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วั

เรยีน

มกราคม 2564

ทา่นผถู้ ือหนุ้ บรษิัท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน)
จาํกดั

1.
2.
3.
(Bill Payment)
4
5.แบบฟอรม์หนงัสอืมอบอาํนาจสาํหรบั
6.
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญ
ั ชีบรษิัทผอู้ อกหลกัทรพัย ์ (Issuer Account)
7.แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนติบิคุคล
8

วิ
1/2563 ของบรษิัท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”)
พฤหสับดี
ดว้ยมติ
17 ธนัวาคม 2563 ได้มี
ของบรษิัทจาํนวนไมเ่กิน 106,190,949
หนุ้ ละ 3.00
Rights Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรรหนุ้ 3
หนุ้ เดมิตอ่ 1
เดียวกนั โดยจดัสรรใหแก่
้ ผถู้ ือหนุ้ สามญ
ั จาํนวน 105,340,949 หนุ้ และผถู้ ือหนุ้ บรุมิสทิธิจาํนวน 850,000 หนุ้
ขายหนุ้ ละ 0.30 บาท โดยผถู้ ือหนุ้ เดิมแตล่ะราย
ของตนได ้ แตจ่ะไดร้บัการ
เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่
โดย

คณะกรรมการบรษิัท

4/2563
30 ตลุาคม 2563 ได้มมีติอนมุตัิการกาํหนด
ตามสดัสว่นการถือหนุ้ (Record Date)
5 มกราคม 2564

บรษิัทจึงขอเรยีนแจง้สทิธิของทา่นใน

ตามจาํนวน
1)

พจิารณา

(

(

โปรด
2)

หนงัสอืแจง้การจดัสรรหนุ้ สามญ
ั

3)
1

(
2) โดยบริษทั จะเปิด ใหม้ีการจอง
20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 (รวม 5
09.00 ถงึ 16.00 น. ณ บรษิัทหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั
18
444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุ งเทพมหานคร 10330
8
ผา่นระบบ Electronic Rights
(โปรดพิจารณา
Offering (E-RO) บนเวบ็ไซต ์ www.thanachartsec.com
โทรศพัท ์ 02-779-9000

ขอแสดงความนบัถือ
บรษิัท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน)

(นายชเนศร ์ เพญ
็ ชาติ)
กรรมการผจู้ ดัการ

2

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
การจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564
(รวม 5 วันทาการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตง้ั ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

: บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
: บมจ. เลขที่ 0107536001613
: อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. วัน เดือน ปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอื หุน้ ทีม่ ีมติอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
: การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 ของบริษัท จุฑานาวีจากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 106,190,949 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights Offering) และอนุมตั ิการกาหนดวันกาหนด
ร า ย ชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น ( Record Date)
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 และวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26
มกราคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) และได้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหุน้ ที่เพิ่มทุน

: หุน้ สามัญ

ทุนชาระแล้วเดิม
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

: 955,718,541.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 316,022,847 หุน้ และ
หุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท

ทุนชาระแล้วภายหลังการจองซือ้ หุน้ : 1,274,291,388.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 422,213,796 หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
และหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท
เดิม
(กรณีทผี่ ูถ้ อื หุน้ เดิมมีการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน)
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่จดั สรร
: 106,190,949 หุน้
ราคาเสนอขายต่อหุน้

: 0.30 บาทต่อหุน้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
อัตราส่วนการจัดสรรหุน้

วิธีการจัดสรร

3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในจานวนที่เกินกว่า
สิทธิของตนได้
บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 106,190,949 หุน้
(โดยจัด สรรให้ผู้ถื อ หุ้น สามัญ จ านวน 105,340,999 หุ้น และผู้ถื อ หุ้น
บุรมิ สิทธิ จานวน 850,000 หุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท โดยเสนอ
ขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ( Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30
บาท ในการคานวณสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะสามารถจองซื อ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุน้ จากการคานวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนบริษัทจะปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รบั
การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิ ครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว
เท่ า นั้น โดยบริ ษั ท จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ เ หลื อ ดัง กล่า วให้ กับ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ในราคาเดี ย วกั น กั บ หุ้น ที่ ไ ด้ร ับ การจั ด สรรตามสิ ท ธิ จ นกระทั่ง ไม่ มี
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผถู้ ือหุน้
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4. การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าว
จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ จานวนที่จองซือ้
4.2 กรณีที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิ ทงั้ หมดมีจานวนน้อยกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิทงั้ หมด ผูถ้ ือหุน้ เดิม จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนัน้ ตามจานวนที่จองซือ้ และชาระค่า
จองซือ้ หุน้ แล้ว
4.3 กรณีที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิ ทงั้ หมดมีจานวนมากกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวจะดาเนินไปจนกระทั่งไม่มีหนุ้ เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสตู รการ
คานวณ ดังนี ้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรรเกินสิทธิ = จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตาม สิทธิ
คูณ สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่ละราย
ตัวอย่าง
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนทัง้ หมด 10,000 หุน้ หัก จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
จานวน 9,000 หุน้ คงเหลือจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000 หุน้

ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

15%
20%
30%
35%
100%

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุ้นสามัญ
ที่จองซือ้ (หุน้ )
เพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรร ตาม/น้อย
เกินสิทธิ
ตามสิทธิ
กว่าสิทธิ
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

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ
ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ
(สัดส่วนการถือหุ้นเดิม
คูณ จานวนหุน้ ทีเ่ หลือ
การจัดสรรตามสิทธิ)
1,000 x 15%= 150*
1,000 x 30% = 300
1,000 x 35%= 350
800

สรุปจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรรรอบแรก
ผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
1,500
100*
1,000
3,000
300
3,500
350
9,000
750

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

หมายเหตุ : (*) ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่เกินจานวนที่จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(**) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขา้ งต้นจนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณี ที่ มี หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน เหลือ จากการจัดสรรตามวิธี ขา้ งต้น แล้ว บริษั ท จะด าเนิ น การเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวต่อไป

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
4.5 การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ ทาให้ผถู้ ือหุน้
รายใด (รวมถึ งบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุน้
รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้น
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ บริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการกาหนดวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564
6. กาหนดวันจองซือ้ และสถานที่รับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
(รวม 5 วันทาการ) โดยนับเฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
6.2 สถานที่รับจองซือ้
6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”)
ชัน้ 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริการข้อมูลลูกค้า
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-779-9000
6.2.2 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com
ตามที่ ร ะบุใ นหัว ข้อ 7.2.2 วิ ธี ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ผ่า นระบบ Electronic Rights
Offering (E-RO) ในเอกสารฉบับนี ้
ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซือ้ งดรับเอกสารจองซือ้ ทางไปรษณีย ์ หรือผ่านสาขาของธนาคารธนชาต
จากัด มหาชน (“ธนาคารธนชาต”) ทั่วประเทศ
7. วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1 วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1.1 การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
กรณีผจู้ องซือ้ ทีม่ ีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชาระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต ใช้แบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(Bill Payment) (สิ่งที่สง่ มาด้วย 4) ทาการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription”
สามารถทารายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ตัง้ แต่ วนั ที่ 20 – 22 และ
25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (หรือภายในเวลาทาการของ
ธนาคารธนชาตแต่ละสาขา) รายละเอียดดังนี ้
ธนาคาร / สาขา
ประเภทบัญชี
ระบบการโอนเงิน
Com Code / Service Code
Ref.1
Ref.2

