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   JUTHA001/2564 

 วั   มกราคม 2564 

 

  

นยีรเ   นุ้หอถู้ืผนา่ท )นชาหม( ดักาํจ ีวานาฑุจ ทษิัรบ  

 1.   ดักาํจ  

 2.  

 3.  

 4  (Bill Payment) 

 5. จานาํอบอมอืสงันหม์รอฟบบแ บัรหาํส  

 6.    

( ์ยพัรทกัลหกออู้ผทษิัรบชีญับา้ขเกาฝ์ยพัรทกัลห Issuer Account) 

 7.  ะนาถสบอสจวรตบัรหาํสมาถบอสบบแ FATCA (FATCA STATUS) ลคคุบติินะาพฉเ  

 8  

ยว้ด มติ วิ  1/2563  ทษิัรบงอข ีวานาฑุจ   )นชาหม( ดักาํจ (“ ทษัริบ ”) ีดบสัหฤพ
17 มคาวนัธ  2563 ไดมี้ ทษิัรบงอข นวนาํจ  นกิเ่มไ 106,190,949 

 ะลนุ้ห 3.00 Rights Offering)  นุ้หรรสดัจรากนว่สารตัอนใ 3 

นุ้ห มิดเ  อ่ต 1  

้หใรรสดัจยดโ นักวยีดเ แก่  นวนาํจญัมาสนุ้หอถู้ืผ 105,340,949  นวนาํจธิทิสมิรุบนุ้หอถู้ืผะลแนุ้ห 850,000 นุ้ห  

 ะลนุ้หยาข 0.30 บาท โดย นุ้หอถู้ืผ ยาระล่ตแมดิเ ของตน  ้ดไ รากบัร้ดไะจ่ตแ
อืลหเ ก่แ้หใรรสดัจรากกาจ  

 

โดย  ทษิัรบรากมรรกะณค 4/2563 30  มคาลุต 2563 ได้ ิตมีม ิตัมุนอ ดนหาํกราก
นุ้หอถืรากนว่สดัสมาต  (Record Date) 5 มกราคม 2564 

ง้จแนยีรเอขงึจทษัิรบ ธิทิส ของ นในา่ท ตาม นวนาํจ
1) โปรด

าณราจิพ  ( 2)  

 

 ( 3) ญัมาสนุ้หรรสดัจรากง้จแอืสงันห
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 ( 2) โดยบรษิทัจะเปดิ งอจรากีม้หใ    

20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 (รวม 5 09.00 งถึ  16.00 น.  ดักาํจ ตาชนธ์ยพัรทกัลหทษิัรบ ณ
18 444  รคนาหมพทเงรุก นัวมุทปตขเ ่มหใงัวงวขแ ทไาญพนนถ 10330 

(โปรดพิจารณา 8  บบะรนา่ผ Electronic Rights 

Offering (E-RO  ์ตซไบ็วเนบ ) www.thanachartsec.com  

 ์ทพัศรทโ 02-779-9000 

 

 

อถืบันมาวคงดสแอข  

 ทษิัรบ ีวานาฑุจ  )นชาหม( ดักาํจ  

 

(นาย ิตาชญพ็เ ์รศนเช ) 

รากดัจู้ผรากมรรก  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

 

 

 

 

 

บริษัท จุฑานาว ีจ ากัด (มหาชน) 
 

การจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ระหว่างวันที ่20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 

(รวม 5 วันท าการ) 

  



หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบรษัิท : บมจ. เลขท่ี 0107536001613 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : อาคารมาโณทาวเวอร,์ 153 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุน้ทีมี่มติอนุมัตกิารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท : การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 

การประชมุผูถื้อหุน้ : การประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ของบริษัท จุฑานาวีจ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 106,190,949 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  
3.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และอนุมตัิการก าหนดวนัก าหนด
ร า ย ช่ื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  ( Record Date) 

ในวนัที่ 5 มกราคม 2564 และวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ในระหว่างวนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 

มกราคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) และไดน้ าเสนอเรื่องดงักลา่วต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุน้ท่ีเพ่ิมทนุ   : หุน้สามญั 

ทนุช าระแลว้เดิม 

(ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563) 
: 955,718,541.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 316,022,847 หุน้ และ 

หุน้บรุมิสทิธิจ านวน 2,550,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 

ทุนช าระแลว้ภายหลงัการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุน้
เดิม 

(กรณทีีผู่ถ้อืหุน้เดมิมกีารจองซือ้ 

หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน)  

: 1,274,291,388.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน  422,213,796 หุน้ 

และหุน้บรุมิสทิธิจ านวน 2,550,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจดัสรร : 106,190,949  หุน้ 

ราคาเสนอขายตอ่หุน้ : 0.30 บาทตอ่หุน้ 



หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

 

 

อตัราสว่นการจดัสรรหุน้  3 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในจ านวนที่เกินกว่า
สทิธิของตนได ้

วิธีการจดัสรร  บริษัทจะจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 106,190,949  หุน้ 
(โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญ จ านวน 105,340,999 หุ้น และผู้ถือหุ้น
บรุมิสทิธิ จ านวน 850,000 หุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท โดยเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราสว่น 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 

บาท ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะสามารถจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว หากมีเศษของหุน้จากการค านวณตามอตัราสว่น
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุบรษัิทจะปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิ
ของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่จะไดร้บั
การจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแลว้
เท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับ                  
ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่ งไม่มี                       
หุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือที่จะจดัสรรไดอี้กต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

4. การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

บรษัิทจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิหรอืนอ้ยกวา่สทิธิที่ไดร้บัจดัสรร ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักลา่ว
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้  

4.2 กรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิทัง้หมดมีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้สว่นที่เหลือจากการ
จดัสรรตามสทิธิทัง้หมด ผูถื้อหุน้เดิม จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลอืนัน้ตามจ านวนที่จองซือ้และช าระค่า
จองซือ้หุน้แลว้  

4.3 กรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิทัง้หมดมีจ านวนมากกว่าหุน้สว่นที่เหลือจากการ
จดัสรรตามสทิธิ ผูถื้อหุน้เดิม จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือนัน้ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้



หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

 

 

เกินกวา่สิทธิแต่ละราย ซึ่งการจดัสรรหุน้ดงักลา่วจะด าเนินไปจนกระทั่งไมม่ีหุน้เพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรร โดยมีสตูรการ
ค านวณ ดงันี ้

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่ไดร้บัจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ 

คณู สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะราย 

ตัวอยา่ง  
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนทัง้หมด 10,000 หุน้ หกั จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่ผูถื้อหุน้จองซือ้ตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิ
จ านวน 9,000 หุน้ คงเหลอืจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,000 หุน้ 

ผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วน 

การถอืหุน้ 

หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่

ได้รับจัดสรร
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่จองซือ้ (หุน้) 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ
ได้รับจัดสรรเกนิสทิธิ 

(สัดสว่นการถอืหุ้นเดิม 

คูณ จ านวนหุน้ทีเ่หลอื 

การจัดสรรตามสทิธิ) 

ตาม/น้อย
กว่าสทิธิ 

เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก 15% 1,500 1,500 100 1,000 x 15%= 150* 
ผูถื้อหุน้ ข 20% 2,000 1,000 - - 
ผูถื้อหุน้ ค 30% 3,000 3,000 500 1,000 x 30% = 300 

ผูถื้อหุน้ ง 35% 3,500 3,500 1,000 1,000 x 35%= 350 

รวม 100% 10,000 9,000 1,600 800 

สรุปจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีไดร้บัจดัสรรรอบแรก   

ผู้ถอืหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น) รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 

(รอบแรก) ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก 1,500 100* 1,600 

ผูถื้อหุน้ ข 1,000 - 1,000 

ผูถื้อหุน้ ค 3,000 300 3,300 

ผูถื้อหุน้ ง 3,500 350 3,850 

รวม 9,000 750 9,750** 

หมายเหต ุ:   (*) ผูจ้องซือ้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ไมเ่กินจ านวนที่จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(**) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรร บรษัิทจะท าการจดัสรรใหแ้กผู่ท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะราย 
และยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ ตามวิธีขา้งตน้จนกระทั่งไมมี่หุน้เหลือจากการจดัสรร 

 4.4 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีขา้งตน้แลว้ บริษัทจะด าเนินการเสนอให้                      
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือตัดหุน้สามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดงักลา่วตอ่ไป 



หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

 

 

 4.5 การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้               
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุน้             
รายดงักลา่ว) ถือหุน้ของบรษัิท ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในลกัษณะที่เพ่ิมขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ.12/2554) หรอื 

(ข) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้บริษัทไดไ้ม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษัิท 

 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Record Date)  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิการก าหนดวนัก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 

 

6. ก าหนดวนัจองซือ้และสถานที่รับจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน  
ระหว่างวนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

(รวม 5 วนัท าการ) โดยนบัเฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์)  
6.2 สถานที่รับจองซือ้  

6.2.1 บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้”)  
ชัน้ 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ์ฝ่ายปฏิบตัิการและบรกิารขอ้มลูลกูคา้ 

เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทร 02-779-9000 

6.2.2 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering  ("E-RO")  บนเว็บไซต ์www.thanachartsec.com 
ตามที่ระบุในหัวข้อ 7.2.2 วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ผ่านระบบ Electronic Rights 

Offering  (E-RO) ในเอกสารฉบบันี ้

 

ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซือ้ งดรับเอกสารจองซือ้ทางไปรษณีย ์หรือผ่านสาขาของธนาคารธนชาต 
จ ากัด มหาชน (“ธนาคารธนชาต”) ทั่วประเทศ 

 

7. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้และการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน  

7.1  วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน  

7.1.1  การช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต 

http://www.thanachartsec.com/
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กรณีผูจ้องซือ้ทีม่ีความประสงคจ์ะช าระเงินคา่จองซือ้ดว้ยเงินสดหรอืเงินโอน โดยวิธีช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต ใชแ้บบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
(Bill Payment) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 4) ท าการโอนเงินเขา้บญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription” 
สามารถท ารายการผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ  
25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของ
ธนาคารธนชาตแตล่ะสาขา) รายละเอียดดงันี ้

ธนาคาร / สาขา : ธนชาต / มาบญุครอง 
ประเภทบญัชี : กระแสรายวนั 

ระบบการโอนเงิน : Bill Payment 

Com Code / Service Code : 3116 (บล.ธนชาต เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย)์ 
Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (10 หลกั) 
Ref.2 : เลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล 

(13 หลกั) 
 

กรณีผูจ้องซือ้มีความประสงคท์ี่จะช าระเงินคา่จองซือ้ดว้ยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ใหส้ั่ง
จ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย์” หรือ “Thanachart Securities 

Public Company Limited for Subscription” โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลง
วันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 เท่าน้ัน และต้องน าเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ไปช าระผ่าน
เคาน์เตอรข์องธนาคารธนชาต โดยใช้แบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตไม่เกิน
วันที่ 22 มกราคม 2564 เท่าน้ัน ทัง้นีเ้ช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป  

หากผูจ้องซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนหลงัเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต 
ของวนัท่ี 22 มกราคม 2564 จะตอ้งช าระคา่จองซือ้ดว้ยเงินสดหรอืเงินโอนเทา่นัน้ 

 7.1.2  การช าระเงนิผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต  

กรณีผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill 

Payment ของธนาคารธนชาต ผ่านช่องทาง Internet Banking ผูจ้องซือ้ตอ้งมีบญัชีธนาคารธนชาต และได้
ท าเรื่องขอใชง้านระบบ Thanachart i-Net กบัธนาคารธนชาต แลว้ โดยผูจ้องซือ้สามารถด าเนินการโอนเงิน
ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผูจ้อง
ซือ้จะตอ้ง Log in เขา้ระบบ Thanachart i-Net ที่ https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do ดว้ย 
User ID และรหสัผา่น แลว้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 เลอืกเมนกูารช าระสนิคา้และบรกิาร  
ขัน้ตอนท่ี 2 เลอืกกลุม่ผูใ้หบ้รกิาร : 03 สถาบนัการเงิน/บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ                  

https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do%20ด้วย
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ขัน้ตอนท่ี 3 เลอืกผูร้บัเงิน :  3116 บล.ธนชาต เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย ์

ขัน้ตอนท่ี 4 เลอืกประเภทบรกิาร :  3116 บล.ธนชาต เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย ์

ขัน้ตอนท่ี 5 ระบหุมายเลขอา้งอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (10 หลกั) และ 

                  ระบหุมายเลขอา้งอิง 2 (Ref 2) : เลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล                       
                  (13 หลกั) 
ขัน้ตอนท่ี 6 เลอืกบญัชีธนาคารธนชาตของผูจ้องซือ้  
ขัน้ตอนท่ี 7 ระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระคา่จองซือ้ และวนัท่ีช าระเงินคา่จองซือ้ 

ขัน้ตอนท่ี 8 กดเพ่ือขอรหสั OTP และกรอกรหสั OTP (โดยรหสั OTP จะสง่ SMS เขา้หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือที่ใหไ้วก้บัธนาคารธนชาต) 

ขัน้ตอนสดุทา้ย ยืนยนัการท ารายการ 

7.1.3  การช าระเงนิผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต 

     กรณีผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile 

Banking ของธนาคารธนชาต ผู้จองซื ้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาต และได้ท าการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น Thanachart Connect บนโทรศพัทม์ือถือเรียบรอ้ยแลว้ โดยผูจ้องซือ้สามารถด าเนินการ
โอนเงินวนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 เลอืกเมนจูา่ยบิล  
ขัน้ตอนท่ี 2 ใสร่หสั PIN เพ่ือเขา้ระบบ  
ขัน้ตอนท่ี 3 คน้หาบรกิาร  :  3116 บล.ธนชาต เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย ์

ขัน้ตอนท่ี 4 ระบหุมายเลขอา้งอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (10 หลกั) และ 

                  ระบหุมายเลขอา้งอิง 2 (Ref 2) : เลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเลขทะเบียนนติิบคุคล                       
                  (13 หลกั) 
ขัน้ตอนท่ี 5 ระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระคา่จองซือ้  
ขัน้ตอนสดุทา้ย กดยืนยนัการท ารายการ 

 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถน าแบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน
ระบบ Bill Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ได้รับจากระบบจองซือ้ E-RO ไปช าระเงินคา่จองซือ้หุน้
สามัญเพ่ิมทุนผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารธนชาต หรือ Thanachart i-Net  หรือ Thanachart Connect 

ตัง้แตว่นัท่ี 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  

7.1.4  การช าระเงินโดยใช้ QR Code ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปช าระเงินค่าจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ทุกธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่
วนัท่ี 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  
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7.1.5  การช าระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เฉพาะผู้จองซื้อที่ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
หลักทรัพยธ์นชาต เท่าน้ัน 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต ที่ไดด้  าเนินการแจง้
ความประสงคข์อใชบ้รกิารระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) ผ่านบริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต และบริการ ATS มีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้
สามารถแจง้ความประสงคผ์า่นระบบ E-RO หรอื ระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทปผา่นผูแ้นะน าการลงทนุ (IC) 

หรือ ระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลา
ท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ส าหรบัการท ารายการในวนัที่ 20-22 และ 25 มกราคม 2564) 
และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (ส าหรบัการท ารายการในวนัท่ี 26 มกราคม 2564)  

7.1.6  การช าระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู้จองซื้อที่มี
บัญชีซือ้ขายหลักทรัพยก์ับหลักทรัพยธ์นชาต เท่าน้ัน 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต โดยผูจ้องซือ้สามารถ
แจง้ความประสงคผ์่านระบบ E-RO ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายในเวลาท า
การ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และส าหรับการท ารายการวันที่ 26 มกราคม 2564 ภายใน 
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. หรือ จองซือ้ผ่านระบบโทรศพัทบ์นัทึกเทปผ่านผูแ้นะน าการลงทนุ ( IC) 

หรือ จองซือ้ผ่านใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และส าหรับการท ารายการวันที่ 26 มกราคม 2564 
ภายใน เวลา 09.00 น. ถงึ 12.00 น.  

7.2  วิธีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วนัท าการ นบัเฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย)์ โดยวิธีการ 
ดงันี ้

7.2.1  การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต 
(ตวัแทนรบัจองซือ้) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าเอกสารท่ีใชใ้นการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้
เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิที่
ได้รับจัดสรร ทั้ ง นี้  ก าหนดให้ ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต่อ  
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยติดต่อตวัแทนรบั
จองซือ้ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ  
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย)์ หรือติดต่อบริษัทหลกัทรพัยข์อง 

ผูจ้องซือ้ โดยบรษัิทหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้จะท าการรวบรวมใบจองซือ้พรอ้มเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ใหต้วัแทนรบัจองซือ้ตอ่ไป 
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ก) ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3)  

ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนโดยระบจุ านวนหุน้ที่
ตอ้งการจองซือ้ตามสทิธิ และจ านวนหุน้ท่ีตอ้งการจองซือ้เกินสทิธิ (ถา้มี) พรอ้มลงลายมือช่ือ 
หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินสทิธิ จะตอ้งแสดงความจ านง
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุเกินสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร 

  ข) ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)  

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นเอกสารที่ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมพรอ้มกบัหนงัสือฉบบันีท้างไปรษณียล์งทะเบียน ซึ่งจะระบุ
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้เดิมทราบ  

ค) หลกัฐานการช าระเงิน (แบบฟอรม์การช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุผา่นระบบ Bill 

Payment (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 

ผูจ้องซือ้น าสง่หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจอง
ซือ้ตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ที่ผู้จองซือ้
เลอืกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 7.1.1 – 7.1.3  

กรณีผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัหลกัทรพัยธ์นชาต  (ตวัแทนรบัจองซือ้) 
ที่เลอืกวิธีการช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตั ิ(ATS) 
หรือการช าระเงินโดยหักจากบญัชีเงินฝากหลกัประกนั (TR) ตามที่ระบใุนขอ้ 7.1.5 – 7.1.6 

ไมต่อ้งน าสง่หลกัฐานการโอนเงินใหต้วัแทนรบัจองซือ้ 

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบคุคล  

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้น พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ-นามสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหุน้เดิมที่
ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่ีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 หรอืในใบรบัรองสทิธิการจองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ใหแ้นบส าเนาหลกัฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง  
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บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว  

ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ  

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยลายมือช่ือนั้นตอ้งตรงกับ
ลายมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ  

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ  

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอยา่งลายมือช่ือ 
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัย่ืนใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา
ใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  า
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทบั
ของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้  

