ที่ 076/2564
15 ธันวาคม 2564

เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
3. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
4. แบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Bill Payment)
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
6. แบบสอบถามเพื่ อ หาข้อ บ่ ง ชี ้ก ารเป็ น บุค คลสหรัฐ (บุค คลและนิ ติ บุค คล) เฉพาะผู้ท่ี ป ระสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
7. แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล
8. แผนที่สถานที่รบั จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ด้วยมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันจันทร์ท่ี
22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้
1 หุน้ เดิมต่อ 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิจะได้สิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ในอัตราจัดสรร
เดี ย วกั น โดยจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น สามั ญ จ านวนไม่ เ กิ น 1,688,841,644 หุ้น และผู้ถื อ หุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ จ านวนไม่ เ กิ น
10,200,000 หุน้ ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิของตนได้ แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ และในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
โดยกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ได้รบั มอบอานาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้กาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
บริษัทจึงขอเรียนแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี ้ โปรด
พิจารณาข้อมูลการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนและข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน กรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามใน ใบจองซื อ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งดาเนินการตามวิธีการจองซือ้ ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญ

หน้าที่ 1

เพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริษัทจะเปิ ดให้มีการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่
22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 (โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ของสถานที่รบั จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน) หรือจองซือ้ ผ่าน
ระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.utrade.co.th ของตัวแทนรับจองซือ้
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

หน้าที่ 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
การจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564
(รวม 5 วันทาการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานทีต่ ง้ั ของบริษทั จดทะเบียน
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

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

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

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
: การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วยมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ตามที่ได้รบั มอบอานาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหุน้ ที่เพิ่มทุน

: หุน้ สามัญ

ทุนชาระแล้วเดิม
(ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

: 1,274,281,233.00 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน 422,210,411 หุ้น
และหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท

ทุ น ช าระแล้ว ภายหลั ง การจองซื ้อ หุ้น : 6,371,406,165.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,121,252,055 หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
และหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 2,550,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท
(กรณีทผี่ ูถ้ ือหุน้ เดิมมีการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน)
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่จดั สรร
: 1,699,041,644 หุน้
ราคาเสนอขายต่อหุน้

: 0.30 บาทต่อหุน้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
อัตราส่วนการจัดสรรหุน้

วิธีการจัดสรร

1 หุน้ เดิมต่อ 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิท่ีจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในจานวนที่เกินกว่า
สิทธิของตนได้
บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 1,699,041,644
หุน้ (โดยจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ สามัญ เดิม จานวนไม่เกิน 1,688,841,644 หุน้
และผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิ เดิม จานวนไม่เกิน 10,200,000 หุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่ราคา
เสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะ
สามารถจองซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ดัง กล่ า ว หากมี เ ศษของหุ้น จากการ
คานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนบริษัทจะปั ดเศษของหุน้
นัน้ ทิง้
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รบั
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัด สรร
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ที่ ได้จ องซื อ้ ตามสิ ท ธิ ค รบถ้ว นทั้ง หมดแล้ว
เท่ า นั้ น โดยบริ ษั ท จะจั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า วให้ กั บ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม ใน
ราคาเดี ย วกั น กั บ หุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรตามสิ ท ธิ จ นกระทั่ งไม่ มี
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ ือหุน้
รายใดประสงค์ท่จี ะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4. การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าว
จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ จานวนที่จองซือ้
4.2 กรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิทงั้ หมดมีจานวนน้อยกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิทงั้ หมด ผูถ้ ือหุน้ เดิม จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนัน้ ตามจานวนที่จองซือ้ และชาระค่า
จองซือ้ หุน้ แล้ว
4.3 กรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิทงั้ หมดมีจานวนมากกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวจะดาเนินไปจนกระทั่งไม่มีหนุ้ เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสตู รการ
คานวณ ดังนี ้
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ
คูณ สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่ละราย
ตัวอย่าง
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนทั้งหมด 10,000 หุน้ หัก จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผูถ้ ือหุน้ จองซือ้ ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ
จานวน 9,000 หุน้ คงเหลือจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000 หุน้

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

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

15%
20%
30%
35%
100%

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุ้นสามัญ
ทีจ่ องซือ้ (หุน้ )
เพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรร ตาม/น้อย
เกินสิทธิ
ตามสิทธิ
กว่าสิทธิ
1,500
2,000
3,000
3,500
10,000

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

100
500
1,000
1,600

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

สรุปจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรรรอบแรก
ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

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

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

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

4.4 ในกรณี ท่ี มี หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน เหลื อ จากการจัดสรรตามวิ ธีข้างต้น แล้ว บริษั ท จะด าเนิ น การเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวต่อไป

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
4.5 การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผูถ้ ือหุน้
รายใด (รวมถึ งบุ คคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้น
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งปั จจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ บริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
กรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบอานาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ได้กาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
6. กาหนดวันจองซือ้ และสถานทีร่ ับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) ตัง้ แต่ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00
น. ในช่ ว งระยะเวลาที่ รับ จองซื อ้ โดยนับ เฉพาะวัน ท าการของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”)
6.2 สถานทีร่ ับจองซือ้
6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-6598000 ต่อ 8226, 8085 และ 8264, คุณจรัญ สุขสกล, คุณมณฑา บุญลาภ
วงศ์สกุ ล และคณชัยณรงค์ บุญชูสนอง
6.2.2

ผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.utrade.co.th ตามที่ระบุ
ในหัวข้อ 7.2.2 วิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (ERO) ในเอกสารฉบับนี ้

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สามัญในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ที ่านมีบญ
ั ชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ และมีหนุ้ สามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ ดาเนินการรวบรวมเอกสาร
และยื่นเรื่องให้ตวั แทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รบั เอกสารจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย ์ หรือผ่านสานักงานสาขาของบริษัทฯ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7. วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1 วิธกี ารชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1.1 การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุ งเทพ จากัด
กรณีผจู้ องซือ้ ที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชาระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จากัด ด้วยแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน (Bill Payment Form) (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 4) ผู้จ องซื อ้ หุ้น โปรดระบุช่ื อ -นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ โดยทาการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd.
For Securities Subscriptions” สามารถทารายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุ งเทพ จากัด ทุก
สาขาทั่วประเทศ ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28
ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี ้
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
ระบบการโอนเงิน
Com Code / Service Code
Ref.1
Ref.2

:
:
:
:
:
:

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
Bill Payment
89899 / UOBKHSUB
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (10 หลัก)
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) /เลขทะเบียนนิติ
บุคคล/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว(แล้วแต่กรณี)