:
:
:
:
:
:

ธนชาต / มาบุญครอง
กระแสรายวัน
Bill Payment
3116 (บล.ธนชาต เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (10 หลัก)
เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล
(13 หลัก)

กรณีผจู้ องซือ้ มีความประสงค์ที่จะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ส่งั
จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities
Public Company Limited for Subscription” โดยขี ด คร่อ มเฉพาะ (Account Payee Only) เช็ ค ลง
วันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 เท่านั้น และต้องนาเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชาระผ่าน
เคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต โดยใช้แบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุ น
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตไม่เกิน
วันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น ทัง้ นีเ้ ช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป
หากผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต
ของวันที่ 22 มกราคม 2564 จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้
7.1.2 การชาระเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต
กรณีผจู้ องซือ้ ที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill
Payment ของธนาคารธนชาต ผ่านช่องทาง Internet Banking ผูจ้ องซือ้ ต้องมีบญ
ั ชีธนาคารธนชาต และได้
ทาเรื่องขอใช้งานระบบ Thanachart i-Net กับธนาคารธนชาต แล้ว โดยผูจ้ องซือ้ สามารถดาเนินการโอนเงิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผูจ้ อง
ซือ้ จะต้อง Log in เข้าระบบ Thanachart i-Net ที่ https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do ด้วย
User ID และรหัสผ่าน แล้วดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกเมนูการชาระสินค้าและบริการ
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกกลุม่ ผูใ้ ห้บริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ขัน้ ตอนที่ 3 เลือกผูร้ บั เงิน : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์
ขัน้ ตอนที่ 4 เลือกประเภทบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์
ขัน้ ตอนที่ 5 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล
(13 หลัก)
ขัน้ ตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาตของผูจ้ องซือ้
ขัน้ ตอนที่ 7 ระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการชาระค่าจองซือ้ และวันทีช่ าระเงินค่าจองซือ้
ขัน้ ตอนที่ 8 กดเพื่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส่ง SMS เข้าหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กบั ธนาคารธนชาต)
ขัน้ ตอนสุดท้าย ยืนยันการทารายการ
7.1.3 การชาระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต
กรณี ผูจ้ องซือ้ ที่มีความประสงค์จะชาระเงิ นค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิ นผ่านระบบ Mobile
Banking ของธนาคารธนชาต ผู้จ องซื ้อ ต้อ งมี บัญ ชี ธ นาคารธนชาต และได้ท าการดาวน์โ หลด
แอปพลิเคชั่น Thanachart Connect บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผูจ้ องซือ้ สามารถดาเนินการ
โอนเงินวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกเมนูจา่ ยบิล
ขัน้ ตอนที่ 2 ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าระบบ
ขัน้ ตอนที่ 3 ค้นหาบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์
ขัน้ ตอนที่ 4 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล
(13 หลัก)
ขัน้ ตอนที่ 5 ระบุจานวนเงินที่ตอ้ งการชาระค่าจองซือ้
ขัน้ ตอนสุดท้าย กดยืนยันการทารายการ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนาแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน
ระบบ Bill Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ได้รับจากระบบจองซือ้ E-RO ไปชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่ มทุน ผ่านเคาน์เ ตอร์ธนาคารธนชาต หรือ Thanachart i-Net หรือ Thanachart Connect
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
7.1.4 การชาระเงินโดยใช้ QR Code ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชาระเงินค่าจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุ นผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ทุก ธนาคารพาณิ ชย์ ตัง้ แต่
วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1.5 การช าระเงิ น โดยการโอนเงิ น ผ่ า นระบบการหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) เฉพาะผู้ จ องซื้ อ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์กั บ
หลักทรัพย์ธนชาต เท่านั้น
สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ที่ได้ดาเนินการแจ้ง
ความประสงค์ขอใช้บริการระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต และบริการ ATS มีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้
สามารถแจ้งความประสงค์ผา่ นระบบ E-RO หรือ ระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปผ่านผูแ้ นะนาการลงทุน (IC)
หรือ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลา
ทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (สาหรับการทารายการในวันที่ 20-22 และ 25 มกราคม 2564)
และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (สาหรับการทารายการในวันที่ 26 มกราคม 2564)
7.1.6 การชาระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู้จองซื้อที่มี
บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต เท่านั้น
สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต โดยผูจ้ องซือ้ สามารถ
แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายในเวลาทา
การ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และสาหรับการทารายการวันที่ 26 มกราคม 2564 ภายใน
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. หรือ จองซือ้ ผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปผ่านผูแ้ นะนาการลงทุน (IC)
หรือ จองซือ้ ผ่านใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และสาหรับการทารายการวันที่ 26 มกราคม 2564
ภายใน เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
7.2 วิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่ วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทาการ นับเฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์) โดยวิธีการ
ดังนี ้
7.2.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
(ตัวแทนรับจองซือ้ )
ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้
เต็มจานวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิ ที่ได้รบั และในส่วนที่ ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ ที่
ได้ร ับ จั ด สรร ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ผู้ จ องซื้ อ ยื่ น ใบจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น 1 ใบจองต่ อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยติดต่อตัวแทนรับ
จองซื อ้ ตามที่ อ ยู่ใ นข้อ 6.2 ตั้ง แต่ วัน ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์) หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ของ
ผูจ้ องซือ้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ จะทาการรวบรวมใบจองซือ้ พร้อมเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ ให้ตวั แทนรับจองซือ้ ต่อไป

