�ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสำมัญเพิ�มทุนของ บริษัท ดิจิตอล

เทค แพลนเน็ต จ�ำกัด (มหำชน) ครั �งที� 2 (DIGI-W2) ที�จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อหุ้น

สำมัญเพิ�มทุน 



(3.3) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 1,501,379,838 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื�อ

ส�ำรองไว้ส�ำหรับกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น

สำมัญเพิ�มทุนของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ�ำกัด (มหำชน) ครั �งที� 1 (DIGI-W1) 

ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2558 เมื�อวันที� 24 ธันวำคม 2558   มีมติที�ส�ำคัญดังนี � 

(1) อนุมัติกำรซื �อ และรับโอนกิจกำรทั �งหมดของ บริษัท ออคิดวิลล์ จ�ำกัด ซึ�งด�ำเนินธุรกิจ อพำร์ทเม้นท์ให้

เช่ำ จ�ำนวน 41 ห้อง เนื �อที�ใช้สอยรวม 18,420 ตำรำงเมตร ตั �งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 ด้วยมูลค่ำทั �งหมด 650 ล้ำนบำท 

โดยจะช�ำระให้กับผู้ถือหุ้นของ “ออคิดวิลล์” ด้วยหุ้นสำมัญเพิ�มทุนใหม่ของบริษัท เพื�อแลกกับหุ้นสำมัญทั �งหมดของ 

“ออคิดวิลล์” ในมูลค่ำ 483,975,000 บำท  ในวันที�บริษัทรับโอนกิจกำรทั �งหมด และที�เหลืออีกจ�ำนวน 166,025,000 

บำท บริษัทจะช�ำระหนี �สินของ “ออคิดวิลล์” ภำยหลังจำกที�ได้รับโอนกิจกำรทั �งหมดแล้ว  

(2)  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 139.20 บำท จำกทุนจด ทะเบียน 1,181,787,976.70 บำท เหลือ

1,181,787,837.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที�ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ำย ทั �งนี �กำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้น

สำมัญที�ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ำยของบริษัทนี �ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื�อวันที� 25 ธันวำคม2558 

(3) อนุมั ติ เพิ�ม ทุนจ ดทะเบี ย นขอ ง บ ริษั ทจ� ำนวน  64,530,000 บำท  จ ำ กทุนจดท ะเบี ย นเดิม 

1,181,787,837.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,246,317,837.50 บำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 645,300,000 

หุ้นมูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ�มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื�อ

วันที�  4 มกรำคม 2559 

(4) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด จ�ำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้น

ละ 0.10 บำทต่อหุ้น เพื�อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้น “ออคิดวิลล์” ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.75 บำท เพื�อเป็นกำรตอบ

แทนให้กับผู้ลงทุน ดังกล่ำว ซึ�งไ ด้น�ำหุ้นที�ตนเองถือให้ “ออคิดวิลล์” รวมมูลค่ำทั �งสิ �น 483,975,000 บำท มำช�ำระค่ำ

หุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนกำรช�ำระด้วยเงินสด ในอัตรำแลกเปลี�ยนหุ้นเท่ำกับ 1 หุ้นของ “ออคิดวิลล์” เท่ำกับ 12,906  

หุ้นสำมัญเพิ�มทุนใหม่ของบริษัท 

ปี 2559  

ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2559 เมื�อวันที� 15 มิถุนำยน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติที�ส�ำคัญดังนี � 

(1) อนุมัติรับโอนกิจกำรของบริษัท ออคิดวิลล์ จ�ำกัด โดยเปลี�ยนแปลงกำรช�ำระเงินจำก เดิมช�ำระจ�ำนวน 

650 ล้ำนบำท ด้วยเงินสดจ�ำนวน 166 ล้ำนบำท และที�เหลือช�ำระโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ�มทุนใหม่ของบริษัทจ�ำนวน 

645.30 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.75 บำท เพื�อแลกกับหุ้นสำมัญทั �งหมดของ

บริษัท ออคิด วิลล์ จ�ำกัด จ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยมีอัตรำแลกหุ้นเท่ำกับ 1 หุ้นสำมัญ

ของออคิดวิลล์ต่อ 12,906 หุ้นสำมัญเพิ�มทุนของบริษัท โดยได้รับอนุมติให้เปลี�ยนเป็นช�ำระเงินสดทั �งจ�ำนวนรวมมูลค่ำ 