กรณีผจู้ องซือ้ มีความประสงค์ท่ีจะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ส่งั
จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ
“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions” โดยขี ด
คร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลงวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น และต้องนา
เช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุ งเทพ โดยใช้แบบฟอร์ม
การชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายใน
14.00 น. เวลา Clearing ของธนาคารกรุ งเทพ ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ทัง้ นีเ้ ช็ค
ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน
วันทาการถัดไป
หากผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หลังเวลา Clearing ของธนาคารกรุงเทพ
ของวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้
7.1.2 การชาระค่าจองซือ้ ผ่าน Electronic Bill Payment ของ ธนาคารกรุ งเทพ (Bualuang
iBanking)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
กรณีผูจ้ องซือ้ ที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill
Payment –ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking หรือ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุ งเทพ
ผู้จองซือ้ ต้องมีบัญชีธนาคาร กรุ งเทพและได้ทาเรื่องขอใช้งานระบบ บัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang
iBanking) กับธนาคาร กรุ งเทพแล้ว โดยผูจ้ องซือ้ สามารถดาเนินการโอนเงิน ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง Log in เข้า
ระบบ บัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) ด้วย User ID ของผูถ้ ือหุน้ เองเท่านัน้ (ห้ามใช้บญ
ั ชีของ
บุคคลอื่นชาระเงินแทน)
วิธีการชาระค่าสินค้าและบริการ ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. เข้าสู่การใช้งานผ่านทาง Bualuang iBanking
2. เลือกหัวข้อ “ชาระเงิน / เติมเงิน”
3. เลือก “เพิ่มผูร้ บั ชาระเงิน”
4. หัวข้อค้นหาจากบริษัทใส่ “UOBKHSUB” เพื่อทาการค้นหา
5. เลือก “UOBKHSUB Ref.1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (10 หลัก)
Ref.2 เลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (13 หลัก)
6. รับรหัส OTP เพื่อทาการยืนยันอีกครัง้
ตัวอย่างหน้ าจอการใช้งาน Bualuang iBanking
วิ ธีการเพิ่มแบบฟอร์มชาระค่าสิ นค้าและบริการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
วิ ธีการชาระบริการ Bill Payment

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.1.3 การชาระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร กรุ งเทพ
กรณี ผู้ จ องซื ้อ ที่ มี ค วามประสงค์จ ะช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ โดยการโอนเงิ น ผ่ า น Mobile
Application ของธนาคาร กรุ งเทพ ผูจ้ องซือ้ ต้องมีบญ
ั ชีธนาคารกรุงเทพ และได้ทาการดาวน์โหลด
แอปพลิ เ คชั่ น [ Bualuang mBanking ]บนโทรศั พ ท์มื อ ถื อ เรี ย บร้อ ยแล้ว โดยผู้จ องซื ้อ สามารถ
ดาเนินการโอนเงินได้ตงั้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28
ธันวาคม 2564 โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าสู่การใช้งาน
2. เลือก “Payments”แล้วเลือก “Bill Payments” และคลิกเลือก “Select Bill Payee”
3. เลือก “Other”ใส่ Service Code : “UOBKHSUB”
4. ระบุหมายเลขอ้างอิง
Ref.1 ระบุเลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น (10 หลัก)
Ref.2 ระบุเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดิ นทาง (13 หลัก)
Amount ใส่จานวนเงินทีต่ อ้ งการโอน
5. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “Yes”