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ก) ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3)
ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และชัดเจนโดยระบุจานวนหุน้ ที่
ต้องการจองซือ้ ตามสิทธิ และจานวนหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ เกินสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจานง
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนเกินสิทธิที่ได้รบั จัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
ใบรับ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เป็ น เอกสารที่ บ ริ ษั ท ศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนีท้ างไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งจะระบุ
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ เดิมทราบ
ค) หลักฐานการชาระเงิน (แบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill
Payment (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4)
ผูจ้ องซือ้ นาส่งหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ เต็มจานวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จอง
ซือ้ ตามสิทธิ รวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ ตามวิธีการชาระค่าจองซือ้ ที่ผู้ จองซือ้
เลือกชาระ โดยพิจารณารายละเอียดและดาเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 – 7.1.3
กรณีผจู้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ธนชาต (ตัวแทนรับจองซือ้ )
ที่เลือกวิธีการชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
หรือการชาระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในข้อ 7.1.5 – 7.1.6
ไม่ตอ้ งนาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตวั แทนรับจองซือ้
ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ หรื อ ในกรณี บัต รประจ าตัว
ประชาชนตลอดชี พ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ซึง่ ทาให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ เดิมที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แนบสาเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ส าเนาหนัง สือ รับ รองจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ไ ม่เ กิ น
6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจ
ลงนามของนิ ติบุค คลดัง กล่าว พร้อ มรับ รองส าเนาถูกต้อ งโดยลายมือ ชื่ อ นั้น ต้อ งตรงกับ
ลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ัดทาหรือผูใ้ ห้คา
รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น
นิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการ
จองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ ที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวให้
เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูล้ งนามแทนผูด้ แู ลรักษา
ผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิม่ เติมกรณีจองซือ้ เกินสิทธิ และประสงค์จะ
รับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญเงินฝากธนาคาร)
ผูจ้ องซือ้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตอ้ งสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชี
กระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท่านั้น ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตแี ้ บงค์
- ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นีช้ ื่อเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ ที่
จองซือ้ เกิ นสิทธิ โดยบริษัท จะชาระคืนเงิ นค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ฉ) หนังสือมอบอานาจ (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5)
เอกสารเพิ่มเติมกรณี ผจู้ องซือ้ มอบหมายให้ผรู้ บั มอบอานาจดาเนินการยื่นเอกสาร
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูร้ บั มอบอานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ช) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์
จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
(สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6)
ส าหรับ ผู้จ องซื อ้ ที่ ป ระสงค์จ ะฝากใบหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ไว้ใ นบัญ ชี บ ริษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี ก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคารับรอง
สถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ที่ป ระสงค์นาหลักทรัพ ย์ฝากเข้าบัญชี บ ริษัท ผูอ้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
7.2.2 การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)
ผู้ จ องซื ้ อ สามารถจองซื ้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ผ่ า นระบบ Electronic Rights Offering
(E-RO)ของตัวแทนรับจองซือ้ บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (“การจองซือ้ ผ่านระบบ E-RO”)
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดย
ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซือ้ กรณีผู้จองซือ้ มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดาเนินการจองซือ้ ผ่าน
ระบบ E-RO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่านั้น โดยผูจ้ องซือ้ มีวิธีการจองซือ้ ดังนี ้
(1) ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามารถตรวจสิทธิผ่านเวบไซต์ www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม่ได้
รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนในการตรวจสอบ
(2) ผูจ้ องซือ้ หุน้ ดาเนินการจองซือ้ โดยกรอกจานวนหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้
(3) เลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ (Upload หลักฐานการชาระเงิน)
กรณีผจู้ องซือ้ ยังไม่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบ Bill Payment ก่อนการจองซือ้ ผ่าน
ระบบ E-RO ผูจ้ องซือ้ สามารถนาแถบ Bar Code ที่ได้รบั จากระบบ E-RO ไปชาระเงิน
ค่าจองซือ้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลาที่กาหนดในข้อ 6.1 หรือ นา
QR Code ที่ได้รบั จากระบบ E-RO ไปชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบ Mobile Banking
หรือ Internet Banking ได้ทกุ ธนาคารพาณิชย์
(4) ผูจ้ องซือ้ กรุณากรอกรายละเอียดสาคัญให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
(5) กรณีผจู้ องซือ้ จองซือ้ เกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน้าสมุด
บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือระบุหมายเลข Prompt Pay
(6) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(7) พิมพ์หลักฐานการจองซือ้ หุน้ ไว้เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต และเลือกวิธีการชาระค่าจอง
ซือ้ โดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือหักจากบัญชีเงินฝาก
หลักประกัน (TR) สามารถดาเนินการจองซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (สาหรับการทารายการในวันที่ 20-22 และ 25 มกราคม
2564) และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (สาหรับการทารายการในวันที่ 26 มกราคม 2564) เท่านัน้
7.2.3 การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป (“การจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์”) (เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่มี
บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เท่านัน้ )
สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ซึง่ เป็ นตัวแทนรับจอง
ซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผแู้ นะนาการลงทุน หรือ Investment Consultant
(“IC”) ของผู้ซื อ้ จอง ตามวัน และเวลา และวิ ธี ก ารที่ ท างบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ธ นชาต ก าหนด โดย