705 ล้ำนบำท โดยรับโอนกิจกำรทั �งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ออคิด วิลล์ จ�ำกัด  โดยโอนทั �ง

ทรัพย์สิน และหนี �สินของบริษัท ออคิด วิลล์ จ�ำกัด แทนกำรแลกหุ้น ซึ�งจะเป็นผลให้บริษัทได้รับโอนอพำร์ทเม้นท์ออคิด

วิลล์ สูง 25 ชั �น 1 อำคำร ตั �งอยู่ที�ถนนสุขุมวิท 39 เพื�อน�ำมำพัฒนำเป็นอำคำรชุดเพื�อจ�ำหน่ำยต่อไป 



(2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,246,317,837.50 บำท เป็น

ทุนจดทะเบียน 1,181,787,837.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที�ย ังมิได้ออกจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่ำที�ตรำ

ไว้หุ้นละ 0.10 บำท  

ปี 2560 

ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 เมื�อวันที� 12 กรกฎำคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติที�ส�ำคัญดังนี � 

(1) อนุมัติให้เปลี�ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที�ตรำไว้ของบริษัทจำกเดิมหุ้นละ 0.10 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำทโดย

กำรรวมหุ้นในอัตรำส่วน 5 หุ้นเดิมเป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ�งส่งผลให้จ�ำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจ�ำนวน 9,454,302,700 หุ้น 

จำกเดิม 11,817,878,375 หุ้น เหลือ 2,363,575,675 หุ้น   

(2) อนุมัติให้บริษัทเปลี�ยนชื�อ และชื�อย ่อในตลำดหลักทรัพย์จำกเดิมบริษัท แอสเซท ไบร์ท จ�ำกัด (มหำชน) 

หรือ ABC เป็นบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ�ำกัด (มหำชน ) หรือ DIGI และเปลี�ยนชื�อใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื�อให้

สอดคล้องกับกำรเปลี�ยนแปลงชื�อจำกเดิม ABC-W1 และ ABC-W2 เป็น DIGI-W1 และ DIGI-W2 

ปี 2561 

ไม่มีกำรเปลี�ยนแปลงในส่วนทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯ 

 

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี 

ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วง 5 ปีที�ผ่ำนมำ เนื�องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสม 

 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยเละบริษัทร่วม 



ส่วนที� 3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

1. งบเเสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเเสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที� 30 

มิถุนายน 2562 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด             5.28            12.56            13.17            14.95  

เงินลงทุนชั�วครำว           52.45          111.26  -           107.59  

ลูกหนี �กำรค้ำและลูกหนี �หมุนเวียนอื�น           11.15            15.75            72.41              8.97  

สินค้ำคงเหลือ             0.29              0.25          776.28          825.21  

เงินทดรองจ่ำยที�เกี�ยวข้องกับกำรโอนกิจกำรทั �งหมด           30.16            30.16            30.16            30.16  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น             2.48              2.58            10.64            12.57  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         101.81          172.55          902.65          999.44  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              

ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ           10.69              4.99            28.89            31.10  

เงินลงทุนเผื�อขำย -   -   -             19.19  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ             1.50              1.95            16.61            22.26  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น              

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที�มีภำระค� �ำประกัน           28.99            31.00              5.95            14.94  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื�น             2.71              2.50              38.52            35.50  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           43.89            40.45            89.97          123.00  

รวมสินทรัพย์         145.70          213.00          992.63       1,122.44  

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น              

หนี�สินหมุนเวียน            

เจ้ำหนี �กำรค้ำและเจ้ำหนี �หมุนเวียนอื�น             4.12            20.07          122.18            33.04  

ส่วนของหนี �สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที�ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ�งปี 
-               0.73              0.34              0.32  

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย -             12.91  -   -   

ประมำณกำรหนี �สินจำกสัญญำที�สร้ำงภำระ -               1.74  -   -   

หนี �สินหมุนเวียนอื�น             0.43              0.90              1.79              0.52  

เงินกู้ยืมระยะสั �นจำกสถำบันกำรเงิน    - -   -           235.33  

รวมหนี �สินหมุนเวียน             4.55            36.35          124.31          269.21  



งบเเสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที� 30 

มิถุนายน 2562 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 

หนี�สินไม่หมุนเวียน              

หนี �สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี             0.07              0.16              1.87              1.09  

ภำระผูกพันผลประโยชน์พน ักงำน             1.97              1.86              3.59              2.14  

หนี �สินไม่หมุนเวียนอื�น             0.61              4.86              4.70              3.97  