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนาแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน
ระบบ Bill Payment ทีม่ ีแถบ Bar Code ทีไ่ ด้รับจากระบบจองซือ้ E-RO ไปชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงเทพ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1.4 การชาระค่าจองซือ้ ผ่านตู้ ATM
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระได้ตงั้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวันที่
28 ธันวาคม 2564
ขัน้ ตอนการชาระค่าจองซื้อผ่าน ผ่านตู้ ATM
1. กดรหัส
2. เลือก “เติมเงิน/ชาระเงิน/อื่นๆ”
3. เลือก“ชาระเงินด้วย Comp Code”
4. เลือกประเภทบัญชีทต่ี อ้ งการให้หกั เงิน
5. ระบุ Comp Code ของบริษทั : “89899”
6. ระบุหมายเลขอ้างอิงRef.1 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
Ref.2 ระบุเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดิ นทาง (13 หลัก)
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”
7. ระบุจานวนเงินทีต่ อ้ งการชาระ
8. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”
7.2 วิธกี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่ วันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ภายใน
เวลาทาการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทาการ เฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์) โดยวิธีการ
ดังนี ้
7.2.1 การจองซื้อ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น โดยวิ ธี ก ารยื่ น เอกสารจองซื้อ ที่ สานัก งานใหญ่ บริษัท
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)(ตัวแทนรับจองซือ้ )
ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้
เต็มจานวนที่จองซือ้ ทั้งในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิท่ีได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ ท่ี
ได้รั บ จั ด สรร ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ผู้ จ องซื้ อ ยื่ น ใบจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น 1 ใบจองต่ อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยติดต่อตัวแทนรับ
จองซื อ้ ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง
16.00 น. (เฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์)
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สามัญในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ี
ท่านมีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ
ดาเนินการรวบรวมเอกสารใบจองซือ้ พร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้ และยื่นเรื่องให้ตวั แทนการรับ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ก) ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และชัดเจนโดยระบุจานวนหุน้ ที่
ต้องการจองซือ้ ตามสิทธิ และจานวนหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ เกินสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซือ้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ต้องการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจานง
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนเกินสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ใบรับ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เป็ น เอกสารที่ บ ริ ษั ท ศู น ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนีท้ างไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งจะระบุ
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ เดิมทราบ
ค) หลักฐานการชาระเงิน (แบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill
Payment Form (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ผูจ้ องซือ้ นาส่งหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ เต็มจานวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จอง
ซือ้ ตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ ตามวิธีการชาระค่าจองซือ้ ที่ผจู้ องซือ้
เลือกชาระ โดยพิจารณารายละเอียดและดาเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 – 7.1.4
ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชนที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ หรื อ ในกรณี บั ต รประจ าตัว
ประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทาให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ เดิมที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แนบสาเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนัง สื อ รับ รองจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ไม่ เ กิ น
6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
นั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจ
ลงนามของนิ ติบุค คลดัง กล่ าว พร้อ มรับ รองสาเนาถูกต้อ งโดยลายมือ ชื่อ นั้น ต้อ งตรงกับ
ลายมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่ กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ัดทาหรือผูใ้ ห้คา
รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น
นิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการ
จองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ ที่มอบอานาจให้ผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวให้
เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่ าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูล้ งนามแทนผูด้ แู ลรักษา
ผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิม่ เติมกรณีจองซือ้ เกินสิทธิ และประสงค์จะ
รับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญเงินฝากธนาคาร)
ผู้จ องซื อ้ ที่ จ องซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ มทุน เกิน สิ ท ธิ ตอ้ งแนบสาเนาสมุดบัญ ชีเ งินฝาก
ธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับ
บัญชีกระแสรายวัน ที่แสดงเลขทีบ่ ัญชีธนาคาร 10 หลัก ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“BBL”)
2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“KTB”)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (“BAY”)
4. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“KBANK”)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) (“CIMBT”)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (“TTB”)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“SCB”)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ("KKP")
9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ("LHBANK")
10. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (“UOB”)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นีช้ ่ือเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ ที่จองซือ้ เกิน
สิทธิ โดยบริษัทจะชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั
การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธ นาคาร
อัตโนมัติ
ฉ) หนังสือมอบอานาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผจู้ องซือ้ มอบหมายให้ผรู้ บั มอบอานาจดาเนินการยื่นเอกสาร
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูร้ บั มอบอานาจ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ช) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผูท้ ่ปี ระสงค์
จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
สาหรับ ผู้จ องซื อ้ ที่ ป ระสงค์จ ะฝากใบหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ไว้ใ นบัญ ชี บ ริษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคารับรอง
สถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ท่ีประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้า บัญชีบ ริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
(Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
7.2.2 การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผู้ จ องซื ้ อ สามารถจองซื ้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ผ่ า นระบบ Electronic Rights Offering
(E-RO) ของตัวแทนรับจองซือ้ บนเว็บไซต์ www.utrade.co.th (“การจองซือ้ ผ่านระบบ E-RO”) ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผูจ้ องซือ้ ต้อง
แนบภาพถ่ายสาเนาหลักฐาน เอกสารการชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการจองซือ้ E-RO ในขัน้ ตอนการ
จองซือ้ ด้วย กรณีผู้จองซือ้ มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบ ERO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผูจ้ องซือ้ มีวิธีการจองซือ้ ดังนี ้
(1) ผู้จ องซื ้อ หุ้นสามารถตรวจสิ ท ธิ ผ่ านเว็ บ ไซต์ www.utrade.co.th (ในกรณี ท่ี ไม่ ได้รับ
หนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนในการตรวจสอบ
(2) ผูจ้ องซือ้ หุน้ ดาเนินการจองซือ้ โดยกรอกจานวนหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้
(3) ต้องดาเนินการชาระเงินค่าจองซือ้ ก่อนดาเนินการจองผ่านระบบ E-RO เพื่อ Upload
สาเนาหลักฐานการชาระเงินในขัน้ ตอนการจองซือ้
(4) ผูจ้ องซือ้ กรุณากรอกรายละเอียดสาคัญให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
(5) กรณีผจู้ องซือ้ จองซือ้ เกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน้าสมุด
บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
(6) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(7) พิมพ์หลักฐานการจองซือ้ หุน้ ไว้เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
7.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ีตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
7.3.1 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรใน
กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รบั จัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิน
สิทธิ เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่ผู้ถือหุ้นจองซือ้ เกิน กว่าสิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้
ในกรณีผูจ้ องซือ้ แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั จัดสรรคืน ด้วย
วิ ธี ก ารโอนเงิน เข้าบัญ ชีธ นาคาร และได้แ นบสาเนาสมุดบัญ ชีเงิ น ฝากธนาคารหน้ าแรก
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสราย
วันที่แสดงเลขที่บญ
ั ชีธนาคารทัง้ 10 หลัก ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“BBL”)
2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“KTB”)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (“BAY”)
4. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“KBANK”)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) (“CIMBT”)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (“TTB”)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“SCB”)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ("KKP")
9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ("LHBANK")
10. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (“UOB”)
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินเข้าบัญชีดว้ ยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี ้ ชื่อ
บัญชีธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่ จองซือ้ เกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซือ้ E-RO
(2) คืนเป็ นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซือ้
กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้แนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสาเนารายการเดิน
บัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุช่ือบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์
ต้องการรับเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามผูจ้ องซือ้ หุน้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีปรากฏในวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Record Date)
ในวัน ที่ 8 ธั น วาคม 2564 ภายใน 7 วัน ท าการ นับ จากวัน ที่ สิน้ สุด ระยะเวลาการจองซือ้
(โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ )
กรณีท่ีบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรร นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทาการชาระคืน
ตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ ได้มีการชาระคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ไม่ได้รบั จัดสรรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุน้ โดยถูกต้องแล้วให้
ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ หุน้ ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ อีกต่อไป
7.3.2 กรณีทผ่ี ู้จองซือ้ ไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงือ่ นไขการ
จองซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรือ
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บริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามั ญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซือ้ ภายใน 30 วัน
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุด
การจองซือ้ )
7.4 วิธกี ารส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั การ
จัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ผจู้ องซือ้ ระบุในใบจองซือ้ หรือระบุในระบบจองซือ้ E-RO ดังต่อไปนี ้
7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ในกรณีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุน้ ไว้ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ สามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผูจ้ อง
ซือ้ มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีบ้ ริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ตามที่ผจู้ องซือ้ ระบุ และออกหลักฐานการฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ ) ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้
จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หนุ้ ของ
บริษัททาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีขอ้ 7.4.1 นี ้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีผจู้ อง
ซือ้ ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีข องบริษัทหลัก ทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ ท่ี จ ะ
ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าว โดยออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 7.4.3 แทน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิในการจองซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในด้านหลัง
ใบจอง หรือในหน้าจอระบบจองซือ้ หุน้ E-RO) ที่ผถู้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซอื ้
ขายหลักทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัส
บริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ หรือความล่าช้าในการติดตามหุน้
คืน
7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในกรณีผจู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุน้ ไว้ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ สามัญในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนบี ้ ริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จานวนหุน้
ตามจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
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ออกหลักฐานการฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
(โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็ นวันสิน้ สุดการจองซือ้ ) หากผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องการขายหุน้ ผูจ้ องซือ้
จะต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้
ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัททาการซือ้ ขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูจ้ องซือ้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
7.4.3 รับเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผู้จองซือ้
ในกรณี ผู้จองซือ้ ประสงค์ขอรับเป็ นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะ
นายทะเบี ย นของบริษั ท จะส่ ง มอบใบหุ้น ตามจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ได้รับ การจัด สรรให้แ ก่ ผู้จ องซื ้อ
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ท่ปี รากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ มี
สิ ท ธิ จ องซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ที่ 8 ธั น วาคม 2564
ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็ นวัน
สิน้ สุดการจองซือ้ ) ซึ่งในกรณี นี ้ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้เข้าทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ในกรณีท่ีผูจ้ องซือ้ ไม่ได้ระบุวิธีการรับมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุ น กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้
และ/หรือในระบบจองซือ้ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซือ้
ตามจานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทาให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซือ้ ได้ทันที ที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
7.5 การตรวจสอบผลการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ผู้จ องซื อ้ สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ มทุนผ่ านเว็บ ไซต์ www.utrade.co.th ของ
ตัว แทนรับ จองซื ้อ ตั้ง แต่ วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. (วัน และเวลาอาจมี
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดง
จานวนหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรร และไม่ได้รบั การจัดสรร (ถ้ามี) จานวนเงินคืน ค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร (ถ้ามี) วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ และวันที่ในการคืนเงินค่าจองซือ้
7.6 ข้อมูลสาคัญอืน่ ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.6.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะได้รบั หลักฐานการจองซือ้ ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ของ
ตัวแทนรับจองซือ้ หรือพิมพ์หลักฐานการจองซือ้ เมื่อทาการจองซือ้ ผ่านระบบการจองซือ้ E-RO เพื่อเป็ น
หลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ โดยการจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้เป็ นที่เรียบร้อย
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7.6.2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
7.6.3 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือ มิได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามวันและเวลาที่กาหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรื อแคชเชียร์เช็ค ที่ส่งั จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามวันที่ส่งั จ่าย บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมรายนัน้ สละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ งดรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด โดยผูถ้ ือหุน้
เดิมต้องดาเนินการชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านธนาคารยูโอบีให้เรียบร้อยก่อนการจองซือ้
7.6.5 กรณีผถู้ ือหุน้ เดิมมีเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 1 เลข ต้องดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1
ใบจองซือ้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
7.6.6 หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รบั
ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะถือตามจานวนเงินที่บริษัทได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
7.6.7 หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รบั
ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิ ท่ีจะใช้ดุลยพิ นิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซือ้ แต่ละราย
ตามที่บริษัทเห็นสมควร
7.6.8 หากผู้ถื อ หุ้น เดิมที่ จ องซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ไม่ สามารถชาระเงิน ค่า จองซือ้ หุ้น หรื อบริษัทไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิด
ของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ ตามที่กาหนด หรือผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จอง
ซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจนหรือจองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้
กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้ บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนั้น
สละสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการที่จะไม่จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว ดังนัน้ ในการชาระเงินค่าจองซือ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซือ้ และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดให้ถกู ต้องครบถ้วน
7.6.9 ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ รายใด หากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้
ต่างด้าวเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท โดยผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว
อาจไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เงื่อนไขในการ
จองซือ้ หุน้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปั ญหา
อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ของบริษัท