นิติบคุคลที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้ที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบไุวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลผลประโยชน ์(แลว้แต่
กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถา้มี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูล้งนามแทนผูด้แูลรกัษา
ผลประโยชน ์(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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  จ) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพ่ิมเติมกรณีจองซือ้เกินสทิธิ และประสงคจ์ะ
รบัเงินคืนดว้ยการโอนเงินเขา้บญัเงินฝากธนาคาร)  

ผูจ้องซือ้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิตอ้งส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร
หนา้แรก ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ส  าหรบับญัชี
กระแสรายวนัท่ีแสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท่าน้ัน ไดแ้ก่  

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารซิตีแ้บงค ์ 
- ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั 

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นีช่ื้อเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ที่

จองซือ้เกินสิทธิ โดยบริษัทจะช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการ
จัดสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารอตัโนมตัิ  

  ฉ) หนงัสอืมอบอ านาจ  (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูจ้องซือ้มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจด าเนินการย่ืนเอกสาร
จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายขุองผูร้บัมอบอ านาจ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ช) แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐั (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูท้ี่ประสงค์
จะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 
และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล  
(สิง่ที่สง่มาดว้ย 6)  

ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากใบหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน 
“แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐั (บุคคลและนิติบุคคล) และค ารบัรอง
สถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
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เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ที่ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(Issuer Account) เทา่นัน้” เพ่ือน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

7.2.2 การจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) 

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อ หุ้นสามัญเ พ่ิมทุนผ่ านระบบ Electronic Rights Offering  

(E-RO)ของตวัแทนรบัจองซือ้บนเว็บไซต ์www.thanachartsec.com (“การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO”) 
ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดย 

ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซือ้ กรณีผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องด าเนินการจองซือ้ผ่าน
ระบบ E-RO 1 คร้ังต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่าน้ัน โดยผูจ้องซือ้มีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

(1) ผูจ้องซือ้หุน้สามารถตรวจสิทธิผ่านเวบไซต ์ www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม่ได้
รบัหนงัสอืรบัรองสทิธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

(2) ผูจ้องซือ้หุน้ ด าเนินการจองซือ้ โดยกรอกจ านวนหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้ 

(3) เลอืกวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ (Upload หลกัฐานการช าระเงิน) 
กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ก่อนการจองซือ้ผ่าน
ระบบ E-RO ผูจ้องซือ้สามารถน าแถบ Bar Code ที่ไดร้บัจากระบบ E-RO ไปช าระเงิน
คา่จองซือ้ผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารธนชาต ภายในวนัและเวลาที่ก าหนดในขอ้ 6.1 หรอื น า 
QR Code ที่ไดร้บัจากระบบ E-RO ไปช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ Mobile Banking 

หรอื Internet Banking ไดท้กุธนาคารพาณิชย ์

(4) ผูจ้องซือ้ กรุณากรอกรายละเอียดส าคญัใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

(5) กรณีผูจ้องซือ้ จองซือ้เกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบญัชีธนาคาร และ Upload หนา้สมดุ
บญัชีธนาคารส าหรบัรบัเงินคืนสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืระบหุมายเลข Prompt Pay 

(6) ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(7) พิมพห์ลกัฐานการจองซือ้หุน้ไวเ้ป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต และเลือกวิธีการช าระค่าจอง
ซือ้โดยการโอนเงินผ่านระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตัิ  (ATS) หรือหกัจากบญัชีเงินฝาก
หลกัประกนั (TR) สามารถด าเนินการจองซือ้ตัง้แต่วนัที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายใน
เวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ส าหรบัการท ารายการในวันที่ 20-22 และ 25 มกราคม 
2564) และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (ส าหรบัการท ารายการในวนัท่ี 26 มกราคม 2564) เทา่นัน้ 

7.2.3 การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์นัทกึเทป (“การจองซือ้ผ่านโทรศัพท”์) (เฉพาะผูจ้องซือ้ที่มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต เทา่นัน้) 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต ซึง่เป็นตวัแทนรบัจอง
ซือ้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนผ่านเจา้หนา้ที่ผูแ้นะน าการลงทุน หรือ Investment Consultant 

(“IC”) ของผู้ซือ้จอง ตามวันและเวลา และวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ก าหนด โดย 

http://www.thanachartsec.com/
http://www.thanachartsec.com/
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ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซือ้ 

โดยเมื่อ IC ไดร้บัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้ง
บนัทึกค าสั่งการจองซือ้ผา่นระบบที่บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จดัเตรียมไว ้โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการ
จองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ช่ือเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไมส่ามารถด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ
ผ่านระบบโทรศพัทบ์นัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้หุน้สามารถท าการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยวิธีการย่ืน
เอกสารจองซือ้ หรอื การจองซือ้ผา่นระบบ E-RO ตามที่ระบใุนขอ้ 7.2.1 และ ขอ้ 7.2.2 ได ้

7.3 การคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ (ถา้มี)  

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน บริษัทโดยตัวแทนรบัจองซือ้จะด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ  

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินสทิธิและไดร้บัจดัสรรหุน้ไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกิน
สิทธิเนื่องจากมีหุน้เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้และไมม่ีคา่เสยีหายใด ๆ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ 

ในกรณีผูจ้องซือ้แจ้งความประสงคข์อรบัเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัจัดสรรคืนดว้ย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และได้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก 
ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ส  าหรบับญัชีกระแสราย
วนัท่ีแสดงเลขที่บญัชีธนาคารทัง้ 10 หลกั ไดแ้ก่ 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารซิตีแ้บงค ์ 
- ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั 

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินเขา้บญัชีดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบ
การโอนเงินอตัโนมตัิ ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ช่ือ
บญัชีธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทนุ หรอืที่ระบไุวใ้นระบบจองซือ้ E-RO  

 

(2) คืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซือ้  

กรณีผูจ้องซือ้ไมไ่ดแ้นบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรก หรอืส าเนารายการเดิน
บญัชี (Statement) ส  าหรบับญัชีกระแสรายวนั ที่ระบุช่ือบญัชี หรือไม่ไดแ้จง้ความประสงค์
ตอ้งการรบัเงินคา่จองซือ้หุน้คืนดว้ยวิธีโอนเงินเขา้บญัชี บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงิน
ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยจัดท าเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่าย
เฉพาะในนามผูจ้องซือ้หุน้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวนัก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date)  
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ 

(โดยนบัวนัท่ี 26 มกราคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) 

กรณีที่บริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุไดภ้ายในเวลาดงักลา่ว บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทุนในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรร นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวนัที่ไดท้  าการช าระคืน
ตามวิธีดงักลา่วขา้งตน้  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ไดม้ีการช าระคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ
ที่ไม่ไดร้บัจดัสรรร โดยการสง่เช็คคืน หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ โดยถกูตอ้งแลว้ให้
ถือว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้หุน้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ จากบรษัิทหรอืตวัแทนรบัจองซือ้อีกตอ่ไป 

(3) การคืนเงนิเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย ์(PromptPay)  

กรณีผูจ้องซือ้มีการผูกบญัชีธนาคารดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนเท่านัน้ โดยบริษัทจะ
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรโดยการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารที่ผูกกับ
บริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนบัวนัที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) กรณีไม่สามารถโอน
เงินเขา้บญัชีธนาคารที่ผกูกบับริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนได ้การ
คืนเงินคา่จองซือ้จะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามขอ้ 2 

7.3.2 กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเงือ่นไขการ
จองซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุน  
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บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามัญเพ่ิม
ทุนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้และ/หรือ
บริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามเช็คค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ้งติดตอ่รบัเช็คจากตวัแทนรบัจองซือ้ ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (โดยนบัวนัท่ี 26 มกราคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุ
การจองซือ้) 

7.4 วิธีการส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้ริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ด าเนินการสง่มอบหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ไดร้บัการ
จดัสรร ในกรณีใดกรณีหนึง่ตามที่ผูจ้องซือ้ระบใุนใบจองซือ้ หรอืระบใุนระบบจองซือ้ E-RO ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย ์ 

ในกรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารฝากใบหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ของ
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัในบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้อง
ซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีบ้ริษัทจะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ 
“บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์
ตามที่ผูจ้องซือ้ระบ ุและออกหลกัฐานการฝากหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนบัวนัที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้
จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย ์อนญุาตใหหุ้น้ของ
บรษัิทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีขอ้ 7.4.1 นี ้ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้อง
ซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบัญชีของบริษัทหลกัทรัพยด์ังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการสง่มอบหุน้ดงักลา่ว โดยออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.4.3 แทน  

ผูถื้อหุน้เดิมทีใ่ชส้ทิธิในการจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัย ์(ตามที่ระบไุวใ้นดา้นหลงั
ใบจอง หรอืในหนา้จอระบบจองซือ้หุน้ E-RO) ที่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่และเลขที่บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรเขา้บัญชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ ง หากระบุรหสั
บริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้งจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหุน้ หรือความลา่ชา้ในการติดตามหุน้
คืน  

7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 

ในกรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารฝากใบหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย  ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัในบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีบ้รษัิทจะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝาก
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หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้
ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
(โดยนบัวนัที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) หากผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูจ้องซือ้
จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยติดต่อผ่าน
บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะสามารถขายหุน้
ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้้นของบรษัิทท าการซือ้ขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้  