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบ ันกำรเงิน -   -   -           250.00  

หนี �สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ    - -   -               1.07  

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน             2.66              6.88            10.16          258.28  

รวมหนี �สิน             7.20            43.24          134.47          527.49  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น                 

ทุนจดทะเบียน                 

  หุ้นสำมัญจ�ำนวน 2,363,575,675 หุ้น                  

      มูลค่ำที�ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท      1,181.79       1,181.79       1,181.79       1,181.79  

ทุนที�ออกและช�ำระแล้ว                 

   หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,580,400,000 หุ้น                 

      มูลค่ำที�ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 0.50 บำท         790.20          790.20          790.20          790.20  

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ           36.50            36.50            36.50            36.50  

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์           61.16            61.16  -   -   

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม              

จัดสรรแล้ว              

   ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย             8.30              8.30              8.30              8.30  

ยังไม่ได้จัดสรร (757.66)  (726.40)  (409.11)  (240.00)  

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้ำของ    - -   -   (0.05)  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น         138.50          169.76          425.88          594.95  

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         145.70          213.00          436.04       1,122.44  

  



2. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งวด 6 เดือน  

ปี 2562 
งวด 6 เดือน  

ปี 2561 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2561 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2560 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2559 

ยอดขำยสุทธิ 6.61 17.18 833.09 84.9 47.07 

รำยได้อื�น 1.47 0.13 11.75 0.69 9.13 

รวมรำยได้ 8.08 17.32 844.85 85.59 56.21 

ต้นทุนขำย 6.79 40.55 888.62 127.7 69.35 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  32.61 150.98 210.9 82.6 81.01 

ก�ำไรก่อนดอกเบี �ยจ่ำยและภำษีเงินได้ (31.33) (174.21) (254.67) (124.7) (94.15) 

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (31.26) (203.83) (319.36) (168.96) (108.68) 

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) (0.02) (0.13) (0.2) (0.11) (0.01) 

 

3. งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงินสด 
งวด 6 เดือน  

ปี 2562 
งวด 6 เดือน  

ปี 2561 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2561 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2560 

สิ �นสุด ณ วันที� 
31 ธันวาคม 

2559 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (58.73) 16.49 614.16 (38.05) (808.28) 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 52.21 (0.52) (140.08) 133.94 333.51 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (0.76) (15.02) (474.68) (97.67) 471.17 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

 

ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก) 

 

 



 เลขที�ใบจอง  / Subsc ription No............ ........................ ....... 
ใบจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนบริษัท บี-52 แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)      ใบจองซ ื �อ 1 ใบต ่อ  1 เลขท ะเบียนผ ู้ถ ือห ุ้น เท่านั �น  

                                                                Subscription Form for New Ordinary Shares of B-52 Capital  Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน 351,200,000  หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ได้ 2 หุ้น (อัตราส่วน 9:2) ราคาจองซื �อหุ้นละ 0.20 บาท 

Offering New Ordinary Sha res (the “Shares”) 351 ,200,000 shares with a par  value  of Baht  0.50 per share to the existing sha reholders at a ratio of 9 existing share f or 2 new shares at the offering price of Baht 0.20 per share 

วันที� จ อ ง ซื �อ  / Date o�15 ต.ค. 2562 / 15 Oct. 2019 o�16 ต.ค. 256 2 /16 Oct. 2019 o�17 ต.ค. 2562 / 17 Oct. 201 9 o�18 ต.ค. 2562 / 18 Oct. 2019 o�21 ต.ค. 256 2 / 21 Oct. 2019

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber ’s details – please fill in the completed informati on)

ชื�อ/Name o�นาย/Mr. o�นาง/Mrs. o�นางสาว/Miss oนิติบุคคล/Corporate ........................ ............................. ......................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที�/Shareholder ’s Register No..................... ...................
o�บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเลขประจําตวัประชาชน.. ...................................... . ........... ........... . ........ .. .. o�บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที�ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ............ ... ... ... .............. ...... ..... ... .. .

Natural Person of Thai Nationality   ID Card No. Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 
o�นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………... o�นิติบุคคลสัญชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………….....….……............ 