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาเงินที่ได้
ไปใช้ในการเข้าทารายการเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด โดยบริษัท
ไบโอ เอ็นเนอร์ย่ี เทค โฮลดิง้ จากัด จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทัง้ หมดของ
บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิง้ จากัด รวมถึงหุน้ ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด (“ธุรกรรมการรับโอน
กิจการฯ”) และหากมีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะนาไปสนับสนุนการดาเนินงานปกติของบริษัท ในรูปแบบเงินทุน
หมุนเวียน
9.ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้
ไปใช้ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ อันจะทาให้บริษัทฯ ได้รบั ผลประโยชน์ ดังนี ้
1. สื บ เนื่ อ งจากธุร กิจหลักของบริษัท คื อ บริก ารขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและบริการให้เช่าเรือ ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจและการค้าขายทั่วโลกลดถอยลง ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ไม่แน่นอน
รวมไปถึงมีผลประกอบการขาดทุนในอดีต โดยการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะส่งผลให้บริษัท
สามารถขยายธุรกิจโดยการซือ้ กิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซลที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในทันที อันเป็ นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงใน
การพัฒนาโครงการและการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ เนื่องจาก
ลดผลกระทบของธุรกิจพาณิชย์นาวีท่ผี นั ผวน
2. บริษัทจะได้มาซึ่งกิจการที่พร้อมดาเนินการ อันเป็ นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงใน
การพัฒนาโครงการและการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาราว 18 – 24 เดือน เนื่องจากบริษัท
เล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นนา้ มันไบโอดีเซลเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสในการ
เติบโตสูง จากการได้รบั ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญจากการที่รฐั บาลได้ประกาศเปลี่ยนนโยบายการใช้นา้ มัน
ดีเซลจาก B7 เป็ น B10 ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มปริมาณการใช้นา้ มันไบโอดีเซลในระดับประเทศ รวมถึงนา้ มัน
ดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงหลักที่ใช้ในภาคขนส่งซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งทา
ให้ความต้องการของนา้ มันดีเซลมีความผันผวนต่า
3. การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการทากาไรของบริษัท ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษั ท ในการที่จะได้รับ ผลตอบแทนซึ่ง ส่งผลดีต่ อผู้ถื อหุ้นในระยะยาว
รวมไปถึง บริษัทยังมีโอกาสในการผนวกธุรกิจพาณิชย์นาวี และธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก
การกลั่นนา้ มันไบโอดีเซล เข้าด้วยกันเพื่อแสวงหาโอการทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
4. หากมีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะนาไปสนับสนุนการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินทุน
หมุนเวียน ทาให้ให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ มีสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรงซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายธุรกิจต่อไป
ได้ในอนาคต โดยจะส่งผลให้สดั ส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็ น 2.4 เท่า

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
10.ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุน้ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1. ผู้จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ครั้งนี ้ มี โอกาสได้รับ อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น (Return of
Equity) เพิ่มขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 5 – 10 ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งบริษัทจะ
สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จากัด ได้ในทันที อย่างไรก็ดี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ข้างต้นเป็ นเพียงการประมาณการของบริษัท ซึ่งจะขึน้ อยู่กับผล
ประกอบการของธุรกิจพาณิชย์นาวี ของบริษัท และธุรกิจปาล์มของ GBP ซึ่งอาจมีความผันผวนขึน้ อยู่กับ
สภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรม
2. บริ ษั ท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแบบ Stable dividend - per share policy ซึ่ ง บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัท มีกาไร (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)
3. ผู้จ องซื ้อ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ครั้ง นี ้จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ น ปั น ผลจากการด าเนิ น งานเริ่ ม ตั้ง แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ
การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว
11.รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
กรณีผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกรายใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รบั การจั ดสรร ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering X 100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering

=

1.55 – 0.55
1.55

=

ร้อยละ 64.59

X 100

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขออนุมตั ิให้บริษัท เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดัง กล่าวคือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 กันยายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ
1.55 บาท
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ สามัญ paid-up) +
(ราคาเสนอขาย Right Offering x จานวนหุน้ ที่เสนอขาย Right Offering)
จานวนหุน้ สามัญ paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย Right Offering
(1.55 x 422,210,411) + (0.30 x 1,699,041,644)
422,210,411 + 1,699,041,644

=

0.55 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้สิทธิ Right Offering บริษัทอ้างอิงราคาใช้สิทธิท่ี 0.30 บาทต่อหุน้
(ข)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
(ค)

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ไม่มี เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายใช้สิทธิตามสัดส่วนจึงไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1. ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษัท
บริษัท ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็ นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทในเครือที่สามารถดาเนินการใน
ลักษณะทางานเป็ นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัท ให้สอดคล้องกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดังนี ้
1) บริษัท – บริษัทแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศที่เป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship
Management) และกลุ่ม ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การค้า ทางเรื อ ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ นายหน้า จัด หาสิ น ค้า ธุ ร กิ จ
นายหน้าซือ้ ขายเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ
2) บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด (“THAIDEN”) – บริษัทย่อย มีหน้าที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่าง
ประเทศ
3) บริษัท เจ ชิปปิ ้ง เซอร์วิส จากัด (“J Shipping”) – บริษัทร่วม มีหน้ารับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง
ทางทะเลอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็ นต้น
4) บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จากัด บริษัทย่อย มีหน้าที่รบั ผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
บริษัท ได้เสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการด้วยเรือของบริษัทเองซึง่ เป็ นเรือ อเนกประสงค์ (Multipurpose) แบบ
รับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา (Time Charter) และการให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management)แก่บริษัทอื่น
ดังนี ้
1) การให้บ ริก ารเรื อ แบบรับ จ้างขนส่ งเป็ น ระยะเวลา (Time Charter) เรื อ ของบริษั ท สามารถให้บ ริการใน
เส้นทางทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างขนส่งและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทคัดเลือกผูจ้ า้ งขนส่ง เรือ (Charterer)
โดยตรงและผ่านการติดต่อนายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็ นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรอง
สูง ลูกค้ากลุ่มนีจ้ ะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปั จจุบนั บริษัทให้ความสาคัญกับบริการด้านนี ้
มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงในด้านการหาสินค้าและราคานา้ มันและทาให้บริษัทมีรายได้ท่แี น่นอน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
กลุ่มบริษัท และบริษัท ได้นาเรืออเนกประสงค์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ลา และเรือเช่าจาก
ต่างประเทศ 1 ลา มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็ นระยะเวลา ดังนี ้