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซือ้
โดยเมื่อ IC ได้รบั คายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้อง
บันทึกคาสั่งการจองซือ้ ผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการ
จองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผดู้ แู ลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามารถทาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการยื่น
เอกสารจองซือ้ หรือ การจองซือ้ ผ่านระบบ E-RO ตามที่ระบุในข้อ 7.2.1 และ ข้อ 7.2.2 ได้
7.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการคืนเงิ นค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม ทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
7.3.1 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรใน
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รบั จัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิน
สิทธิ เนื่องจากมีหุน้ เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีคา่ เสียหายใด ๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้
ในกรณี ผูจ้ องซือ้ แจ้งความประสงค์ขอรับเงิ นค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั จัดสรรคืนด้วย
วิ ธี ก ารโอนเงิ น เข้าบัญ ชี ธ นาคาร และได้แ นบส าเนาสมุดบัญ ชี เงิ น ฝากธนาคารหน้าแรก
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสราย
วันที่แสดงเลขที่บญ
ั ชีธนาคารทัง้ 10 หลัก ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตแี ้ บงค์
- ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินเข้าบัญชีดว้ ยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี ้ ชื่อ
บัญชีธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซือ้ E-RO
(2) คืนเป็ นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซือ้
กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้แนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสาเนารายการเดิน
บัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์
ต้องการรับเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามผูจ้ องซือ้ หุน้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่ อยู่ที่ปรากฏในวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Record Date)
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายใน 10 วันทาการ นับจากวัน ที่สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
(โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ )
กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ไ ด้รบั การ
จัดสรร นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทาการชาระคืน
ตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ ได้มีการชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ไม่ได้รบั จัดสรรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุน้ โดยถูกต้องแล้วให้
ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ หุน้ ไม่มีสิทธิ เรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ อีกต่อไป
(3) การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
กรณีผจู้ องซือ้ มีการผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชนเท่านัน้ โดยบริษัทจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับ
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชนภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ ) กรณีไม่สามารถโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผกู กับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชนได้ การ
คืนเงินค่าจองซือ้ จะดาเนินการโดยจ่ายเป็ นเช็คตามข้อ 2
7.3.2 กรณีที่ผู้จองซือ้ ไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงือ่ นไขการ
จองซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน
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บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะคืน เงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรือ
บริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซือ้ ภายใน 30 วัน
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุด
การจองซือ้ )
7.4 วิธีการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัท หรือตัวแทนรับจองซือ้ ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั การ
จัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตามที่ผจู้ องซือ้ ระบุในใบจองซือ้ หรือระบุในระบบจองซือ้ E-RO ดังต่อไปนี ้
7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ในกรณีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุน้ ไว้ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผจู้ อง
ซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีบ้ ริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ตามที่ผจู้ องซือ้ ระบุ และออกหลักฐานการฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ ) ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้
จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หนุ้ ของ
บริษัททาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีขอ้ 7.4.1 นี ้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผจู้ อง
ซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชี ข องบริษัทหลัก ทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ ที่ จ ะ
ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าว โดยออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 7.4.3 แทน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีใ่ ช้สทิ ธิในการจองซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในด้านหลัง
ใบจอง หรือในหน้าจอระบบจองซือ้ หุน้ E-RO) ที่ผถู้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซือ้
ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรเข้าบัญชี ดงั กล่าวให้ถูกต้อ ง หากระบุรหัส
บริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้องจะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ หรือความล่าช้าในการติดตามหุน้
คืน
7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในกรณีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุน้ ไว้ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามัญในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนบี ้ ริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
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หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้
ตามจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
(โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ ) หากผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องการขายหุน้ ผูจ้ องซือ้
จะต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้
ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททาการซือ้ ขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูจ้ องซือ้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
7.4.3 รับเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผู้จองซือ้
ในกรณี ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ขอรับ เป็ นใบหุน้ สามัญ (Scrip) ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะ
นายทะเบี ย นของบริษั ท จะส่ง มอบใบหุ้น ตามจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ร ับ การจัด สรรให้แ ก่ ผู้จ องซื อ้
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ทปี่ รากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ที่ 5 มกราคม 2564
ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวัน
สิน้ สุดการจองซือ้ ) ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้เข้าทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ไม่ได้ระบุวิธีการรับมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้
และ/หรือในระบบจองซือ้ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซือ้
ตามจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ซึ่งอาจทาให้ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่จองซือ้ ได้ทนั ที ที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
7.5 การตรวจสอบผลการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ผูจ้ องซือ้ สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com
ของตัวแทนรับจองซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (วันและเวลาอาจมี
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดง
จานวนหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรร และไม่ได้รบั การจัดสรร (ถ้ามี) จานวนเงินคืนค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร (ถ้ามี) วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ และวันที่ในการคืนเงินค่าจองซือ้
7.6 ข้อมูลสาคัญอืน่ ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.6.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะได้รบั หลักฐานการจองซือ้ ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ของ
ตัวแทนรับจองซือ้ หรือพิมพ์หลักฐานการจองซือ้ เมื่อทาการจองซือ้ ผ่านระบบการจองซือ้ E-RO เพื่อเป็ น
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
หลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ โดยการจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้เป็ นที่เรียบร้อย
7.6.2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้
เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
7.6.3 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามวันและเวลาที่กาหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่ส่งั จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามวันที่ส่งั จ่าย บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมรายนัน้ สละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ งดรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด โดยผูถ้ ือหุน้
เดิมต้องดาเนินการชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านธนาคารธนชาตให้เรียบร้อยก่อนการจองซือ้
7.6.5 กรณีผถู้ ือหุน้ เดิมมีเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 1 เลข ต้องดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1
ใบจองซือ้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
7.6.6 หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รบั
ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริษัทได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
7.6.7 หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รบั
ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ แต่ละราย
ตามที่บริษัทเห็นสมควร
7.6.8 หากผู้ถื อ หุ้น เดิ มที่ จ องซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ไม่ส ามารถชาระเงิ น ค่า จองซื อ้ หุ้น หรือ บริษัทไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิด
ของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ ตามที่กาหนด หรือผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จอง
ซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจนหรือจองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้
กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้ บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้
สละสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการที่จะไม่จัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว ดังนัน้ ในการชาระเงินค่าจองซือ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซือ้ และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดให้ถกู ต้องครบถ้วน
7.6.9 ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ รายใด หากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้
ต่างด้าวเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
อาจไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เงื่อนไขในการ
จองซือ้ หุน้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปั ญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาเงินที่ได้
ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
9.ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จะทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสภาพคล่องเพิ่มขึน้
10.ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุน้ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
10.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลประมาณ
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกาไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ในส่วนของหุน้ บุรมิ สิทธิ ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีสทิ ธิดงั นี ้
(1) มีสิทธิ เหนือหุน้ สามัญในการรับเงิ นปั นผล โดยจะได้รบั เงินปั นผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุน้
บุรมิ สิทธิตามที่ตราไว้
(2) ในปี ใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้หนุ้ บุรมิ สิทธิ ให้นาเอกสิทธิ์ดงั กล่าวในข้อ (1) ของหุน้ บุรมิ สิทธิไปรวมจ่าย
ในปี ตอ่ ไปจนกว่าจะครบ
(3) หากมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่หนุ้ สามัญเกินอัตราที่หนุ้ บุรมิ สิทธิจะพึงได้รบั ตามที่กาหนดในข้อ 1 ให้จ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่หนุ้ บุรมิ สิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน และ
(4) หุน้ บุริมสิทธิ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุน้ สามัญทุกประการ การแปลงหุน้ บุริมสิทธิ เป็ นหุน้
สามัญนัน้ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี ้ ให้ผูถ้ ื อหุน้ ที่ประสงค์จะแปลงหุน้
ดังกล่าว ยื่นคาขอแปลงหุน้ ต่อบริษัท พร้อมส่งมอบใบหุน้ คืน
10.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล
จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จะมี สิท ธิ ร ับ เงิ น ปั น ผลจากการด าเนิ น งานของบริษั ท เริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่ ผู้จ องซื อ้ ได้ร ับ
การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และบริษัท
มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
กรณีผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกรายใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รบั การจัดสรร ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ก)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทัง้ หมด

X 100

=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
0.43 – 0.41

X 100

0.43
=

ร้อยละ 5.6

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ย ถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขออนุมตั ิให้บริษัท เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดัง กล่าวคือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ
0.43 บาท
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย

=

จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดภายหลังการออกหุน้ เพิ่มทุน
(139,445,379.7 + 31,857,284.7)

=

(316,022,847 + 106,190,949)
0.41 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้สทิ ธิ Right Offering บริษัทอ้างอิงราคาใช้สทิ ธิที่ 0.30 บาทต่อหุน้
(ข)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย

X 100

=

EPS ก่อนเสนอขาย
((-0.2268) – (-0.0743))

X 100

=

(-0.2268)
ร้อยละ 67.3

โดย EPS หลังเสนอขาย =

(ขาดทุนสุทธิของบริษัท สาหรับรอบ 12 เดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2563 หักเงินปั นผลหุน้ บุรมิ สิทธิ)
(จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดภายหลังการออกหุน้ เพิ่มทุน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(-30,586,525)-765,0001

=

(316,022,847 + 106,190,949)
=
(ค)

-0.0743 บาทต่อหุน้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ไม่มี เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิตามสัดส่วนจึงไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้

1

คานวณจากร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิท่ตี ราไว้ ซึง่ จะเท่ากับ 10% × 3 × 2,550,000

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
การจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564
(รวม 5 วันทาการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1. ชื่อและสถานที่ต้งั ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
JUTHA
เลขที่ 0107536001613
อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
: ธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษัท
บริษัท ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็ นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทในเครือที่สามารถดาเนินการใน
ลักษณะทางานเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัท ให้สอดคล้องกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดังนี ้
1) บริษัท – บริษัทแม่ มีหน้าที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิ จเดินเรือระหว่างประเทศที่เป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship
Management) และกลุ่ม ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การค้า ทางเรือ ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ นายหน้า จัด หาสิน ค้า ธุ ร กิ จ
นายหน้าซือ้ ขายเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ
2) บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด (“THAIDEN”) – บริษัทย่อย มีหน้าที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่าง
ประเทศ
3) บริษัท เจ ชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด (“J Shipping”) – บริษัทร่วม มีหน้ารับผิดชอบกลุม่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง
ทางทะเลอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็ นต้น
4) บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จากัด บริษัทย่อย มีหน้าที่รบั ผิดชอบกลุม่ ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
บริษัท ได้เสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการด้วยเรือของบริษัทเองซึง่ เป็ นเรือ อเนกประสงค์ (Multipurpose) แบบ
รั บ จ้ า งขนส่ ง เป็ นระยะเวลา ( Time Charter) และการให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การเรื อ ( Ship Management)
แก่บริษัทอื่น ดังนี ้
1) การให้บ ริก ารเรือ แบบรับ จ้างขนส่งเป็ น ระยะเวลา (Time Charter) เรือ ของบริษั ท สามารถให้บ ริการใน
เส้นทางทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างขนส่งและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทคัดเลือกผูจ้ า้ งขนส่ง เรือ (Charterer)
โดยตรงและผ่านการติดต่อนายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็ นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรอง
สูง ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปั จจุบนั บริษัทให้ความสาคัญกับบริการด้านนี ้
มากเพราะสามารถลดความเสีย่ งในด้านการหาสินค้าและราคานา้ มันและทาให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
กลุ่มบริษัท และบริษัท ได้นาเรืออเนกประสงค์ จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ลา และเรือเช่าจาก
ต่างประเทศ 1 ลา มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็ นระยะเวลา ดังนี ้
ลาดับ