Juristic Person of Thai Nationality   Company Registration No. Juristic  Person of Al ien Nationality Company Registration No.
ที�อยู่ให้เป็นไปตามที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น(Record Date) (วันที�  30 สิงหาคม ����) ซึ�งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ) จํากัด (ประเทศไทย)“ฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) / shareholders database in acc ordance with the share register book (Record Date) as of  30th  August  2019  that  the Compan y
ob tains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Comp any’s Shareholders Database” )                        โทรศัพท์ที� ติดต่อได้ / Telephone ..................... ... ....... ....... 
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record  Da te) ในวันที� 30 สิงหาคม ���� จํานวน / According to  the Share Register Book (Record
Date) as of 30th  Aug ust 2019, I/We own ……............. ........ ............. ... ..……….....หุ้น  / shares 
มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน / and have the rights to sub sc ribe to the ordinary shares of the Company for ………....…….... ....... ........... ..... .. .......... หุ้น / shares มีความประสงค์ขอจองซื �อ  
และขอให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท บ-ี�� แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ดังนี �Hereb y subscr ibe for and reque st allotment of new ordinary shares of B-52 Cap ital Public Comp any Limi ted. 

ประเภทการจองซื�อ
Subscription type 

จ ํานวนหุ้นที�จองซื�อ )หุ้น(                 
No. of shares  subsc ribed (shares)

ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)
Offering Price (Baht p er share) 

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น )บาท(  
Amount (Baht)

o จองซื �อน้อยกว่าสิทธ ิ / Subscr iption for less than the entit lement   
o จองซื �อตามสิทธิท ั �งจํานวน /Subscription for full entit lement 0.20  
o จองซื �อเกินสิทธิ )เฉพาะส่วนเพ ิ�ม ( / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   

รวม / Total   

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี � ) :ผู้จองซื �อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั �น(  
If  the share are allot ted to  me, I hereby agree and instruct  the Company to proceed as fol lows (Please mark in front of your choice) 

o�นําหุ้นเข้าบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ของตนเอง           โดยให้ออกหุ้นสําหรับหุ้นที�ได้รับการจัดสรรในนามของ      “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย)  จํากัด   เพื�อผู้ฝาก”          และดําเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์  
    .. ........... ........ .... .. .......... .. ...................................... .............สมาชิกผู้ฝากเลขที�.. .......................................นําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จํา )ประเทศไทย ( กัด     เพื�อบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์   ซึ�งข้าพเจ้า

มีอย ู่กับบริษัทนั �น บัญชีเลขที� .. ..... ...... ..... ... ..... ..... ...... .................        (ชื�อผู้จองซื�อต้องตรงก ับชื�อบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ ม ิฉะนั �นจะดําเนินการนําหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 )  
Issue a share for the allo tted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of  broker ) ………………………………………Participant  No. …….....…….……....... 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit  the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities tradi ng acc ount No. 
…………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the acc ount of Securities Issuer Member No.600)

o�นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์   โดยให้ออกหุ้นสําหรับหุ้นที�ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จํากัด เพื�อผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จํากัด

โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า ทั �งนี �ผู้จองซื �อต้องกรอกเอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองซื �อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ ที�ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ )Issuer Account) 
และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื�นพร้อมใบจองซื �อหุ้นฉบับนี � )การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง( ผู้จองซื �อต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที� บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)   จํากดั กําหนด 
Issue a share for the allot ted shares in the name of “Thailand  Securities Depository  Company Limited for Depositors” and  deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill  in add itional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit toge ther  with  thi s sub sc ription form (For  issuing 
a share certificate  later, subscriber will be  subject to a fee specified b y Thailand Securit ies Depository Company Li mited) 

o�แบบรับใบหุ้น (Script)         ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นที�ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื�อและที �อยู่ ที�ระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที�ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver  it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by reg istered mail. I/we agree that I/we may obta in the share certificate after  the Stock 
Exchang e of Thai land has approved the lis ting of the  said  new shares and the trad ing thereof in the Stock Exchange of Thailand.

    พร้อมกันนี � ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุดังกล่าวโดย I/We enc lose here with my/ou r payment by
�o โอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 32379 (โดยชําระได้ที�เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขา) 

ชื�อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื �อหุ้น ” หรือ ”Country Group Securities  PCL For Subscription”   

      Money transfe r through Bill Payment System (Payable at all branches of Kasikornbank Public Company Limited ) Comp Code: 32379  