1

ชื่อเรือ
(ภาษาไทย)
เรือนอร์ดานามาลี

ปี
สร้าง
2552

2

เรือนอร์ดานาอันเดรีย

2543

6 ปี

8,974

ทั่วโลก

บริษัท

3

เรือจุฑาปั ทมา

2539

7 ปี

8,241

เอเชีย-ตะวันออก
กลาง

บริษัท

4

เรือเฟรเดนสบอร์ค

2554

22 ปี

12,580

ทั่วโลก

THAIDEN

5

เรือไวท์ โทคิโอ

2551

17 ปี

11,342

ทั่วโลก

เช่าจากบุคคลอื่น

ลาดับ

อายุการใช้
เดท เส้นทางทีใ่ ห้บริการ
งานคงเหลือ เวทตัน
ในปั จจุบนั
20 ปี
11,945
ทั่วโลก

ความเป็ นเจ้าของ
บริษัท

ซึ่งบริษัท ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลาในช่วงสัน้ ในเส้นทาง Intra–Asia บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์
บริการของเรือ ให้เป็ นแบบรับจ้างขนส่งเป็ นระยะเวลา โดยเน้นการทาสัญญาเป็ นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อ
ครัง้ เพื่อรอดูจงั หวะของตลาด
2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ด้วยความ
พร้อมด้านประสบการณ์ท่ีผบู้ ริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนัน้ ได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือที่
มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ที่เป็ นเรือประเภทอื่นเช่น เรือสาหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก
ทัง้ นี ้ ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้นทุนที่ต่า ส่งผลให้บริษัทได้รบั ความไว้ วางใจจากพันธมิตร
ต่าง ๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers
3. โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
บริษัทมีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี ้

บริษัท
51.00%
THAIDEN

33.33%
J Shipping

100.00%
มาริโตโม่
ไอเอ็นซี

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
3.1 THAIDEN จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2555 ปั จ จุ บัน มี ทุ น จดทะเบี ย น 225,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีผถู้ ือ
หุน้ ได้แก่ JUTHA (51.00%) บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด (49.00%) J Shipping (0.00%)
3.2 J Shipping จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ
และขนส่งสินค้าทางบก โดยมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ JUTHA (33.33%) พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
(17.83%) นายชเนศร์ เพ็ญชาติ (13.92%) และผูถ้ ือหุน้ รายอื่น 22 ราย (34.92%)
3.3 บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ ในไตรมาส 3 ปี 2563 ในประเทศปานามา มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี ถือหุน้ โดย JUTHA (100.00%)
4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี ้

1

ชื่อ
พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ

2

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการ

3

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

กรรมการ

4

นายชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการ

5

นายรุง่ นิรนั ดร์ ตัง้ สุรกิจ

กรรมการ

6

นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8

นายประมวล จันทร์ชีวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการอิสระ

ลาดับ

ตาแหน่ง

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทมีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
1

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

2

AUSTIN ASSET LIMITED

3

นางปริยนาฏ ยังส์

4

นายถาวร สุขศรีสราญจิตร

จานวนหุ้น
159,261,487

ร้อยละ**
37.5

110,518,517

26.0

14,912,733

3.5

9,293,200

2.2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
ลาดับ
5

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุพจน์ ลาภานันต์รตั น์

จานวนหุ้น
7,500,000

ร้อยละ**
1.8

6

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อผูฝ้ าก

7,493,400

1.8

7

นาย วิชยั จิรเจริญกิจกุล

5,740,800

1.4

8

นาย ชรินทร์ โซนี่

3,226,900

0.8

9

พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ

2,404,234

0.6

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

2,304,729

0.5

หมายเหตุ : *รวมหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ
**ร้อยละของจานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิท่จี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6. ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดัชนีบอลติกยังคงมีความผันผวนมากเช่นเคย ดัชนีตน้ ปี 2563 เปิ ดที่ประมาณ 1,400 จุดและ
ลดถอยลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ท่ีระดับ 400 จุดในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง เหตุผลหลักมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลร้ายให้การค้าขายและอุตสาหกรรมต่างๆทั่ว โลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ย วและ
การนาเข้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องชะลอตัวลงอย่างมาก
ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีบอลติกฟื ้ นตัวขึน้ ในเดือนมิถุนายนเป็ น 3,300 จุด และในกันยายนมาอยู่ท่ีระดับ 5,100
จุด เนื่องจากราคาค่าขนส่งของตูค้ อนเทนเนอร์ท่เี พิ่มสูงขึน้ หลายเท่าและจานวนเรือประเภทคอนเทนเนอร์ท่มี ีจานวนไม่
เพียงพอจะรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ของตลาด ซึ่งสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก
จึงทาให้หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาไม่สามารถทาการเคลียร์ตคู้ อนเทนเนอร์ออกมาได้ทนั ตูค้ อนเทนเนอร์และ
เรือประเภทคอนเทนเนอร์จึงขาดตลาดมาก ส่งผลให้ผสู้ ่งออกและผูน้ าเข้าหันมาใช้เรือประเภท Bulk Carrier แทน
ในขณะที่ ก ารระบาดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ทั่ว โลกได้ถูก ควบคุมไว้ได้ถึ งระดับหนึ่ ง ควบคู่ไปกับจ านวนผู้ป่วยที่
ลดน้อยลง และการแจกจาหน่ายวัคซีนต่อต้านเชือ้ Covid-19 เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่จะสามารถฟื ้ นตัวขึน้ มาได้
เมื่อประเทศต่าง ๆ สามารถทาการค้าขายได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาว เนื่ องจากการฟื ้ นตัวของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนัน้ จาเป็ นต้องเกิดขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมถึงมาตรการในการกักตัวและการตรวจหาเชือ้
ไวรัสนัน้ ยังคงเป็ นสิ่งจาเป็ นอยู่
การระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid- 19 ในปี 2563 ส่งผลให้ธุรกิจทั่วโลกจาเป็ นต้องปิ ดตัวลง และการค้าขายทั่วโลกต้อง
ลดถอยลงมาก ทางบริษัทมั่นใจว่าในปี 2564 หลังจากที่รฐั บาลทั่วโลกสามารถควบคุมเชือ้ ไวรัสได้แล้ว สินค้าส่งออก
และสินค้านาเข้าต่าง ๆ จาเป็ นต้องได้ระบบการระบายออก ดังนัน้ การเพิ่มเติมของสินค้าในตลาดจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
ขนส่ง ทางบริษัทได้สามารถรับรู ถ้ ึงผลกระทบที่ ดีขึน้ ของการฟื ้ นตัวของตลาดโลก เมื่อ BDI เปิ ดต้นในเดือนกันยายน
2564 อยู่ท่ี 5,100 จุด ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ของเรือขนส่ง และสินค้าที่มีการหมุนเวียนในตลาดมากขึน้ หลัง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
ประเทศต่าง ๆ สามารถทาการค้าขายได้แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ มองแนวโน้มว่าธุรกิจขนส่งทางเรือ จะยังคงเติบโตได้ในปี
2564
7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
7.1 ประวัติการเพิ่มทุน
ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2563 ของบริ ษั ท ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2563 ได้มี ม ติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 422.39 ล้านบาท เป็ น 1,274.29 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญ จานวน 283.97 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 3.00 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 88.88 ล้านหุน้ ให้แก่กรรมการของบริษัท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.45
บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 88.88 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
โดยบุคคลดังกล่าว จะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายได้ใช้ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งน ้าหนักของหุ้น สามัญของบริษัท ฯในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการติดต่อ กัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษัทฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ 0.43 บาท โดยได้ราคาเสนอขายแก่บคุ คล
ในวงจากัด หุน้ ละ 0.45 บาท
3. จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ส่ วนที่เหลื อ 106.2 ล้า นหุ้น ให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น เพิ่ มตามสัดส่ วนการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุน้ เดิม กระทาการเสร็จแล้ว
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระดังกล่าวในส่วนของการแปลงหนีเ้ ป็ นทุนและ
การเสนอขายบุคคลในวงจากัดแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระดังกล่าวในส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เพิ่มตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
7.2 ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
• ปี 2562 : งดจ่ายเงินปั นผล
• ปี 2561 : งดจ่ายเงินปั นผล
• ปี 2560 : งดจ่ายเงินปั นผล