7.4.3 รับเป็นใบหุน้สามัญในนามของผู้จองซือ้ 

ในกรณีผูจ้องซือ้ประสงคข์อรบัเป็นใบหุน้สามัญ (Scrip) ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะ 

นายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้  
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ทีป่รากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564  

ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนบัวนัท่ี 26 มกราคม 2564 เป็นวนั
สิน้สดุการจองซือ้) ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้
จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึง่ผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้ของบริษัทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ได้ระบวุิธีการรบัมอบหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ 
และ/หรือในระบบจองซือ้ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซือ้ 
ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่จองซือ้ไดท้นัที  ที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

7.5 การตรวจสอบผลการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่ม 

ผูจ้องซือ้สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนผ่านเว็บไซต ์www.thanachartsec.com 
ของตวัแทนรบัจองซือ้ ตัง้แต่วนัที่ 1 – 5 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (วนัและเวลาอาจมี
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (13 หลกั) ระบบจะแสดง
จ านวนหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรร และไม่ไดร้บัการจดัสรร (ถา้มี) จ านวนเงินคืนค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ
สว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร (ถา้มี) วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้ และวนัท่ีในการคืนเงินคา่จองซือ้ 

7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน  

7.6.1 ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะไดร้บัหลกัฐานการจองซือ้ที่ลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ของ
ตวัแทนรบัจองซือ้ หรอืพิมพห์ลกัฐานการจองซือ้เมื่อท าการจองซือ้ผา่นระบบการจองซือ้ E-RO เพ่ือเป็น

http://www.thanachartsec.com/
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หลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ โดยการจองซือ้จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ย  

7.6.2 ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ และช าระเงินคา่จองซือ้แลว้ จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 
เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท 

7.6.3  ผูถื้อหุน้เดิมที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ หรือมิไดช้ าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ
ตามวนัและเวลาที่ก าหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามวนัท่ีสั่งจ่าย บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหุน้เดิมรายนัน้สละสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

7.6.4 บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ งดรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นเงินสด โดยผูถื้อหุน้
เดิมตอ้งด าเนินการช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นธนาคารธนชาตใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการจองซือ้ 

7.6.5 กรณีผูถื้อหุน้เดิมมีเลขทะเบียนผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 เลข ตอ้งด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 1 

ใบจองซือ้ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  

7.6.6 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุมากกวา่จ านวนเงินที่บรษัิทไดร้บั
ช าระ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบรษัิทไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั  

7.6.7 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีบรษัิทไดร้บั
ช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู้จองซือ้แต่ละราย
ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

7.6.8 หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือบริษัทไม่
สามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิด
ของบรษัิทภายในระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้ตามที่ก าหนด หรอืผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไมค่รบถว้นหรอืไมช่ดัเจนหรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้รายนัน้
สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว ดงันัน้ ในการช าระเงินคา่จองซือ้ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการ
ช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

7.6.9 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้รายใด หากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้
ต่างดา้วเกินกวา่จ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท โดยผูถื้อหุน้ดงักลา่ว
อาจไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพียงบางสว่น  

7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุน้ เง่ือนไขในการ
จองซือ้หุน้หรือขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปัญหา อปุสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิท 
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8.วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเงินท่ีได้

ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

 

9.ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน  
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ จะท าใหบ้ริษัทมีเงินทนุหมนุเวียน

ในการประกอบธุรกิจของบรษัิท และสภาพคลอ่งเพ่ิมขึน้ 

 

10.ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุน้จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

10.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณ
รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรและมีสภาพคลอ่งเพียงพอ
ตอ่การประกอบธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

ในสว่นของหุน้บรุมิสทิธิ ซึง่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะมีสทิธิดงันี ้ 

(1) มีสิทธิเหนือหุน้สามญัในการรบัเงินปันผล โดยจะไดร้บัเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ  10 ต่อปี ของมูลค่าหุน้
บรุมิสทิธิตามที่ตราไว ้ 

(2) ในปีใดท่ีไมม่ีการจ่ายเงินปันผลใหหุ้น้บรุมิสทิธิ ใหน้ าเอกสทิธ์ิดงักลา่วในขอ้ (1) ของหุน้บรุมิสทิธิไปรวมจ่าย
ในปีตอ่ไปจนกวา่จะครบ  

(3) หากมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่หุน้สามญัเกินอตัราที่หุน้บรุมิสทิธิจะพงึไดร้บัตามที่ก าหนดในขอ้ 1 ใหจ้่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่หุน้บรุมิสทิธิในอตัราเทา่เทียมกนั และ  

(4) หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุน้สามญัทุกประการ การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้
สามัญนัน้จะกระท าไดก็้แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี ้ ใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแปลงหุน้
ดงักลา่ว ย่ืนค าขอแปลงหุน้ตอ่บรษัิท พรอ้มสง่มอบใบหุน้คืน 

10.2 สทิธิในการรับเงนิปันผล 

จองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซือ้ได้รับ 

การจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แลว้ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และบริษัท 

มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

11.รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท  
 

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมตามสัดส่วน 

กรณีผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททกุรายใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นที่แต่ละรายไดร้บัการจดัสรร  ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทจะมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทัง้หมด X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

= 0.43 – 0.41 X 100 

 0.43  

= รอ้ยละ 5.6  

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัท 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
เพ่ือขออนุมตัิใหบ้ริษัท เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวคือระหว่างวนัที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากบั 

0.43 บาท 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

= มลูคา่ตลาดหลงัการเสนอขาย 

 จ านวนหุน้สามญัทัง้หมดภายหลงัการออกหุน้เพ่ิมทนุ 

= (139,445,379.7 + 31,857,284.7) 

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

= 0.41 บาทตอ่หุน้ 

หมายเหต:ุ ในสว่นของการค านวณราคาใชส้ทิธิ Right Offering บรษัิทอา้งอิงราคาใชส้ทิธิที่ 0.30 บาทตอ่หุน้ 

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย X 100 

 EPS ก่อนเสนอขาย  

= ((-0.2268) – (-0.0743)) X 100 

 (-0.2268)  

= รอ้ยละ 67.3  

    

โดย EPS หลงัเสนอขาย = (ขาดทนุสทุธิของบรษัิท ส าหรบัรอบ 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี  
30 มิถนุายน 2563 หกัเงินปันผลหุน้บรุมิสทิธิ) 

  (จ านวนหุน้สามญัทัง้หมดภายหลงัการออกหุน้เพ่ิมทนุ) 
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 = (-30,586,525)-765,0001 

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

 = -0.0743 บาทตอ่หุน้ 

(ค) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

ไมม่ี เนื่องจากผูถื้อหุน้ทกุรายใชส้ทิธิตามสดัสว่นจึงไมม่ีผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ 

 

                                                           

1
 ค านวณจากรอ้ยละ 10 ตอ่ปี ของมลูคา่หุน้บรุมิสทิธิท่ีตราไว ้ซึง่จะเทา่กบั 10% × 3 × 2,550,000 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

 

 

 

 

 

บริษัท จุฑานาว ีจ ากัด (มหาชน) 
 

การจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ระหว่างวันที ่20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 

(รวม 5 วันท าการ)
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือยอ่ : JUTHA 

เลขทะเบียนบรษัิท : เลขที ่0107536001613  
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : อาคารมาโณทาวเวอร,์ 153 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพาณิชยน์าวีระหวา่งประเทศ 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องของบริษัท 

บริษัท ประกอบการธุรกิจพาณิชยน์าวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลกั โดยมีบริษัทในเครือที่สามารถด าเนินการใน
ลกัษณะท างานเป็นกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวกบัการเดินเรือทะเลเพ่ือช่วยสนบัสนนุกองเรือของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ
ทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรอืโลกอยา่งตอ่เนื่องและครบวงจรดงันี ้

1) บริษัท – บริษัทแม่ มีหนา้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศที่เป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท 
ประกอบดว้ย ธุรกิจเดินเรือแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจดัการเรือ (Ship 

Management) และกลุ่มธุรกิจเก่ียวกับการค้าทางเรือ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าจัดหาสินค้า ธุรกิจ
นายหนา้ซือ้ขายเรอื และธุรกิจนายหนา้เช่าเรอื  

2) บริษัท ไทยเดน มารีไทม ์จ ากัด (“THAIDEN”) – บริษัทย่อย มีหนา้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่าง
ประเทศ 

3) บริษัท เจ ชิปป้ิง เซอรว์ิส จ ากดั (“J Shipping”) – บริษัทรว่ม มีหนา้รบัผิดชอบกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวกบัการขนสง่
ทางทะเลอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสนิคา้ในเรอื ธุรกิจตวัแทนเรอื ธุรกิจซอ่มเรอื ธุรกิจขนสง่ในประเทศ เป็นตน้   

4) บรษัิท มารโิตโม ่ไอเอ็นซี จ ากดั บรษัิทยอ่ย มีหนา้ที่รบัผิดชอบกลุม่ธุรกิจเดินเรอืระหวา่งประเทศ 

บรษัิท ไดเ้สนอบรกิารใน 2 รูปแบบ คือ การบรกิารดว้ยเรอืของบรษัิทเองซึง่เป็นเรอื อเนกประสงค ์(Multipurpose) แบบ
รับจ้า งขนส่ง เ ป็นระยะเวลา  ( Time Charter) และการให้บริการบริหารจัดการ เ รือ  ( Ship Management) 