ชือ่ เรือ
(ภาษาไทย)

เส้นทางที่ให้บริการ
ในปั จจุบนั

ความเป็ นเจ้าของ

ทั่วโลก

บริษัท

1

เรือจุฑามาลี

ปี
อายุการใช้ เดท
สร้าง
งาน
เวทตัน
คงเหลือ
2552
21 ปี
11,945

2

เรือจุฑาวาสนา

2543

7 ปี

8,974

ทั่วโลก

บริษัท

3

เรือจุฑาปั ทมา

2539

8 ปี

8,241

เอเชีย-ตะวันออกกลาง

บริษัท

4

เรือเฟรเดนสบอร์ค 2554

23 ปี

12,580

ทั่วโลก

THAIDEN

5

เรือไวท์ โทคิโอ

18 ปี

11,342

ทั่วโลก

เช่าจากบุคคลอื่น

2551

ซึ่งบริษัท ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลาในช่วงสัน้ ในเส้นทาง Intra–Asia บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์
บริการของเรือ ให้เป็ นแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา โดยเน้นการทาสัญญาเป็ นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อ
ครัง้ เพื่อรอดูจงั หวะของตลาด
2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตัง้ แต่ปลายปี 2550 ด้วยความ
พร้อมด้านประสบการณ์ที่ผบู้ ริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนัน้ ได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือที่
มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ที่เป็ นเรือประเภทอื่นเช่น เรือสาหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก
ทัง้ นี ้ ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้นทุนที่ต่า ส่งผลให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากพันธมิตร
ต่าง ๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers
3. โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างกลุม่ บริษัท ดังนี ้
บริษัท
51.00%
THAIDEN

33.33%
J Shipping

100.00%
มาริโตโม่
ไอเอ็นซี

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
3.1 THAIDEN จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2555 ปั จ จุ บัน มี ทุน จดทะเบี ย น 225,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีผถู้ ือ
หุน้ ได้แก่ JUTHA (51.00%) บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด (49.00%) J Shipping (0.00%)
3.2 J Shipping จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 15,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ
และขนส่งสินค้าทางบก โดยมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ JUTHA (33.33%) พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
(17.83%) นายชเนศร์ เพ็ญชาติ (13.92%) และผูถ้ ือหุน้ รายอื่น 22 ราย (34.92%)
3.3 บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ ในไตรมาส 3 ปี 2563 ในประเทศปานามา มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี ถือหุน้ โดย JUTHA (100.00%)
4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี ้
ชือ่
พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ

2

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการ

3

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

กรรมการ

4

นายชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการ

5

นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7

นายประมวล จันทร์ชีวะ

กรรมการตรวจสอบ

ลาดับ
1

ตาแหน่ง

5. รายชื่อผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท1มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
1

1

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

จานวนหุ้น
34,209,970*

ร้อยละ**
24.30

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีบคุ คลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี ้
 นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 88,888,888 หุน้ ส่งผลให้มีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.641
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท

 Austin Asset Limited ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 88,888,888 หุน้ ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 27.9
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
ลาดับ
2

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นางสาวเกศริน อุน่ พงศ์เจริญสุข

จานวนหุ้น
15,715,000

ร้อยละ**
11.16

12,068,200

8.57

3

นางปริยนาฏ ยังส์

4

นายวิชยั จิรเจริญกิจกุล

4,403,100

3.13

5

นายวิชิต สมิทธิเวศม์

2,140,000

1.52

6

นายสุชาติ หวังสว่างกุล

2,116,800

1.50

7

นายนิติ ถาวร

2,000,000

1.42

8

พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ

1,803,176

1.28

9

นายสุพจน์ ลาภานันต์รตั น์

1,666,300

1.18

10

นายพนัส รุง่ นพคุณศรี

1,603,900

1.14

63,063,375
138,245,071

44.79
100.00

ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวม

หมายเหตุ : *รวมหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ
**ร้อยละของจานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6. ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ โดยใช้เรืออเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้หลายประเภท
โดยเป็ นสินค้าเทกองและเครือ่ งจักรเป็ นหลัก ธุรกิจขนส่งทางเรือลักษณะดังกล่าวจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ความต้องการขนส่งสินค้า โดยช่วงปี 2560 - ปี 2562 การขนส่งทางเรือแบบเทกองมีอตั ราการเติบโตถดถอยร้อยละ 4.1
ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 2.4 ตามลาดับ สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.0 และ
ร้อยละ 2.5 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือมีการเติบโตขึน้ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากทิศทาง
เพิ่มขึน้ ของดัชนีคา่ ระวางเรือ หรือ Baltic Dry Index (BDI) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม ปี 2562 ดัชนีคา่ ระวางเรือมีความผันผวนเนื่องจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ โดยช่วงต้นปี ดชั นีคา่ ระวางเรือมีการ
ปรับลดลง โดยมีเหตุผลมาจากอบุติเหตุการพังทลายของเขื่อนในประเทศบราซิลซึง่ มีผลกระทบเชิงลบต่อราคาของแร่
เหล็กอย่างรุนแรงส่งให้การขายแร่เหล็กลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ดัชนีคา่ ระวางเรือค่อยๆปรับตัวสูงขึน้ หลังจาก
ที่ได้มีการฟื ้ นฟูเขื่อนดังกล่าว ทาให้ราคาเหล็กค่อยๆลดลงและมีการค้าขายมากขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดัชนีค่า
ระวางเรือปรับตัวขึน้ ไปถึง 2,500 จุด สูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากมีความต้องการของเรือขนส่งเหล็กและแร่จาก
ประเทศจี นและบราซิลเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือได้ลดถอยลงมาที่ 1,258 จุด เนื่องจาก
เจ้าของเรือเตรียมตัวสาหรับกรผันผวนอย่างรุ นแรงของค่านา้ มันในต้นปี 2563 ตามระเบียบข้อบังคับ IMO2020 เรื่อง
การใช้ น ้า มั น คุ ณ ภาพสู ง ชนิ ด ก ามะถั น ต่ า ขององค์ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ ( International Maritime
Organization (IMO)) ซึง่ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2563

2563

Covid-19
งาน
415 จดุ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 อยา่งไรก็
1,200 - 2,000

ตาม ช่วงเดือนมิถนุายน - ตลุาคม 2563

3.0 รอ้ยละ ในช่วงปี 2561-2562

งจะสง่ผลดใีนอนาคตกบัธรุกิจขนสง่ทางเรอืและบรษิัท
แนวโนม้ธุรกิจขนสง่ทางเรอืปี 2564
4.2 บนสมมติฐานวา่ของไวรสัโคโรนา่ ( Covid-19) สามารถควบคมุไดแ้ละมีการยกเลิก
มาตรการควบคมุตา่ง ๆ และ Clarksons คาดการณว์า่ธรุกิจขนสง่ทางเรอืแบบเทกองวา่จะเตบิโตรอ้ยละ 5.5
1.3
ธรุกิจขนสง่ทางเรอืและบรษิัท
7. ประวัติการเพิมทุนและประวัติการจา่ยเงนิปั นผลในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
7.1 ประวัติการเพิมทุน
ประชมุวิสามญ
ั ผถู้ ือหนุ้