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
อ้า งอิ ง งบการเงิ น รวมงวดปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้า เดื อ นสิ น้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
พัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30.3
4.7
60.6
95.7
23.6
15.4
1,592.9
0.9
3.5
2.4
1,638.8
1,734.4
79.4

30.4
4.0
51.4
85.8
21.2
1.8
1,312.9
0.3
221.2
2.2
1,559.7
1,645.5
125.3

30.4
31.1
59.5
121.0
20.3
1.8
1,226.2
173.8
0.3
0.6
2.0
1,425.0
1,546.0
126.0

240.8
47.5

235.5
110.2

195.8
316.7

190.8
41.7

258.9
0.1

212.7
0.1

390.0
20.2

222.0
30.3

112.2
23.4
762.2
582.3
0.2
11.4
15.9

134.8
23.4
841.8
486.1
0.1
10.6
15.3

47.9
23.4
1,120.0
3.7
160.2
10.5
19.2

60.1
23.4
644.2
552.2
152.6
11.9
19.3

609.7
1,372.0

512.0
1,353.9

193.6
1,313.6

736.0
1,380.2

30 ก.ย. 2564
58.2
87.1
81.5
226.9
22.9
2.0
1,312.6
176.5
0.3
2.5
1,516.8
1,743.7

75.9

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
ทุนที่ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 138,245,071 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2564

414.7
7.7
82.2
-

414.7
7.7
82.2
-

948.1
7.7
(371.1)
-

1,266.6
7.7
(657.8)
54.0

25.8
(159.1)
(175.1)
196.2
166.2
362.4
1,734.4

25.8
(207.6)
(187.2)
135.5
156.1
291.6
1,645.5

25.8
(350.3)
(182.8)
77.2
155.2
232.4
1,546.0

25.8
(337.4)
(166.4)
192.5
171.0
363.5
1,743.7

ทรัพย์สิน
สินทรัพย์สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน
2564 จานวน 1,734.4 ล้านบาท 1,645.5 ล้านบาท 1,546.0 ล้านบาท และ 1,743.7 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์
หลักของบริษัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตัดค่าเสื่อมต่อปี ค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้มลู ค่าสินทรัพย์ของ
บริษัทลดลงทุกปี ตามลาดับ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่
30 กันยายน 2564 จานวน 1,592.9 ล้านบาท 1,312.9 ล้านบาท 1,226.2 ล้านบาท และ 1,312.6 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก ารตั ด จ าหน่ า ยเรื อ เดิ น ทะเลจุ ฑ าพุ ท ธชาด (NORDANA SOPHIE) ที่ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จมลงที่น่านนา้ ประเทศเวียดนามจึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เรือเดิน
ทะเลและอุปกรณ์มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 158.9 ล้านบาท จึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์เพิ่มขึน้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ในงวดสิน้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 173.8 ล้านบาท
และ 176.5 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2563 บริษัทจัดตัง้ บริษัท จุฑามาริติโม่ จากัด เพื่อเช่าเรือจานวน 1 ลา เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี จึงส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้
ลูกหนีช้ ดเชยค่าเสียหาย ในงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 3.5 ล้านบาท 221.2 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท และ 0.0 ล้านบาท (ไม่มี) ตามลาดับ
ในปี 2562 บริษัทมีลกู หนีช้ ดเชยค่าเสียหายเพิ่มจากปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการเคลมประกันเรือ NORDANA
SOPHIE ที่เกิดอุบัติเหตุ ทาให้เกิดลูกหนีช้ ดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทได้รบั ชาระครบแล้วในช่วงต้นปี 2563
จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีลกู หนีเ้ งินชดเชยค่าเสียหาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
หนีส้ นิ
หนีส้ ินของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30
กันยายน 2564 จานวน 1,372.0 ล้านบาท 1,353.9 ล้านบาท 1,313.6 ล้านบาท และ 1,380.2 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยลดลงตามลาดับจากการชาระหนีส้ ถาบันการเงิน ทั้งนี ้ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81.2 ล้านบาท จึงส่งผลให้เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึน้ และหนีส้ ินของบริษัทเพิ่มขึน้
หนีส้ ินหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียน โดยหนีส้ ินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564
จานวน 666.6 ล้านบาท 756.0 ล้านบาท 999.0 ล้านบาท และ 417.3 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวปรับ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ งิน
กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง 275.0 ล้านบาท เหลือเพียง 41.7 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 258.9 ล้านบาท 212.7 ล้านบาท 390.0 ล้านบาท และ 222.0
ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุเกิดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันทางการเงินผูใ้ ห้สินเชื่อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินการเจรจากับสถาบันทางการเงิน อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินงานของบริษั ทเริ่ม
ปรับตัวกลับขึน้ มาจนมีความสามารถในการทากาไรในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกูย้ ืมระยะยาว
ที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียนจึงลดลงจากความสามารถในการชาระเงินกูข้ องบริษัท
กาไรสะสม
บริษั ท ประสบกับ ขาดทุน สะสมต่ อ เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซาและวัฏจัก รของธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ ที่ เ ข้า สู่ข าลง
ผนวกกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การเดินเรือหยุดชะงัก บริษัท
มีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 159.1 ล้านบาท 207.6 ล้านบาท 350.3 ล้านบาท และ 337.4 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้ง นี ้ วัฏ จัก รธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ ได้ผ่ า นจุ ด ต่ า สุด ไปแล้ว และการด าเนิ น งานของบริ ษั ท เริ่ ม ปรับ ตัว กลับ ขึ น้ มาจนมี
ความสามารถในการทากาไรในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนบริษัทใหญ่ ในงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 196.2 ล้านบาท 135.5 ล้านบาท 77.2 ล้านบาท และ 192.5 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทุนสะสม

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
2. งบกาไรขาดทุน
อ้า งอิ ง งบการเงิ น รวมงวดปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้า เดื อ นสิ น้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2562

2563

277.3
14.6
1.4
13.5
306.8
(270.7)
(50.9)
(321.7)
(14.9)
3.0
(11.9)

223.2
11.1
116.6
350.8
(276.1)
(50.2)
(24.9)
(351.3)
(0.4)
2.2
1.8

205.8
0.6
1.6
9.0
217.0
(279.6)
(47.7)
(327.3)
(110.3)
1.1
(109.2)

(48.0)
(59.9)
(59.9)

(48.7)
(46.9)
(46.9)

(31.3)
(140.5)
(140.5)

หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด
30 ก.ย.
30 ก.ย.
2563
2564
148.7
221.0
3.2
20.9
35.5
6.8
6.3
176.4
265.9
(209.4)
(203.0)
(32.8)
(35.2)
(242.2)
(238.2)
(65.8)
27.7
1.4
0.4
(64.5)
28.1
(24.3)
(88.8)
(88.8)

(19.0)
9.1
9.1

รายได้
โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเช่าเรือระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉลี่ย 3-6 เดือน รายได้จาก
การบริ ก าร ในงวดสิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ
วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 277.3 ล้านบาท 223.2 ล้านบาท 205.8 ล้านบาท และ 221.0 ล้านบาท ตามลาดับ
การลดลงของรายได้เกิดจากวัฏจักรธุรกิจเดินเรือที่อยู่ในภาวะซบเซาและอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง โดยปั จจัยสาคัญที่
มี ผลต่ อ ธุ ร กิจการเดิ นเรื อ คื อ ภาวะเศรษฐกิจ และจ านวนอุปสงค์ อุป ทานของเรื อ ซึ่ง ในงวด 9 เดื อ นสิ น้ สุด วันที่
30 กันยายน 2564 ภาวะอุตสาหกรรมเดินเรือเริ่มปรับตัวดีขึน้ จึงส่งผลให้รายได้ของบริษัทปรับตัวสูงขึน้
การลดลงของรายได้ในปี 2562 และ 2563 มาจากที่บริษัทมีเรือหยุดวิ่ง 1 ลา และเรือเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ลา โดยเรือจุฑา
มาลี (NORDANA MALEE) ได้หยุดวิ่งตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 เนื่องจากซ่อมบารุงและได้เริ่มออกให้บริการเดือนพฤศจิกายน
และในเดือนเดียวกันเรือ NORDANA SOPHIE ประสบอุบตั ิเหตุจมลง

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
รายได้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์
อุตสาหกรรมการเดินเรือที่ปรับตัวดีขึน้ จากอัตราค่าเช่าเรือที่เพิ่มขึน้
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการเคลมประกันจานวน 89.56 ล้านบาท จากการได้รบั เงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA
SOPHIE ที่ประสบอุบตั ิเหตุจมลงในน่านนา้ เวียดนาม
ต้นทุน
ต้น ทุ น ของบริ ษั ท ในงวดสิ ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ
วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 270.7 ล้านบาท 276.1 ล้านบาท 279.6 ล้านบาท และ 203.0 ล้านบาท โดยบริษัทมี
ต้นทุนการให้บริการในแต่ละงวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั เนื่องจากต้นทุนบริการส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของเรือ
เดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ ต้นทุนบริการอื่นที่สาคัญ ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายของลูกเรือซึ่งแปรผันตาม
จานวนเที่ยวและระยะทางการให้บริการ
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ ในเส้น ทางต่ า งประเทศโดยใช้สกุ ลเงิ น เหรี ย ญสหรัฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น สกุลเงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การกาหนดราคาเกือบทัง้ หมด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลต่อผลดาเนินงาน ทัง้ นี ้ บริษัทมีวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทัง้ รายการซือ้ และขายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 50.9 ล้านบาท 50.2 ล้านบาท 47.7 ล้านบาท และ 35.2 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยลดลงตัง้ แต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอัตรากาลังพลและการสมัครใจเกษี ย ณอายุก่อนกาหนดของ
พนักงาน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสด

2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้ ) ลดลงสุทธิ

2562

2563

9M/2563

81.6
(40.4)

(10.3)
12.5

149.3
(21.4)

114.1

(9.2)
(3.1)

45.0
(47.3)

(116.0)
(13.5)

(94.3)

28.8

(0.1)

(1.6)

0.7

(11.3)

(7.8)

9M/2
564
7.5
(13.6
)
46.3
(11.4
)
28.8

ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ และโครงสร้างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่าง ๆ ค่อนข้างจะแตกต่างกัน โดยในงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดาเนินงานต่ากว่าในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ จากการได้รบั ชาระค่าเคลมประกันเรือ
ที่ประสบอุบตั ิเหตุในปี 2563
4. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2564

0.1
0.0
6.3
85.1
309.0
(217.6)

0.1
0.0
6.8
74.1
314.8
(233.9)

0.1
0.1
31.1
72.4
281.5
(178.0)

0.4
0.2
61.5
62.1
237.7
(114.1)

7.2
(19.5)
(26.8)

(17.9)
(13.4)
(29.2)

(35.4)
(64.8)
(131.8)

21.8
3.4
(30.7)

3.8
(0.2)

4.6
0.0

5.7
(3.5)

3.8
(2.7)

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ต่าเนื่องจากมีหนีส้ ินหมุนเวียน จากการที่มีเงินกูก้ ับสถาบันการเงินที่ตอ้ ง
ชาระภายใน 1 ปี และเงินกูร้ ะยะยาวที่จดั เป็ นหนีส้ ินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
เพื่อชาระหนีเ้ งินกูร้ ะยะสัน้ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีขึน้

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
มากเป็ น 0.4 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสภาพคล่องของบริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
เพื่อใช้ชาระหนีส้ ินระยะสัน้ ได้ดีขึน้
บริษัทมีอัตราหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ื อหุน้ สูง เนื่องจากเป็ นธุรกิจเดินเรือที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนในการจัดซือ้ เรือที่มีมูลค่าสูงจึง
ทาให้มีหนีก้ บั สถาบันการเงินจานวนมาก โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.8 เท่า ซึ่งลดลงมากจากในอดีต

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

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 1,699,041,644 หุน้ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 3 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุน้ สามัญใหม่ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 0.30 บาท
 22 ธันวาคม 2564

วันทีจ่ องซื้อ

 23 ธันวาคม 2564

 24 ธันวาคม 2564

 27 ธันวาคม 2564

 28 ธันวาคม 2564

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน”) ซึง่ เป็ นตัวแทนรับจองซื้อของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.่ .....................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ..................................................................สัญชาติ.......................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทที่ างาน............................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จานวน……............................หุน้ มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้
รายละเอียดการจองซื้อ

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซื้อตามสิทธิทงั ้ จานวน

0.30

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

0.30

 จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่เกินสิ ทธิ )