แก่บรษัิทอ่ืน ดงันี ้ 

1) การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัท สามารถให้บริการใน
เสน้ทางทั่วโลกตามระยะเวลาจา้งขนสง่และเง่ือนไขที่ไดต้กลงไว ้บริษัทคดัเลือกผูจ้า้งขนสง่ เรือ (Charterer) 

โดยตรงและผา่นการติดตอ่นายหนา้ตา่งประเทศที่ดีเป็นท่ีไวว้างใจในตลาดและมีความสามารถในการตอ่รอง
สงู ลกูคา้กลุม่นีจ้ะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสงู ปัจจุบนับริษัทใหค้วามส าคญักบับริการดา้นนี ้
มากเพราะสามารถลดความเสีย่งในดา้นการหาสนิคา้และราคาน า้มนัและท าใหบ้รษัิทมีรายไดท้ี่แนน่อน 
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กลุ่มบริษัท และบริษัท ไดน้ าเรืออเนกประสงค์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ล  า และเรือเช่าจาก
ตา่งประเทศ 1 ล  า มาใหบ้รกิารแบบรบัจา้งเหมาเป็นระยะเวลา ดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อเรือ 

(ภาษาไทย) 

ปี
สร้าง 

อายุการใช้
งาน

คงเหลือ 

เดท
เวทตนั 

เส้นทางที่ให้บริการ
ในปัจจุบนั 

ความเป็นเจ้าของ 

1 เรอืจฑุามาลี 2552 21 ปี 11,945 ทั่วโลก บรษัิท  
2 เรอืจฑุาวาสนา 2543 7 ปี 8,974 ทั่วโลก บรษัิท 

3 เรอืจฑุาปัทมา   2539 8 ปี 8,241 เอเชีย-ตะวนัออกกลาง บรษัิท 

4 เรอืเฟรเดนสบอรค์ 2554 23 ปี 12,580 ทั่วโลก THAIDEN 

5 เรอืไวท ์โทคิโอ 2551 18 ปี 11,342 ทั่วโลก เช่าจากบคุคลอ่ืน 

ซึ่งบริษัท ใหบ้ริการแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงสัน้ในเสน้ทาง Intra–Asia บริษัท ไดป้รบักลยทุธ์
บรกิารของเรอื ใหเ้ป็นแบบรบัจา้งขนสง่เป็นระยะเวลา โดยเนน้การท าสญัญาเป็นช่วงประมาณ 3-6 เดือนตอ่
ครัง้เพ่ือรอดจูงัหวะของตลาด 

2) การใหบ้ริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอ่ืนซึ่งเริ่มตัง้แต่ปลายปี 2550 ดว้ยความ
พรอ้มดา้นประสบการณท์ี่ผูบ้รหิารและพนกังานสั่งสมมานาน หลงัจากนัน้ไดข้ยายการรบับรหิารจดัการเรือที่
มีขนาดใหญ่ขึน้ท่ีเป็นเรอืประเภทอ่ืนเช่น เรอืส าหรบับรรทกุรถ ฯลฯ และมีเสน้ทางการคา้ทั่วโลก 

ทัง้นี ้ดว้ยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคมุตน้ทนุที่ต  ่า สง่ผลใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากพนัธมิตร
ตา่ง ๆ ใหบ้รหิารจดัการเรอืที่มีเสน้ทางเดินเรอืรอบโลกในฐานะ Technical Managers 

3. โครงสร้างการถอืหุน้ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถงึขอ้มูลของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดังกล่าว 

ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 บรษัิทมีโครงสรา้งกลุม่บรษัิท ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

33.33% 

บรษัิท 

51.00% 

THAIDEN 

100.00% 

มารโิตโม ่

ไอเอ็นซ ี

J Shipping 
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3.1 THAIDEN จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจพาณิชยน์าวี โดยมีผูถื้อ
หุน้ ไดแ้ก่ JUTHA (51.00%) บรษัิท นอรด์านาไลน ์เอเอส จ ากดั (49.00%) J Shipping (0.00%) 

3.2 J Shipping จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ปัจจุบนั มีทนุจดทะเบียน 15,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจขนถ่ายสินคา้ ซ่อมเรือ 
และขนสง่สนิคา้ทางบก โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ JUTHA (33.33%) พลเรอืตร ีชาโณ เพ็ญชาติ 
(17.83%) นายชเนศร ์เพ็ญชาติ (13.92%) และผูถื้อหุน้รายอ่ืน 22 ราย (34.92%) 

3.3 บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จ ากัด จดทะเบียนจัดตัง้ในไตรมาส 3 ปี 2563 ในประเทศปานามา มีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้จ านวน 10,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ประกอบธุรกิจพาณิชยน์าวี ถือหุน้โดย JUTHA (100.00%) 

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบรษัิทมีรายช่ือดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาต ิ ประธานกรรมการ 

2 นายชเนศร ์เพ็ญชาติ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ 

3 นายศรณัย ์เพ็ญชาติ กรรมการ 

4 นายชนติร เพ็ญชาต ิ กรรมการ 

5 นายศิรชิยั สาครรตันกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7 นายประมวล จนัทรชี์วะ กรรมการตรวจสอบ 

 

5. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท1มีรายช่ือดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ** 
1 นายชเนศร ์เพ็ญชาติ 34,209,970* 24.30 

                                                           

1
 เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 มีบคุคลในวงจ ากดัไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

 นายชเนศร ์เพ็ญชาติ ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 88,888,888 หุน้ ส่งผลใหมี้สดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 38.641 

ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท 

 Austin Asset Limited ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุจ านวน 88,888,888 หุน้ ส่งผลใหมี้สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 27.9 

ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท  
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ** 
2 นางสาวเกศรนิ อุน่พงศเ์จรญิสขุ 15,715,000 11.16 

3 นางปรยินาฏ ยงัส ์ 12,068,200 8.57 

4 นายวชิยั จิรเจรญิกิจกลุ 4,403,100 3.13 

5 นายวชิิต สมิทธิเวศม ์ 2,140,000 1.52 

6 นายสชุาติ หวงัสวา่งกลุ 2,116,800 1.50 

7 นายนิติ ถาวร 2,000,000 1.42 

8 พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาต ิ 1,803,176 1.28 

9 นายสพุจน ์ลาภานนัตร์ตัน ์ 1,666,300 1.18 

10 นายพนสั รุง่นพคณุศร ี 1,603,900 1.14 

 ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 63,063,375 44.79 

 รวม 138,245,071 100.00 
 

หมายเหตุ : *รวมหุน้สามญัและหุน้บรุมิสทิธิ 

**รอ้ยละของจ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสทิธิที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6. ภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชยน์าวีระหว่างประเทศ โดยใชเ้รืออเนกประสงคท์ี่สามารถบรรทกุสินคา้ไดห้ลายประเภท 
โดยเป็นสนิคา้เทกองและเครือ่งจกัรเป็นหลกั ธุรกิจขนสง่ทางเรอืลกัษณะดงักลา่วจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ความตอ้งการขนสง่สนิคา้ โดยช่วงปี 2560 - ปี 2562 การขนสง่ทางเรอืแบบเทกองมีอตัราการเติบโตถดถอยรอ้ยละ 4.1 
รอ้ยละ 2.7 และรอ้ยละ 2.4 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตรอ้ยละ 3.3 รอ้ยละ 3.0 และ
รอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั ทัง้นี ้ความตอ้งการขนส่งสินคา้ทางเรือมีการเติบโตขึน้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจ้ากทิศทา ง
เพ่ิมขึน้ของดชันีคา่ระวางเรอื หรอื Baltic Dry Index (BDI) ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  

อยา่งไรก็ตาม ปี 2562 ดชันีคา่ระวางเรอืมีความผนัผวนเนื่องจากเหตกุารณต์า่ง ๆ โดยช่วงตน้ปีดชันีคา่ระวางเรอืมีการ
ปรบัลดลง โดยมีเหตผุลมาจากอบตุิเหตกุารพงัทลายของเขื่อนในประเทศบราซิลซึง่มีผลกระทบเชิงลบตอ่ราคาของแร่
เหลก็อยา่งรุนแรงสง่ใหก้ารขายแรเ่หลก็ลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ดชันีคา่ระวางเรอืคอ่ยๆปรบัตวัสงูขึน้หลงัจาก
ที่ไดม้ีการฟ้ืนฟูเขื่อนดงักล่าว ท าใหร้าคาเหล็กค่อยๆลดลงและมีการคา้ขายมากขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดชันีค่า
ระวางเรอืปรบัตวัขึน้ไปถึง 2,500 จดุ สงูสดุในรอบ 5 ปีที่ผา่นมาเนื่องจากมีความตอ้งการของเรอืขนสง่เหลก็และแรจ่าก
ประเทศจีนและบราซิลเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือไดล้ดถอยลงมาที่ 1,258 จุด เนื่องจาก
เจา้ของเรือเตรียมตวัส าหรบักรผนัผวนอย่างรุนแรงของค่าน า้มนัในตน้ปี 2563 ตามระเบียบขอ้บงัคบั IMO2020 เรื่อง
การใช้น ้ามันคุณภาพสูงชนิดก ามะถันต ่ า  ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime 

Organization (IMO)) ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 



 
 

 

 

 

 