1/2563 ของบริษทั
ช 17 ธันวาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิ
จาํนวน 177,777,776 หนุ้
3.00 บาท
จดัสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาหนุ้ ละ 0.45 บาท
24 ธัน วาคม 2563 บุค ค ล ใ น วงจาํกัด ดงักล่าว
บริษทั จึง

533,333,328 บาท

422,385,213 บาท เป็น 955,718,541 บาท แบ่งออกเป็ นหนุ้ สามญ
ั จาํนวน 316,022,847 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิ
3.00 บาท
จาํนวน 2,550,000
7.2 ประวตักิารจา่ยเงนิปั นผล
ปี 2562 : งดจา่ยเงินปั นผล
ปี 2561 : งดจา่ยเงินปั นผล
ปี 2560 : งดจา่ยเงินปั นผล

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
การจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564
(รวม 5 วันทาการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
อ้า งอิ ง งบการเงิ น รวมงวดปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้า เดื อ นสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30
ก.ย. 2563
2560
2561
2562
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.53
30.30
30.36
30.38
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นหมุนเวียนอื่น
5.37
4.71
4.03
19.62
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พัสดุคงเหลือ
65.62
60.64
51.41
61.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
72.53
95.66
85.81
111.65
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
23.85
23.59
21.23
21.65
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
15.55
15.44
1.81
1.90
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
1,679.73 1,592.94 1,312.89 1,307.63
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
189.47
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
0.07
0.89
0.30
0.29
ลูกหนีเ้ งินชดใช้คา่ เสียหาย
0.85
3.53
221.24
0.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.33
2.38
2.20
2.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,722.37 1,638.76 1,559.66 1,523.81
รวมสินทรัพย์
1,794.90 1,734.42 1,645.47 1,635.46
หนี้สนิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
53.85
79.36
125.28
125.78
การเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
217.64
240.79
235.46
164.99
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถงึ กาหนด
42.33
47.50
110.17
327.71
ชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน
359.29
258.95
212.70
427.64
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1
0.07
0.07
27.98
ปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
106.31
112.16
134.76
128.01

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 214,350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
รวมทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 138,245,071 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม - ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30
ก.ย. 2563
2560
2561
2562
23.41
23.41
23.40
23.41
802.84
762.24
841.83 1,225.52
533.76
582.29
486.07
0.18
0.12
166.01
11.44
11.36
10.55
11.08
21.26
15.91
15.29
18.75
566.46
1,369.30

609.74
1,371.98

512.03
1,353.87

195.84
1,421.36

643.05
7.65
650.70

643.05
7.65
650.70

643.05
7.65
650.70

643.05
7.65
650.70

414.74
7.65
82.19
25.80
(98.15)
(172.96)
259.27
166.34
425.61
1,794.90

414.74
7.65
82.19
25.80
(159.10)
(175.07)
196.21
166.23
362.45
1,734.42

414.74
7.65
82.19
25.80
(207.63)
(187.24)
135.51
156.08
291.60
1,645.47

414.74
7.65
82.19
25.80
(300.34)
(181.26)
48.78
165.32
214.10
1,635.46

ทรัพย์สิน
สินทรัพย์สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน
2563 จ านวน 1,794.90 ล้า นบาท 1,734.42 ล้า นบาท 1,645.47 ล้า นบาท และ 1,635.46 ล้า นบาท ตามล าดับ
สินทรัพย์หลักของบริษัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตัดค่าเสื่อมต่อปี ค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้มลู ค่า
สินทรัพย์ของบริษัทลดลงทุกปี ตามลาดับ และบริษัทไม่ได้มีการจัดซือ้ กองเรือเพิ่มในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 1,679.73 ล้านบาท 1,592.94 ล้านบาท 1,312.89 ล้านบาท และ 1,307.63 ล้านบาท
ตามลาดับ ในปี 2562 บริษัทมีการตัดจาหน่ายเรือเดินทะเลจุฑาพุทธชาด (NORDANA SOPHIE) ที่เกิ ดอุบัติเหตุ
จมลงที่นา่ นนา้ ประเทศเวียดนามจึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง
ลูกหนีช้ ดเชยค่าเสียหาย ในงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 0.85 ล้านบาท 3.53 ล้านบาท 221.24 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท ตามลาดับ ใน
ปี 2562 บริษัทมีลกู หนีช้ ดเชยค่าเสียหายเพิ่มจากปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการเคลมประกันเรือ NORDANA
SOPHIE ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ทาให้เกิดลูกหนีช้ ดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทได้รบั ชาระครบแล้วในช่วงต้นปี 2563 จึง
ส่งผลให้ลกู หนีเ้ งินชดเชยค่าเสียหาย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ลดลง
หนี้สนิ
หนี ้สิ น ของบริ ษั ท สิ ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ
วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 1,369.30 ล้านบาท 1,371.98 ล้านบาท 1,353.87 ล้านบาท และ 1,421.36 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยลดลงตามลาดับจากการชาระหนีส้ ถาบันการเงิน ทัง้ นี ้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทจัดตัง้
บริษัท มาริโตโน่ ไอเอ็นซี จากัด เพื่อเช่าเรือจานวน 1 ลา เป็ นระยะเวลา 8 ปี จึงส่งผลให้หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้
และหนีส้ นิ ของบริษัทเพิ่มขึน้
หนีส้ ินหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียน โดยหนีส้ ินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน 730.31 ล้านบาท 666.58 ล้านบาท 756.02 ล้านบาท และ 1,113.87 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงในการดาเนินงานหากไม่ได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันทาง
การเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 327.71 ล้านบาท
เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวที่ จั ด เป็ นหนี ้สิ น หมุ น เวี ย น สิ ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 359.29 ล้านบาท 258.95 ล้านบาท 212.70 ล้านบาท
และ 427.64 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุเกิ ดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันทาง
การเงินผูใ้ ห้สินเชื่อ เช่น การคงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น โดยฝ่ ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจากับ
สถาบันทางการเงินซึง่ ฝ่ ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถเจรจาขอผ่อนผันได้
กาไรสะสม
บริษัทประสบกับขาดทุนสะสมต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือที่เข้าสูข่ าลง ผนวก
กับ สถาณการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื อ้ โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ก ารเดิ น เรือ หยุด ชะงัก บริษั ท
มีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
วัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 จ านวน 98.15 ล้า นบาท 159.10 ล้า นบาท 207.63 ล้า นบาท และ 300.34 ล้า นบาท
ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทมองว่าวัฏจักรธุรกิจเดินเรือได้ผา่ นจุดต่าสุดไปแล้ว
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ใ น ง ว ด สิ ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2560 วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 259.27 ล้านบาท 196.21 ล้านบาท 135.51 ล้านบาท
และ 48.78 ล้านบาท ตามลาดับ โดยลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทุนสะสม ทัง้ นี ้ หากส่วนผูถ้ ือหุน้ ติดลบบริษัทจะมี
ความเสีย่ งในการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ตามเกณฑ์การดารงสถานะการเป็ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
2. งบกาไรขาดทุน
อ้า งอิ ง งบการเงิ น รวมงวดปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้า เดื อ นสิ น้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย: ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
งวด 12 เดือน สิน้ สุด
งวด 9 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิน้ สุด
2560
2561
2562 วันที่ 30 ก.ย. 2563
295.53
277.26
223.17
148.69
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ
รายได้จากการเคลมประกัน
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