0.30

รวม

0.30

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเรียบร้อยแล้ว โดย
 โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร, Bualuang iBanking หรือ Mobile Application *** ต้องเป็ นบัญชีของผูจ้ องซื้อเท่านัน้ ***
 เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค นาฝากเข้าระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 เลขทีเ่ ช็ค…………….……….……ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564 24
ธันวาคม 2564 ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สั ่งจ่าย “ บริษท
ั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” (กรณี ชาระเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็ น
เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป และเช็คลงวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 เท่านัน้ )
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งเท่านัน้ )
 ให้ฝากหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ......................... นา
หุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ เลขที.่ ....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................
ซึ่งข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่กบั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซื้อภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564)
 ให้ฝากหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่นาฝากหุ้นเข้าบัญชี
สมาชิ กเลขที่ 600 โดยจะดาเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี่ จู้ องหุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้
ทันในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าได้จองซื้อหุ้นเกินสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกิ นสิ ทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB, KKP, LHBANK, UOB) บัญชีธนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.......................................................................... (แนบหน้า
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชือ่ ผูจ้ องซื้อ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจองซื้อสามัญเพิม่ ทุนเนื่องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมตามทีป่ รากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และตกลงว่าจะจองซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชาระค่าจองซื้อมาถึงตัวแทนรับจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งื่อนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซื้อคืน ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท ฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ น ผู้ร ับ
ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีข่ า้ พเจ้าจะจองซื้อครัง้ นี้
ทัง้ นี้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้า ยังยืนยันและประสงค์ทจี่ ะจองซื้อหุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ไม่มหี น้าทีต่ ้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ .................................................................................................. ผูจ้ องซือ้
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น
(...................................................................................................)

X

หลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษทั จุฑานาวี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซื้อ

 22 ธันวาคม 2564

 23 ธันวาคม 2564

 24 ธันวาคม 2564

 27 ธันวาคม 2564

 28 ธันวาคม 2564

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

บริษทั ฯ หรือบริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) ได้รบั เงินค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ  ตามสิทธิทงั ้ จานวน
 น้อยกว่าสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ จานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชาระเงินค่าจองซื้อโดย

 โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร, Bualuang iBanking หรือ Mobile Application
 เช็ ค /ดร๊ า ฟท์ / แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค น าฝากเข้ า ระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุ ง เทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 เลขที่ เ ช็ ค ………………………..….……ลงวั น ที่ … ………………………….ธนาคาร /
สาขา…………………….………………………………....……………………..
ดาเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ดังนี้

 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .................................. บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผูจ้ องซื้อประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  บัญชีธนาคาร.......................................... / สาขา................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.....................................................................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ..............................................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทที่ ่านเปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โทร 0-2009-9999

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

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

003

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

034

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

004

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

038

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

005

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

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

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

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

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

051

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

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

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

010

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

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

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

211

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

013

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

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

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

221

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

015

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

224

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

016

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

225

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

019

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

229

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

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

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

026

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

247

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

027

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

248

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

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

924

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

030

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

236

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

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

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

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

301

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

329

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

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

330

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

303

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

334

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

304

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

336

ธนาคารเกียรติ นาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

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

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

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

339

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

312

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

340

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

316

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

343

320

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

SUB BROKER

CUSTODIAN

347

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เกียรติ นาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

สําหร ับจองซือหุน
้ สาม ัญเพิมทุน
บริษ ัท จุฑานาวี จําก ัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.
* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชําระเงิน *

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพือเข ้าบัญชี บริษ ัท หล ักทร ัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) เพือจองซือหล ักทร ัพย์

ว ันที (DATE)………………………………………

For A/C

สาขาผูร้ ับฝาก (BRANCE)……...…………………

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions
NAME
ชือลูกค ้า

เงินสด / CASH

เลขทีเช็ค /
CHEQUE NO.

สําหร ับลูกค้า /
For Customer

ชุดแจ้งการชําระเงิน

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899
Bangkok Bank Public Co.,Ltd.
(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

Ref.1
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น /
Registration No.
Ref.2
เลขบัตรประชาชนหรือ
เลขทีหนังสือเดินทาง /
ID or Passport Number

ชือธนาคาร (DRAWEE BANK) /
สาขา (BRANCH)

เช็คลงว ันที /
DATE

จํานวนเงิน /
AMOUNT

สําหร ับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ผูร้ ับเงิน

เช็ค / CHEQUE
ผูร้ ับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเป็นต ัวอ ักษร (บาท)
AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรณีชําระผ่านธนาคาร กรุณานํ าเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได ้ทีธนาคารทีระบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทัวประเทศ และโปรดระบุธนาคารทีท่านชําระ โดยผูช
้ ําระเป็นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียม
Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชือผู ้นําฝาก ............................................................

โทร ...............................................................

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

สําหร ับจองซือหุน
้ สาม ัญเพิมทุน
บริษ ัท จุฑานาวี จําก ัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.
* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชําระเงิน *

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพือเข ้าบัญชี บริษ ัท หล ักทร ัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) เพือจองซือหล ักทร ัพย์

ว ันที (DATE)………………………………………

For A/C

สาขาผูร้ ับฝาก (BRANCE)……...…………………

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions
NAME
ชือลูกค ้า

เงินสด / CASH

เลขทีเช็ค /
CHEQUE NO.

สําหร ับธนาคาร /
For Bank

ชุดแจ้งการชําระเงิน

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899
Bangkok Bank Public Co.,Ltd.
(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

Ref.1
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น /
Registration No.
Ref.2
เลขบัตรประชาชนหรือ
เลขทีหนังสือเดินทาง /
ID or Passport Number

ชือธนาคาร (DRAWEE BANK) /
สาขา (BRANCH)

เช็คลงว ันที /
DATE

จํานวนเงิน /
AMOUNT

สําหร ับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ผูร้ ับเงิน

เช็ค / CHEQUE
ผูร้ ับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเป็นต ัวอ ักษร (บาท)
AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรณีชําระผ่านธนาคาร กรุณานํ าเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได ้ทีธนาคารทีระบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทัวประเทศ และโปรดระบุธนาคารทีท่านชําระ โดยผูช
้ ําระเป็นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียม
Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชือผู ้นําฝาก ............................................................

โทร ...............................................................

ปิ ดอากร
แสตมป์
30 บาท
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หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ทําที่...............................................................
วันที่...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ) .................................................................................................(“ผูม้ อบอํานาจ”)
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที่................................................................
ที่อยู่ท่ปี ั จจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จํานวน ..................................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที่.................................................................................................
ที่อยู่ท่ีปัจจุบนั ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ
ใดๆ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และชําระเงินค่าจองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทําอื่นใดอันจําเป็ น
เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น การกระทําใดๆ ที่ผรู้ บั มอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนังสือมอบอํานาจฉบับนีจ้ ะมีผลผูกพันข้าพเจ้า
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําการดังกล่าวด้วยตนเอง
ลงชื่อ........................................................... ผูม้ อบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(..........................................................)
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบุคคลของผูม้ อบอํานาจ และ ผูร้ บั มอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีก! ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.! ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที! .................................................................................................
สําหรับบุคคลธรรมดา
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท!ี " เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ! ทีอ! ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

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

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

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

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

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

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

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

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

[]

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

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

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

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

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

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนทีส่ ถานทีร่ ับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ :
ผูต้ ิดต่อ
:
โทรศัพท์
:

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ส่วนทะเบียนหุน้ / ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
02 659 8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264