2563 Covid-19

งาน
415  ์ธนัพาภมุกนอดืเนใ ดุจ 2563 ก็รไงา่ยอ

 นยานุถิมนอดืเงว่ช มาต -  มคาลุต 2563 1,200 - 2,000 

  

3.0  ปีงว่ชนใ ะลยอ้ร 2561-2562 

ทษิัรบะลแอืรเงาทง่สนขจกิรธุบักตคานอนใีดลผง่สะจง  

 ปีอืรเงาทง่สนขจกิรุธม้นโวนแ 2564  

4.2 ( า่นรโคโสัรวไงอขา่วนาฐิตมมสนบ Covid-19 กิลเกยรากีมะลแ้ดไมุคบวคถรามาส )
มาตรการคว งา่ตมุคบ  ๆ และ Clarksons  ะลยอ้รตโบติเะจา่วงอกทเบบแอืรเงาทง่สนขจกิรุธา่ว์ณรากดาค 5.5 

1.3 

ทษิัรบะลแอืรเงาทง่สนขจกิรุธ  

7. ประวัติการเพิมทุนและประวัติ  ะยะรนใลผนปันิงเยา่จราก 3 ปี ทผ่ีานมา 

7.1 ประวัติการเพิมทุน 

นุ้หอถู้ืผญัมาสิวมุชะรป  1/2563 ของบรษิทั  ช 17 ธันวาคม 2563 ิตัมุนอิตมม้ีดไ   

นวนาํจ  177,777,776  นุ้ห 3.00 บาท 
( ดักาํจงวนใลคคุบก่แ้หใรรสดัจ Private Placement  ะลนุ้หาคารนใ ) 0.45 บาท  

24 ธันวาคม 2563 ดักาํจงวนใลคคุบ วา่ลกงัด  

บริษทั จึง 533,333,328 บาท  

422,385,213 บาท เป็น 955,718,541 นวนาํจญัมาสนุ้หนป็เกออง่บแ ทาบ  316,022,847 ธิทิสมิรุบนุ้หะลแ นุ้ห
 นวนาํจ 2,550,000 3.00 บาท 

7.2 ลผนปันิงเยา่จรากิตัวะรป  

 ป ี2562 : ลผนปันงิเยา่จดง  

 ป ี2561 : ลผนปันงิเยา่จดง  

 ป ี2560 : ลผนปันงิเยา่จดง  

 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

 

 

 

 

 

บริษัท จุฑานาว ีจ ากัด (มหาชน) 
 

การจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ระหว่างวันที ่20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 

(รวม 5 วันท าการ)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 

 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หนว่ย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30  

ก.ย. 2563 2560 2561 2562 

สินทรัพย ์

   
 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1.53 30.30 30.36 30.38 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นหมนุเวียนอ่ืน 5.37 4.71 4.03 19.62 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
พสัดคุงเหลอื 65.62 60.64 51.41 61.65 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 72.53 95.66 85.81 111.65 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 23.85 23.59 21.23 21.65 

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 15.55 15.44 1.81 1.90 

เรอืเดินทะเลและอปุกรณ ์ 1,679.73 1,592.94 1,312.89 1,307.63 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - - 189.47 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืน 0.07 0.89 0.30 0.29 

ลกูหนีเ้งินชดใชค้า่เสยีหาย 0.85 3.53 221.24 0.59 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2.33 2.38 2.20 2.28 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,722.37 1,638.76 1,559.66 1,523.81 

รวมสินทรัพย ์ 1,794.90 1,734.42 1,645.47 1,635.46 

หนี้สนิ      

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

53.85 79.36 125.28 125.78 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 217.64 240.79 235.46 164.99 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

42.33 47.50 110.17 327.71 

เงินกูยื้มระยะยาวสว่นท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 359.29 258.95 212.70 427.64 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 

ปี 

- 0.07 0.07 27.98 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106.31 112.16 134.76 128.01 
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หนว่ย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30  

ก.ย. 2563 2560 2561 2562 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบรษัิทอ่ืน 23.41 23.41 23.40 23.41 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 802.84 762.24 841.83 1,225.52 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 533.76 582.29 486.07 - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 0.18 0.12 166.01 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.44 11.36 10.55 11.08 

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

21.26 15.91 15.29 18.75 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 566.46 609.74 512.03 195.84 

รวมหนีส้ิน 1,369.30 1,371.98 1,353.87 1,421.36 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

ทนุจดทะเบียน     

     หุน้สามญั 214,350,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 643.05 643.05 643.05 643.05 

     หุน้บรุมิสทิธิ 2,550,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 7.65 7.65 7.65 7.65 

รวมทุนจดทะเบียน 650.70 650.70 650.70 650.70 

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้     

     หุน้สามญั 138,245,071 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 414.74 414.74 414.74 414.74 

     หุน้บรุมิสทิธิ 2,550,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 7.65 7.65 7.65 7.65 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 82.19 82.19 82.19 82.19 

ก าไรสะสม - ทนุส ารองตามกฎหมาย 25.80 25.80 25.80 25.80 

ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (98.15) (159.10) (207.63) (300.34) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (172.96) (175.07) (187.24) (181.26) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 259.27 196.21 135.51 48.78 

สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 166.34 166.23 156.08 165.32 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 425.61 362.45 291.60 214.10 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 1,794.90 1,734.42 1,645.47 1,635.46 

 

ทรัพยส์ิน 

สินทรพัยส์ิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วนัที่ 30 กันยายน 
2563 จ านวน 1,794.90 ล้านบาท 1,734.42 ล้านบาท 1,645.47 ล้านบาท และ 1,635.46 ล้านบาท ตามล าดับ 
สินทรพัยห์ลกัของบริษัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตดัค่าเสื่อมต่อปีค่อนขา้งสงูซึ่งส่งผลใหม้ลูค่า
สนิทรพัยข์องบรษัิทลดลงทกุปีตามล าดบั และบรษัิทไมไ่ดม้ีการจดัซือ้กองเรอืเพ่ิมในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 
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เรือเดินทะเลและอุปกรณ ์สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 1,679.73 ลา้นบาท 1,592.94 ลา้นบาท 1,312.89 ลา้นบาท และ 1,307.63 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ในปี 2562 บริษัทมีการตัดจ าหน่ายเรือเดินทะเลจุฑาพุทธชาด (NORDANA SOPHIE) ที่เกิดอุบัติเหต ุ

จมลงที่นา่นน า้ประเทศเวียดนามจึงสง่ผลใหเ้รอืเดินทะเลและอปุกรณล์ดลง  
 

ลกูหนีช้ดเชยค่าเสียหาย ในงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 0.85 ลา้นบาท 3.53 ลา้นบาท 221.24 ลา้นบาท และ 0.59 ลา้นบาท ตามล าดบั ใน
ปี 2562 บริษัทมีลกูหนีช้ดเชยค่าเสียหายเพ่ิมจากปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเคลมประกันเรือ NORDANA 

SOPHIE ที่เกิดอบุตัิเหต ุท าใหเ้กิดลกูหนีช้ดเชยคา่เสียหายเพ่ิมขึน้ ซึ่งบริษัทไดร้บัช าระครบแลว้ในช่วงตน้ปี 2563 จึง
สง่ผลใหล้กูหนีเ้งินชดเชยคา่เสยีหาย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ลดลง  
 

หนี้สนิ 

หนี ้สินของบริษัทสิ ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 วันที่  31 ธันวาคม 2561 วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ  
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 1,369.30 ลา้นบาท 1,371.98 ลา้นบาท 1,353.87 ลา้นบาท และ 1,421.36 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยลดลงตามล าดบัจากการช าระหนีส้ถาบนัการเงิน  ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทจดัตัง้
บรษัิท มารโิตโน ่ไอเอ็นซี จ ากดั เพ่ือเช่าเรอืจ านวน 1 ล า เป็นระยะเวลา 8 ปี จึงสง่ผลใหห้นีส้นิตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้ 
และหนีส้นิของบรษัิทเพ่ิมขึน้ 

 

หนีส้ินหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรพัยส์ินหมุนเวียน โดยหนีส้ินหมุนเวียนมากกว่าสินทรพัยห์มุนเวียน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จ านวน 730.31 ลา้นบาท 666.58 ลา้นบาท 756.02 ลา้นบาท และ 1,113.87 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงในการด าเนินงานหากไม่ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงิน โดยบริษัทมีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัทาง
การเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 327.71 ลา้นบาท  
 

เ งินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี ้สินหมุนเวียน สิ ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 วันที่  31 ธันวาคม 2561 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 359.29 ลา้นบาท 258.95 ลา้นบาท 212.70 ลา้นบาท 
และ 427.64 ลา้นบาท ตามล าดับ สาเหตุเกิดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสญัญากับสถาบันทาง
การเงินผูใ้หส้ินเช่ือ เช่น การคงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจากับ
สถาบนัทางการเงินซึง่ฝ่ายบรหิารมั่นใจวา่จะสามารถเจรจาขอผอ่นผนัได  ้

 

ก าไรสะสม  
บริษัทประสบกบัขาดทนุสะสมต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและวฏัจกัรของธุรกิจเดินเรือที่เขา้สูข่าลง ผนวก
กับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การเดินเรือหยุดชะงัก บริษัท 

มีขาดทนุสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
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วันที่  30 กันยายน 2563 จ านวน 98.15 ล้านบาท 159.10 ล้านบาท 207.63 ล้านบาท และ 300.34 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของบรษัิทมองวา่วฏัจกัรธุรกิจเดินเรอืไดผ้า่นจดุต ่าสดุไปแลว้ 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ส่ ว นขอ ง ผู้ ถื อ หุ้น ส่ ว นบ ริ ษั ท ให ญ่  ใ น ง ว ดสิ ้น สุด วันที่  31 ธั น ว า คม  2560 วันที่  31 ธั น ว า คม  2561 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 259.27 ลา้นบาท 196.21 ลา้นบาท 135.51 ลา้นบาท 
และ 48.78 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลดลงอยา่งตอ่เนื่องจากผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้หากสว่นผูถื้อหุน้ติดลบบรษัิทจะมี
ความเสีย่งในการถกูเพิกถอนหลกัทรพัยต์ามเกณฑก์ารด ารงสถานะการเป็นบรษัิทในตลาดหลกัทรพัย์ 

2. งบก าไรขาดทุน 

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หนว่ย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน งวด 12 เดือน สิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุด 

วันที่ 30 ก.ย. 2563 2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 295.53 277.26 223.17 148.69 

รายไดจ้ากการรบับรหิารจดัการเรอื 17.06 14.62 11.11 - 

รายไดจ้ากการเคลมประกนั - - 89.56 - 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 1.42 - 20.94 

รายไดอ่ื้น 24.17 13.48 26.99 6.76 

รวมรายได้ 336.76 306.79 350.84 176.39 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (331.36) (270.74) (276.11) (209.42) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (136.87) (50.94) (50.25) (32.81) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น (34.16) - (24.92) - 

รวมค่าใช้จ่าย (502.40) (321.68) (351.28) (242.23) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (165.64) (14.89) (0.44) (65.84) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 3.39 3.00 2.23 1.37 

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นต้นทุนทางการเงนิ 

และภาษีเงนิได ้
(162.24) (11.89) 1.80 (64.47) 

ตน้ทนุทางการเงิน  (42.55) (48.00) (48.65) (24.33) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได ้ (204.80) (59.89) (46.85) (88.80) 

ภาษีเงินได ้ - - - - 

ขาดทุนส าหรับปี  (204.80) (59.89) (46.85) (88.80) 
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รายได้  
โครงสรา้งรายไดส้ว่นใหญ่มาจากการใหบ้ริการเช่าเรอืระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉลี่ย 3-6 เดือน รายไดจ้าก
การบริการ  ในงวดสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 วันที่  31 ธันวาคม 2561 วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 

วันที่  30 กันยายน 2563 จ านวน 295.53 ล้านบาท 277.26 ล้านบาท 223.17 ล้านบาท และ 148.69 ล้านบาท 
ตามล าดบั การลดลงของรายไดอ้ยา่งต่อเนื่องเกิดจากวฏัจกัรธุรกิจเดินเรอืที่อยูใ่นภาวะซบเซาและอตัราคา่ระวางเรือที่
ลดลง โดยปัจจยัส าคญัที่มีผลตอ่ธุรกิจการเดินเรอื คือ ภาวะเศรษฐกิจ และจ านวนอปุสงค ์อปุทานของเรอื  
 

การลดลงของรายได้ในปี 2562 มาจากที่บริษัทมีเรือหยุดวิ่ง 1 ล า และเรือเกิดอุบัติเหตุ 1 ล า โดยเรือจุฑามาลี 
(NORDANA MALEE) ไดห้ยดุวิ่งตัง้แต่ตน้ปี 2562 เนื่องจากซอ่มบ ารุงและไดเ้ริ่มออกใหบ้ริการเดือนพฤศจิกายน และ
ในเดือนเดียวกนัเรอื NORDANA SOPHIE ประสบอบุตัิเหตจุมลง 

 

รายไดใ้นช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าใหบ้ริษัทประสบปัญหาจากมาตการควบคุมที่เขม้งวดตามน่านน า้ต่างๆ ท าใหไ้ม่สามารถเดินเรือได ้
ผนวกกบัเรือ 1 ล  าที่ประสบอบุตัิเหตเุมื่อพฤศจิกายน 2562 ท าใหเ้รือด าเนินธุรกิจไดเ้พียง 4 ล าจาก 5 ล  า ทัง้นี ้ในไตร
มาส  3 ปี  2563 บริ ษั ทมี ก า ร เ ช่ า เ รื อ เ พ่ิ ม  1 ล า  เ พ่ื อ รอ ง รับลูกค้า ที่ ม ากขึ ้น  โ ดย ฝ่ ายบริ ห า ร เ ช่ื อ ว่ า 

วฏัจกัรธุรกิจเดินเรอืและการตกต ่าของคา่ระวางเรือไดผ้่านจดุต ่าสดุแลว้ซึง่จะท าใหร้ายไดข้องบริษัทมีแนวโนม้กลบัมา
ดีขึน้ตามล าดบั     
 

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการเคลมประกนัจ านวน 89.56 ลา้นบาท จากการไดร้บัเงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA 

SOPHIE ที่ประสบอบุตัิเหตจุมลงในนา่นน า้เวียดนาม 

 

ต้นทุน 

ต้นทุนของบริษัท ในงวดสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 วันที่  31 ธันวาคม 2561 วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 

วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 331.36 ลา้นบาท 270.74 ลา้นบาท 276.11 ลา้นบาท และ 209.42 ลา้นบาท โดยใน
งวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดวนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีตน้ทุนการใหบ้ริการสงูกว่ารายไดก้าร
ใหบ้ริการ เนื่องจากตน้ทนุบริการสว่นใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผนัตามรายได ้ดงันัน้ หาก
บริษัทมีรายไดท้ี่ลดลงก็อาจท าใหม้ีตน้ทนุที่สงูกวา่รายไดไ้ด ้นอกจากนี ้ตน้ทนุบริการอ่ืนที่ส  าคญั ไดแ้ก่  เงินเดือนและ
คา่ใชจ้่ายของลกูเรอืซึง่แปรผนัตามจ านวนเที่ยวและระยะทางการใหบ้รกิาร  

 

ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทด าเนินธุรกิจเดินเรือในเสน้ทางต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการ
ก าหนดราคาเกือบทัง้หมด ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนจึงสง่ผลต่อผลด าเนินงาน ทัง้นี ้บริษัทมีวิธีการบริหาร
ความเสีย่งโดยการใชส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิาทัง้รายการซือ้และขายเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวน 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 วันที่  31 ธันวาคม 2561 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 136.87 ลา้นบาท 50.94 ลา้นบาท 50.25 ลา้นบาท และ 

32.81 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญตัง้แต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอัตราก าลงัพลและการ 

สมคัรใจเกษียณอายกุ่อนก าหนดของพนกังาน 

 

3. งบกระแสเงนิสด 

      หนว่ย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด งวด 12 เดือน สิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งวด 9 เดือน สิน้สุด  
ณ วันที่ 30 กนัยายน 

2560 2561 2562 2562 2563 
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (17.75) 81.55 (10.33) (37.18) 114.12 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 41.91 (40.44) 12.46 (30.68) (11.34) 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (80.59) (9.18) 45.04 42.85 (94.34) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 46.00 (3.12) (47.26) 24.92 (7.77) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (10.43) 28.81 (0.09) (0.09) 0.67 

 

ในงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้จากการได้รับช าระค่า  

เคลมประกนัเรอืที่ประสบอบุตัิเหต ุ

 

4. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 กนัยายน
2563 2560 2561 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงิน (เทา่) 0.09 0.13 0.10 0.09 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถื้อหุน้ (เทา่) 3.22 3.79 4.64 6.64 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 6.07 6.54 7.06 21.47 

ระยะเวลาช าระหนี ้ 251.75 304.78 310.47 258.15 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) (12.12) 2.35 (23.72) (40.84) 

อตัราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) (60.81) (19.52) (13.35) (50.34) 

อตัราผลตอบแทนสว่นผูถื้อหุน้เฉลีย่ (รอ้ยละ) (53.75) (26.30) (28.25) (96.37) 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (รอ้ยละ) (10.14) (3.39) (2.77) (5.41) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท) (1.48) (0.43) (0.34) (0.64) 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) 1.84 1.39 0.96 0.35 

จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 138.25 138.25 138.25 138.25 

จ านวนหุน้สามญัและบรุมิสทิธิ (ลา้นหุน้) 140.80 140.80 140.80 140.80 
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บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑต์ ่าเนื่องจากมีหนีส้ินหมนุเวียน จากการที่มีเงินกูก้ับสถาบนัการเงินที่ตอ้ง
ช าระภายใน 1 ปี และเงินกูร้ะยะยาวที่จดัเป็นหนีส้นิค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกบัทรพัยส์ินหมนุเวียนที่จะเปลีย่นเป็นเงินสด
เพ่ือช าระหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้ 

บริษัทมีอตัราหนีส้ินตอ่สว่นผูถื้อหุน้สงู เนื่องจากเป็นธุรกิจเดินเรอืที่ตอ้งใชเ้งินลงทนุในการจดัซือ้เรือที่มีมลูค่าสงูจึงท า
ใหม้ีหนีก้บัสถาบนัการเงินจ านวนมาก 

 



 ใบจองซ้ือเลขท่ี ...................................................................     

                                      ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
                                              การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 106,190,949 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

                                       มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3 บาท ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

  
วนัทีจ่องซือ้                           20 มกราคม 2564                           21 มกราคม 2564                           22 มกราคม 2564                           25 มกราคม 2564                           26 มกราคม 2564                           

ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้น  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั จุฑานาว ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัยธ์นชาต”) ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซือ้ของบรษิทัฯ 

ขา้พเจา้  นาย      นาง      นางสาว     นิตบุิคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที.่..................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว  หนงัสอืเดนิทาง  เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที ่..................................................................สญัชาต.ิ......................................วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)................/................../.................. 