17.06
24.17
336.76
(331.36)
(136.87)
(34.16)
(502.40)
(165.64)
3.39

14.62
1.42
13.48
306.79
(270.74)
(50.94)
(321.68)
(14.89)
3.00

11.11
89.56
26.99
350.84
(276.11)
(50.25)
(24.92)
(351.28)
(0.44)
2.23

20.94
6.76
176.39
(209.42)
(32.81)
(242.23)
(65.84)
1.37

(162.24)

(11.89)

1.80

(64.47)

(42.55)
(204.80)
(204.80)

(48.00)
(59.89)
(59.89)

(48.65)
(46.85)
(46.85)

(24.33)
(88.80)
(88.80)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
รายได้
โครงสร้างรายได้สว่ นใหญ่มาจากการให้บริการเช่าเรือระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉลี่ย 3-6 เดือน รายได้จาก
การบริ ก าร ในงวดสิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ
วัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 จ านวน 295.53 ล้า นบาท 277.26 ล้า นบาท 223.17 ล้า นบาท และ 148.69 ล้า นบาท
ตามลาดับ การลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่องเกิดจากวัฏจักรธุรกิจเดินเรือที่อยูใ่ นภาวะซบเซาและอัตราค่าระวางเรือที่
ลดลง โดยปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อธุรกิจการเดินเรือ คือ ภาวะเศรษฐกิจ และจานวนอุปสงค์ อุปทานของเรือ
การลดลงของรายได้ใ นปี 2562 มาจากที่ บ ริษั ท มี เ รือ หยุด วิ่ ง 1 ล า และเรือ เกิ ด อุบัติ เ หตุ 1 ล า โดยเรือ จุฑ ามาลี
(NORDANA MALEE) ได้หยุดวิ่งตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 เนื่องจากซ่อมบารุ งและได้เริ่มออกให้บริการเดือนพฤศจิ กายน และ
ในเดือนเดียวกันเรือ NORDANA SOPHIE ประสบอุบตั ิเหตุจมลง
รายได้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้บริษัทประสบปั ญหาจากมาตการควบคุมที่เข้มงวดตามน่านนา้ ต่างๆ ทาให้ไม่สามารถเดินเรื อได้
ผนวกกับเรือ 1 ลาที่ประสบอุบตั ิเหตุเมื่อพฤศจิกายน 2562 ทาให้เรือดาเนินธุรกิจได้เพียง 4 ลาจาก 5 ลา ทัง้ นี ้ ในไตร
ม า ส 3 ปี 2563 บ ริ ษั ท มี ก า ร เ ช่ า เ รื อ เ พิ่ ม 1 ล า เ พื่ อ ร อ ง รั บ ลู ก ค้ า ที่ ม า ก ขึ ้ น โด ย ฝ่ า ย บ ริ ห า ร เ ชื่ อ ว่ า
วัฏจักรธุรกิจเดินเรือและการตกต่าของค่าระวางเรือได้ผ่านจุดต่าสุดแล้วซึง่ จะทาให้รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มกลับมา
ดีขนึ ้ ตามลาดับ
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการเคลมประกันจานวน 89.56 ล้านบาท จากการได้รบั เงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA
SOPHIE ที่ประสบอุบตั ิเหตุจมลงในน่านนา้ เวียดนาม
ต้นทุน
ต้น ทุ น ของบริ ษั ท ในงวดสิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ
วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 331.36 ล้านบาท 270.74 ล้านบาท 276.11 ล้านบาท และ 209.42 ล้านบาท โดยใน
งวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีตน้ ทุนการให้บริการสูงกว่ารายได้การ
ให้บริการ เนื่องจากต้นทุนบริการส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ ดังนัน้ หาก
บริษัทมีรายได้ที่ลดลงก็อาจทาให้มีตน้ ทุนที่สงู กว่ารายได้ได้ นอกจากนี ้ ต้นทุนบริการอื่นที่สาคัญ ได้แก่ เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายของลูกเรือซึง่ แปรผันตามจานวนเที่ยวและระยะทางการให้บริการ
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทดาเนินธุรกิจเดินเรือในเส้นทางต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
กาหนดราคาเกือบทัง้ หมด ความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลต่อผลดาเนินงาน ทัง้ นี ้ บริษัทมีวิธีการบริหาร
ความเสีย่ งโดยการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทัง้ รายการซือ้ และขายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารของบริ ษั ท ในงวดสิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 136.87 ล้านบาท 50.94 ล้านบาท 50.25 ล้านบาท และ
32.81 ล้านบาท ตามลาดับ โดยลดลงอย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอัตรากาลังพลและการ
สมัครใจเกษี ยณอายุก่อนกาหนดของพนักงาน
3. งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

หน่วย: ล้านบาท
งวด 12 เดือน สิน้ สุด
งวด 9 เดือน สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
2562
2562
2563
(17.75)
81.55 (10.33) (37.18)
114.12
41.91
(80.59)
46.00
(10.43)

(40.44)
(9.18)
(3.12)
28.81

12.46
45.04
(47.26)
(0.09)

(30.68)
42.85
24.92
(0.09)

(11.34)
(94.34)
(7.77)
0.67

ในงวด 9 เดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 บริษั ท มี เ งิ น สดจากการด าเนิ น งานเพิ่ ม ขึน้ จากการได้ร ับ ช าระค่ า
เคลมประกันเรือที่ประสบอุบตั ิเหตุ
4. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ระยะเวลาชาระหนี ้
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่วนผูถ้ ือหุน้ เฉลีย่ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญและบุรมิ สิทธิ (ล้านหุน้ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
0.09
0.13
0.10
3.22
6.07
251.75
(12.12)
(60.81)
(53.75)
(10.14)
(1.48)
1.84
138.25
140.80

3.79
6.54
304.78
2.35
(19.52)
(26.30)
(3.39)
(0.43)
1.39
138.25
140.80

4.64
7.06
310.47
(23.72)
(13.35)
(28.25)
(2.77)
(0.34)
0.96
138.25
140.80

ณ วันที่ 30 กันยายน
2563
0.09
6.64
21.47
258.15
(40.84)
(50.34)
(96.37)
(5.41)
(0.64)
0.35
138.25
140.80

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ต่าเนื่องจากมีหนีส้ ินหมุนเวียน จากการที่มีเงินกูก้ ับสถาบันการเงินที่ตอ้ ง
ชาระภายใน 1 ปี และเงินกูร้ ะยะยาวที่จดั เป็ นหนีส้ นิ ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียนที่จะเปลีย่ นเป็ นเงินสด
เพื่อชาระหนีเ้ งินกูร้ ะยะสัน้
บริษัทมีอตั ราหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ สูง เนื่องจากเป็ นธุรกิจเดินเรือที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนในการจัดซือ้ เรือที่มีมลู ค่าสูงจึงทา
ให้มีหนีก้ บั สถาบันการเงินจานวนมาก

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 106,190,949 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 3 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท
 20 มกราคม 2564

วันทีจ่ องซือ้

 21 มกราคม 2564

 22 มกราคม 2564

 25 มกราคม 2564

 26 มกราคม 2564

ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาต”) ซึง่ เป็นตัวแทนรับจองซือ้ ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.่ .....................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ..................................................................สัญชาติ.......................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทท่ี างาน............................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564 จานวน……............................หุน้ มีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้
รายละเอียดการจองซื้อ