�o นําฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment  (โดยชําระได้ที�เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขา) ลงวันที�ไม่เกิน �� ต .ค.���� และสามารถเรียกเก็บไดจ้ากสํานักหกับัญชีในเขตกทม.ภายในวนั
    ถัดไป เท่านั �น   โดย สั�งจ่ าย “ บร ิษ ัทหล ักทรัพ ย์  คันท รี �  กรุ๊ป  จาํกัด (มหาชน ) เพ ื�อจองซ ื �อหุ้น ” หรือ  ”Countr y Group Securities PCL For Subscription”  
    Cheque/cashier cheque/draft th rough Bill Payment System (Payable at  all branches of Kasikornbank Public company  Limited Comp Code: 323 79) (Such cheque/cashier cheque/draft must be dated no later than October17,2019
     and can be col lect ed from clearing house in Bangkok  within the next business d ay), payable to “Country Group Securi ties PCL For Subsc ription”  
     เลขที�เช็ค /Cheque No…………….......………............. .วนัที�/Date……………………….............ธนาคาร/Bank….………….......…………………………….  สาขา/Branch……………….…….………………………
ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที�จองซื �อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื �อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื�อเป็น

     o เช ็ค   (ภายใน��วันทําการนับจากวนัสิ �นสุดการจองซื �อและส่งไปรษณีย์ตามที�อยู่ที�ปรากฎ ณ วนัที�  �� สิงหาคม ���� - Record Date) หรือ  o   ATS (เฉพาะลกูค้าบมจ.หลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป เท่านั �น)ภายใน 5วันทําการนบัแต่วันสิ �นสุดระยะเวลาการจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุน

If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by 

o�Cheque  (delivering  within  10 business days and mail to address as appears at the Record Date on August 30,2019)       or        o�     ATS (For COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.’s  cli ent only)  within 5 business days 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื �อหุ้นเพิ�มทุนนี � แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื �อที� ถูกต้องเรียบร้อยพร้อม

เช็ค/ เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์ ใบโอนเงินมาถงึบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซื �อ หรือหาก เช็ค/ /เช็คธนาคาร/ ดร๊าฟท์  ที �สั�งจา่ยแล้วนั �นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ�ในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and  shall not revoke this subscription. If I/We do not return  this  duly completed subscription form and the  supporting documents for  share subscription
together with Cheque/  Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in  slip or the Cheque/Cashier  Cheque/Draft has not been honored within the  subscription period.  I may be deemed  to have not exercised my/our subscription rights. 
                        

  การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงผู้จองซื �อควรศกึษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื �อหุ้น                                       ลงชื�อ X…………………………………………….......................... ผู้จองซื �อ / Sub scr iber  
 Please b e aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied                         (………………………………………..…………........ .....................) 

      all information before deciding on the share subsc ript ion
               

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน Receipt for sub scription for Right Issued Shares (ผู้จองซื �อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วยThis section must  be filled by the subscriber)

วนัที�จองซื �อ / Date o�15 ต.ค. 2562 / 15 Oct. 2019o 16 ต.ค. 2562 /16 Oct. 201 9o 17 ต.ค. 2562 / 17 Oct. 2019o�18 ต.ค. 2562 / 18 Oct. 2019o 21 ต.ค. 2562 / 21 Oct. 2019       เลขที�ใบจอง / Subscription No.... ..... ...... ....... ......... ... .....
บริษัท บี-�� แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)ได้รับเงินจาก )ชื�อตามใบจอง( /  B-52 Capital Publ ic Company Limited  received money from (name Subscriber)................. ........................... ....................................................... ........................................... . 
เพื�อจองซื �อหุ้นสามัญของ บริษทั บี-�� แคปปิตอล จํากัด  ในราคาหุ้นละ)มหาชน( 0.20 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of  B-52 Capita l Public Company Limited at Baht 0.20 per share.

   จํานวน / No. of shares .......... ........................................หุ้น / shares   รวมเป็นเงิน/ Amount ...................................................บาท / baht    โดยชําระเป็น / made payable by     
o โอนเงินสดผ่านระบ บ Bill Payment  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 32379    

o นําฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท  ์ผ่านระบบ Bill Payment เลขที�เช็ค/ Cheque No ..................…………………วันที�/ Date……………..................ธนาคาร/ Bank….……................. ......สาขา/ Bran ch………………………..................................................    