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้................................................Email address ……………………………………………เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

อาชพี....................................................สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์...........................โทรศพัทท์ีท่ างาน............................ 

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั จุฑานาว ีจ ากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่5 มกราคม 2564 จ านวน……............................หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้  

รายละเอียดการจองซ้ือ จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 

 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน  0.30  

 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ  0.30  

 จองซือ้เกนิสทิธ ิ(ระบเุฉพาะจ านวนท่ีเกินสิทธิ)  0.30  

รวม  0.30  
 

ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเรยีบรอ้ยแลว้ โดย   โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)     โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    

  โอนเงนิผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)      โอนเงนิโดยผ่าน QR Code ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)      เชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ น าฝากเขา้ระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) เลขทีเ่ชค็…………….……….……ลงวนัที ่  20 มกราคม 2564  21 มกราคม 2564   22 มกราคม 2564  ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สัง่จ่าย “ บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหลกัทรพัย ์” (กรณีช าระเงินค่าจองซ้ือ โดยช าระเป็นเชค็ /  ดรา๊ฟท์ / แคชเชียรเ์ชค็ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรงุเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป และเชค็ลงวนัท่ี 20 – 22 

มกราคม 2564 เท่านัน้) 

ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนรบัจองซ้ือ”) สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือโดย    โอนเงนิผ่านระบบการหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมตั ิ(ATS)   หกัจากบญัชเีงนิฝาก
หลกัประกนั บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ** 

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ดงัต่อไปนี้:  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่......................... 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที.่....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................  
ซึง่ขา้พเจา้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ และ
จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามรายละเอยีดในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่5 มกราคม 2564) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิ
เลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี  โปรดกรอกข้อมลูใน “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งช้ีการเป็นบคุคลสหรฐั (ส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ  FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพ่ือน าส่งให้แก่ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ีก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบคุคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้า
บญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัในนามของผู้จองซ้ือ และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 5 มกราคม 2564 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามรายละเอยีดในทะเบยีนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) วนัที ่5 มกราคม 2564 โดยขา้พเจ้า
ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่จ้องหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรได้
ทนัในวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย)์ 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้จองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซือ้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีผ่กูกบับรกิารพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยหมายเลขบตัรประจาตวัประชาชน 13 หลกั (ไม่ตอ้งแนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร)  

  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ญัช.ี......................................................................... 
(แนบหน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื่อบญัชธีนาคารตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้)   

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้สีทิธใินการจองซือ้สามญัเพิม่ทุนเนื่องจากเป็นผูถ้อืหุน้เดมิตามทีป่รากฎรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ในวนัที ่5 มกราคม 2564 และตกลงวา่จะจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนนี้ หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้ทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนพรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้และหลกัฐานการช าระค่าจองซือ้มาถงึตวัแทนรบัจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซื้อ 
หรอืเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยไม่มเีงื่อนไข และขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิค่าจองซือ้คนื ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว และที่จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิในภายหลงัอกีด้วย และขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขา้พเจ้าเป็นผู้รบั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้ เพ่ือการจองซ้ือหุ้น (Suitability Test for share subscription) 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้  
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามญัเพิม่ทุนทีข่า้พเจา้จะจองซือ้ครัง้นี้  
ทัง้นี้หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหุน้ในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 
การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจ้ายอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี้ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไม่มี
หน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผูจ้องซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น             ลงชื่อ X.................................................................................................. ผูจ้องซือ้ 

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

หลกัฐานการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซือ้       20 มกราคม 2564      21 มกราคม 2564        22 มกราคม 2564       25 มกราคม 2564       26 มกราคม 2564                            เลขทีใ่บจอง .................................................................... 

บรษิัทฯ หรอืหลกัทรพัย ์ธนชาต ได้รบัเงนิค่าจองซือ้จาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพือ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    น้อยกว่าสทิธ ิ เกนิกวา่สทิธ ิ
จ านวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ช าระเงนิคา่จองซือ้โดย     โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment    โอนเงนิผ่าน Thanachart i-Net    โอนเงนิผ่าน Application Thanachart 

Connect     โอนเงนิผ่าน QR Code     เชค็/ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็ น าฝากเขา้ระบบ Bill Payment เลขทีเ่ชค็………………………..….……ลงวนัที…่………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....…………………….. 

ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยก์บัหลกัทรพัย ์ธนชาต ช าระเงินค่าจองซ้ือโดย        โอนเงินผ่านระบบการหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (ATS)             หกัจากบญัชีเงินฝากหลกัประกนัเลขท่ี…………………………………….……….. 

ด าเนินการฝากหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรร ดงัน้ี 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่.................................. บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่……………………………………………………………………………………………….. 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซือ้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรคนื โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   พรอ้มเพย ์(PromptPay)    บญัชธีนาคาร / สาขา................................................เลขทีบ่ญัช.ี.................................................................................................... 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ.............................................................................................................. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่่านเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร 0-2009-9999 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั 

SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY  LIMITED 
  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
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Registration No : 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ :  Ref. 1
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ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. :  Ref. 2
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จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานาํเอกสารฉบบันีไปชาํระเงินไดที้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทวัประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
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จาํนวนเงิน / AMOUNT

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

เงินสด / CASH

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาํหรับลูกคา้

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

เช็ค / CHEQUE

สําหรับเจ้าหน้าทธีนาคาร

เพือเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพือจองซือหลกัทรัพย์

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330

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

สําหรับเจ้าหน้าทธีนาคาร

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

SERVICE CODE : 3116

จาํนวนเงิน / AMOUNTธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

เช็ค / CHEQUE

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

สําหรับธนาคาร /Bank's copy

วนัที (Date) …………………………………….……..

เงินสด / CASH

เพือเขา้บญัชี  บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพือจองซือหลกัทรัพย์

                                                                                                                                                                                                                       

สําหรับลูกค้า / Client's copy

วนัที (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 3116

ชุดแจง้การชาํระเงิน

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

สาํหรับลูกคา้
สิงทีส่งมาด้วย 4 / Enclosure No. 4





หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 
 

ทาํที่...............................................................  
วนัท่ี...............................................................  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) .................................................................................................(“ผู้มอบอาํนาจ”) 
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เลขที่................................................................................................................................................ 
 บตัรประจาํตวัประชาชน  หนงัสอืเดินทาง  ทะเบียนนิตบิคุคล เลขที.่............................................................... 
ที่อยูท่ี่ปัจจบุนั............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
เป็นผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ตามทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record date) วนัท่ี 5 มกราคม 2564 จาํนวน ..................................................หุน้ มีสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุจาํนวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม
ทนุท่ีออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิทฯ  
 

ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
 บตัรประจาํตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง เลขที่................................................................................................. 
ที่อยูท่ี่ปัจจุบนั............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
เป็นผูร้บัมอบอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ข หรอืเพ่ิมเติมขอ้ความ
ใดๆ ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมถึงการกระทาํอ่ืนใดอนัจาํเป็น 
เพ่ือใหก้ารจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วลลุ่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอาํนาจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ามวตัถปุระสงค ์
ดงักลา่วขา้งตน้ การกระทาํใดๆ ที่ผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทําลงภายใตห้นงัสือมอบอาํนาจฉบบันีจ้ะมีผลผูกพนัขา้พเจา้ 
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักลา่วดว้ยตนเอง 

  
                                                                                     ลงช่ือ........................................................... ผูม้อบอาํนาจ  
                                                                                            (...........................................................)  
 

                                                                                     ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

 

หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบคุคลของผูม้อบอาํนาจ และ ผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

30 บาท 

สิ่งทีส่ง่มาดว้ย  5 





 

 

                                                                         

แบบสอบถามเพื อหาขอ้บ่งชี!การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบุิคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 

                                                                                                              วนัที!.................………….…….….. 
 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที! ................................................................................................. 
 

สาํหรบับุคคลธรรมดา 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา          £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี! " เป็นอเมรกินั      £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
3. มถีิ!นที!อยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา       £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 

 

 

สาํหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบุิคคลที!จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา      £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA       £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ££££££.£££££.££.£££ และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 

3. เป็นนิตบุิคคลที!มรีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของรายไดร้วม  £ ใช่* £ ไมใ่ช่ 
หรอืมทีรพัยส์นิที!ก่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที!ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก่์อใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึ#นแก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี# ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูที!ปรากฎในเอกสารนี#ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื!นที!มอีํานาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชื!อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ !ง แสดงว่าท่านมีข้อบง่ชี! ว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอื #นแทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ " และ/หรอืขอ้ # แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี! ว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 

TSD ขอสงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอื #นแทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W69 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non6U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed6Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed6Compliant FFI และได้แนบ W68BEN6E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non6Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

�� รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

�� รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

�� รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

�� รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

�� รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

�� เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

�� เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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แผนทีส่ถานทีรั่บจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีติดต่อ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูติ้ดต่อ :  ฝ่ายปฏิบติัการและบริการขอ้มูลลูกคา้   

โทรศพัท ์ 02-779-9000 
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