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน

0.30

 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ

0.30

 จองซือ้ เกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่เกิ นสิ ทธิ )

0.30

รวม

0.30

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเรียบร้อยแล้ว โดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  โอนเงินโดยผ่าน QR Code ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค นาฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต
ั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
จากัด (มหาชน) เลขทีเ่ ช็ค…………….……….……ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั ่งจ่าย “ บริ ษท

(มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” (กรณี ชาระเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็ นเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป และเช็คลงวันที่ 20 – 22

มกราคม 2564 เท่านัน้ )

สาหรับผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) สามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดย  โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  หักจากบัญชีเงินฝาก
หลักประกัน บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2564 **
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ งเท่านัน้ )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .........................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที.่ ....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................
ซึง่ ข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยูก่ บั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564)
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบคุ คล) และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบคุ คล)” เพื่อนาส่งให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่นาฝากหุ้นเข้า
บัญชี สมาชิ กเลขที่ 600 โดยจะดาเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564 โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี จู้ องหุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้
ทันในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์)
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าได้จองซื้อหุ้นเกิ นสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกิ นสิ ทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีผ่ กู กับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่ตอ้ งแนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB) บัญชีธนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี..........................................................................
(แนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจองซือ้ สามัญเพิม่ ทุนเนื่องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมตามทีป่ รากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 และตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ ทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้ และหลักฐานการชาระค่าจองซือ้ มาถึงตัวแทนรับจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งื่อนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซือ้ คืน ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ น ผู้ร บั
ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีข่ า้ พเจ้าจะจองซือ้ ครัง้ นี้
ทัง้ นี้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) ไม่ม ี
หน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ .................................................................................................. ผูจ้ องซือ้
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผูจ้ องซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น
(...................................................................................................)

X

หลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซือ้

 20 มกราคม 2564

 21 มกราคม 2564

 22 มกราคม 2564

 25 มกราคม 2564

 26 มกราคม 2564

เลขทีใ่ บจอง ....................................................................

บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาต ได้รบั เงินค่าจองซือ้ จาก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................................................................................เพือ่ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ  ตามสิทธิทงั ้ จานวน  น้ อยกว่าสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ
จานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชาระเงินค่าจองซือ้ โดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net  โอนเงินผ่าน Application Thanachart
Connect  โอนเงินผ่าน QR Code  เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค นาฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขทีเ่ ช็ค………………………..….……ลงวันที…
่ ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....……………………..
สาหรับผู้จองซื้อที่ มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ ธนชาต ชาระเงิ นค่าจองซื้อโดย  โอนเงิ นผ่านระบบการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 หักจากบัญชีเงิ นฝากหลักประกันเลขที่ …………………………………….………..

ดาเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ดังนี้

 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .................................. บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ขอรับเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมเพย์ (PromptPay)  บัญชีธนาคาร / สาขา................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.....................................................................................................

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ..............................................................................................................

หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทที่ ่านเปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โทร 0-2009-9999

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

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

005

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

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

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

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z SECURITIES CO.,LTD.

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

008
010

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

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

211

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

013

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

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

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

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่น พาร์เนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

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

016

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

225

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

019

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

229

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

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

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

026

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

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

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

248

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

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

924

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

030

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

236

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

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

301

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

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

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

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั ่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

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

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

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

340

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

343

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

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER

CUSTODIAN

316
320

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

สิ งทีส่งมาด้วย 4 / Enclosure No. 4

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

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

สําหรับลูกค้า

ชุ ดแจ้งการชําระเงิน

** เพือจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของ บมจ.จุฑานาวี / For Subscription of JUTHA MARITIME PLC **
Thanachart Securities Public Company Limited
444 MBK Tower, 18th-19th Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื อผูจ้ องซือ............................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ : Ref. 1
Registration No. : Ref. 1

เพือเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื อจองซื อหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

เลขทีบตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดินทาง : 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 ณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ 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 ือหุน้ (Registration No.)
สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร
2. Ref 2 : เลขทีบตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิ ติบุคคล/หนังสื อเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No.)
ผู้รับเงิน...................................................

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสิ นค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

สําหรั บธนาคาร /Bank's copy
วันที (Date) …………………………………….……..

สําหรับลูกค้า

ชุ ดแจ้งการชําระเงิน

** เพือจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของ บมจ.จุฑานาวี / For Subscription of JUTHA MARITIME PLC **
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 3116
Thanachart Securities Public Company Limited
444 MBK Tower, 18th-19th Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 ชื อผูจ้ องซือ............................................................................................................................
Subscriber name
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ : Ref. 1
Registration No. : Ref. 1

เพือเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื อจองซื อหลักทรัพย์
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

เลขทีบตั รประชาชน / ทะเบียนนิ ติบุคคล / หนังสื อเดินทาง : 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 ณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ 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 ือหุน้ (Registration No.)
สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร
2. Ref 2 : เลขทีบตั รประชาชน/เลขทะเบียนนิ ติบุคคล/หนังสื อเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No.)
ผู้รับเงิน...................................................

ปิ ดอากร
แสตมป์
30 บาท

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 5

หนังสือมอบอํานาจ

สําหรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ทําที่...............................................................
วันที่...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................(“ผู้มอบอํานาจ”)
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที.่ ...............................................................
ที่อยูท่ ี่ปัจจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record date) วันที่ 5 มกราคม 2564 จํานวน ..................................................หุน้ มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที่.................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ปัจจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนจํานวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ
ใดๆ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และชําระเงินค่าจองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทําอื่นใดอันจําเป็ น
เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น การกระทําใดๆ ที่ผรู้ บั มอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนังสือมอบอํานาจฉบับนี จ้ ะมีผลผูกพันข้าพเจ้า
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําการดังกล่าวด้วยตนเอง
ลงชื่อ........................................................... ผูม้ อบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(..........................................................)
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบุคคลของผูม้ อบอํานาจ และ ผูร้ บั มอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก! ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.! ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที! .................................................................................................
สําหรับบุคคลธรรมดา
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท!ี " เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ! ทีอ! ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่* £ ไม่ใช่
£ ใช่* £ ไม่ใช่
£ ใช่* £ ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง! แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี!ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ" ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน! ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน# แทน

สําหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ! ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ££££££.£££££.££.£££ และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม! รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง# แต่รอ้ ยละ 50 ขึน# ไปของรายได้รวม

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

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก! ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง# แต่รอ้ ยละ 50 ขึน# ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ " และ/หรือข้อ # แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี!ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ" ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน! ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน# แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร! ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน# แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี# ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป! รากฎในเอกสารนี#ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื!นทีม! อี ํานาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ! .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตังขึนตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึนตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non6U.S.
Entity

ในกรณีทีจัดตังขึนตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W69 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนันการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิน)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed6Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed6Compliant FFI และได้ แนบ W68BEN6E ซึงแสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์นนั

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี
[]

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

[]

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

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non6Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

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

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตังขึนในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีกลุม่ ต่อไปนี และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีกลุ่มต่อไปนี
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบีย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
รายได้ จากสัญญาซือขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

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

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2
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แผนทีส่ ถานทีร่ ับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ผูต้ ิดต่อ :
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การข้อมูลลูกค้า
โทรศัพท์
02-779-9000