    หากได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังนี � /I f the share are allotted to me. I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows :
o    นําหุ้นเข้าบัญชีซื �อขายตนเองในนาม บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย จํากัด  เพื�อผู้ฝาก /Issue a share certificate in the name of TSD for เลขที�สมาชิกผู้ฝาก/ Participant No. …………เลขที�บัญชี/ Account number................................ .......

o�นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที� 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื�อข้าพเจ้าฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and d eposit the shares with TSD in the issu er account No.600

o แบบรับใบหุ้น(Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื �อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber. 
ในกรณีที �ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รบัการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนที�จองซื �อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื �อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื �อเป็นo เช็ค (ที �อยู่ตาม Record Date) หรือ o  ATS  (เฉพาะลูกค้าบมจ.หลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป เท่านั �น)  

If I/We have not been allotted the shares  or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment  returned by Cheque or  ATS to my/our  account 

 o�Cheque  (delivering  within 10 business days and mail to address as appears at the  Record Date on August 30,2019)       o r        o�     ATS (For COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.’s  client only)  

                                                                                                         ลงชื�อ………………………………………..…………...... .........เจ้าหน้าที� ผู้รับมอบอํานาจ/ Authorized Officer



 

 
 
 
 

BROKER 

Participant No. Company Name Participant  No. Company Name

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด 032 บริษัทหล ักทรพัย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด )มหาชน(  

TISC O SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี�  กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 034 บริษัทหล ักทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPA NY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส )ประเทศไทย ( จํากัด 038 บริษัทหล ักทรพัย์เออีซี จํากัด )มหาชน(  

DBS  VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์แลนด ์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด )มหาชน(  048 บริษัทหล ักทรพัย์ ไอร่า จํากดั )มหาชน(

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จํากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหล ักทรพัย์ เอเอสแอล จํากัด 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED  ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บริษัทหล ักทรพัย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จําก ัด 
CGS -CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMI TED  SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซ ีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหล ักทรพัย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั

ASIA  PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED  GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ล ินช์ (ประเทศไทย) จํากัด 200 บริษัทหล ักทรพัย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง ( )ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

MER RILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั )มหาชน( 211 บริษัทหล ักทรพัย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหล ักทรพัย์เอเชีย เวลท์ จํากัด 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COM PANY LIMITED  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จํากดั )มหาชน(  221 บริษัทหล ักทรพัย์ เมอร์ช ั�นพาร์ทเนอร์จํากัด )มหาชน(

CAP ITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั )มหาชน(  224 บริษัทหล ักทรพัย์บวัหลวง จํากัด )มหาชน(

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) 225 บริษัทหล ักทรพัย์ซี แอล เอส เอ(ประเทศไทย) จํากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 229 บริษัทหล ักทรพัย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี � จํากดั 230 บริษัทหล ักทรพัย์ โกลเบล็ก จํากัด 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษัทหล ักทรพัย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) 247 บริษัทหล ักทรพัย์ เครดิต สว ิส (ประเทศไทย) จําก ัด 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด )มหาชน( 248 บริษัทหล ักทรพัย์ เคทีซีมิโก้ จํากัด 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด )มหาชน(  924 บริษัทหล ักทรพัย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด )มหาชน(  

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วโีกลบอล จํากัด )มหาชน(   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

SUB-BROKER  

Participant No. Com pany Name Participant  No. Company Na me 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหล ักทรพัย์เพื�อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากดั )มหาชน(

TISC O BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต ี �คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากดั )มหาชน(

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

Participant No. Com pany Name Participant  No. Company Na me 

301 ธนา คารซิตี �แบงก์เอ็น.เอ.   329 ธนาคารทหารไทย จํากัด )มหาชน(  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �งคอร์ปอเรชั �นจํากัด )เพื�อตราสารหนี �(  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหล ักทรพัย์ เพื�อธุรกิจหล ักทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.  KIATNAKIN  BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308 ธนาคารกสิกรไทย จําก ัด(มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ( )เพื�อรบัฝากทรัพย์สิน

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMI TED  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนา คารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จําก ัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส )เพื �อค้าตราสารหนี �(  

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  JPMORGAN  CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด )มหาชน(  

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 

LIMITED
 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนา คารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ -เพื�อ รับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จํากดั )มหาชน(

 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 

SER VICES
 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื �อลูกค้า) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY L IMITED  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  (FOR CUSTOMER) 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

 

แผนที�สถานที�รับจองซื �อและช าระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 

 

 

 
 

 

 

 

สถานที�ตั �ง: บริษัทหลักทรัพย์คันทรี�  กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  

  เลขที� 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ � ชั �น 3 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


