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ท่ี 076/2564 
 15 ธันวาคม 2564 

 
เรื่อง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 4. แบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Bill Payment) 
 5. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี ้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า    

 หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
 7. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 
 8. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ดว้ยมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 
22 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้  
1 หุน้เดิมต่อ 4 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิจะไดสิ้ทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั ในอตัราจดัสรร
เดียวกัน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,688,841,644 หุ้นและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวนไม่เกิน 
10,200,000 หุน้ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท โดยผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิของตนได ้แต่จะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่  
ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ และในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

โดยกรรมการผูจ้ดัการตามที่ไดร้บัมอบอ านาจจากมติของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ไดก้ าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 

บริษัทจึงขอเรียนแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามจ านวนที่ระบุไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ( ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ทั้งนี ้โปรด
พิจารณาขอ้มลูการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุและขอ้มลูของบรษิัท จากหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2)  

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามใน ใบจองซือ้ 
หุน้สามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) พรอ้มทั้งด าเนินการตามวิธีการจองซือ้ที่ระบุไวใ้นหนังสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญั



หนา้ที่ 2 

เพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) โดยบริษัทจะเปิดใหม้ีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่  
22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันท าการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี 
เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 (โปรดพิจารณาส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 แผนที่ของสถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) หรือจองซือ้ผ่าน
ระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต ์www.utrade.co.th ของตวัแทนรบัจองซือ้ 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
โทรศพัท ์0-2659-8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 

(นายชเนศร ์เพ็ญชาติ) 
กรรมการผูจ้ดัการ 



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) 

การจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ระหว่างวันที ่22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 
(รวม 5 วันท าการ) 



หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

1. ชื่อและสถานทีต่ัง้ของบริษทัจดทะเบียน

ชื่อบรษิัท : บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน)
เลขทะเบียนบรษิัท : บมจ. เลขท่ี 0107536001613
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารมาโณทาวเวอร,์ 153 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุน้ทีมี่มติอนุมัตกิารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
การประชมุผูถื้อหุน้ : การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจกิายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ

ดว้ยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวีจ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ 
ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยกรรมการผูจ้ดัการ
ตามที่ไดร้บัมอบอ านาจจากมติของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 และวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในระหว่างวนัท่ี 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุน้ท่ีเพิ่มทนุ  : หุน้สามญั 

ทนุช าระแลว้เดิม 
(ณ วนัท่ี 25 พฤศจกิายน 2564) 

: 1,274,281,233.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 422,210,411 หุ้น 
และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 2,550,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 

ทุนช าระแล้วภายหลังการจองซื ้อหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
(กรณีทีผู่ถ้ือหุน้เดมิมกีารจองซือ้ 
หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน)  

: 6,371,406,165.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,121,252,055 หุน้ 
และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 2,550,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท 

จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีจดัสรร : 1,699,041,644 หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 0.30 บาทต่อหุน้ 



หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

อตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 1 หุน้เดิมต่อ 4 หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในจ านวนที่เกินกว่า
สิทธิของตนได ้

วิธีการจดัสรร บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,699,041,644 
หุน้ (โดยจัดสรรใหผู้ถื้อหุน้สามัญเดิม จ านวนไม่เกิน 1,688,841,644 หุน้ 
และผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเดิม จ านวนไม่เกิน 10,200,000 หุน้) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 4 หุน้สามัญเพิ่มทุน ที่ราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะ
สามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุบรษิัทจะปัดเศษของหุน้
นัน้ทิง้

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอัตราที่ก าหนดไวข้้างตน้ได ้(Oversubscription) แต่จะไดร้บั
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือดังกล่าวให้กับ 
ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ใน
ราคา เดียวกันกับหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรตามสิท ธิจนกระทั่ ง ไม่มี    
หุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรไดอ้ีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวอีกต่อไป 

4. การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ

บรษิัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิที่ไดร้บัจดัสรร ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้  

4.2 กรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิทัง้หมดมีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้ส่วนที่เหลือจากการ
จดัสรรตามสิทธิทัง้หมด ผูถื้อหุน้เดิม จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือนัน้ตามจ านวนที่จองซือ้และช าระค่า
จองซือ้หุน้แลว้ 

4.3 กรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิทัง้หมดมีจ านวนมากกว่าหุน้ส่วนที่เหลือจากการ
จดัสรรตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิม จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือนัน้ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
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เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจดัสรรหุน้ดงักล่าวจะด าเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุน้เพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรร โดยมีสตูรการ
ค านวณ ดงันี ้

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไดร้ับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ 
คณู สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย 

ตัวอย่าง  
หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนทั้งหมด 10,000 หุน้ หัก จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้จองซือ้ตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิ
จ านวน 9,000 หุน้ คงเหลือจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,000 หุน้ 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุน้ 

หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุที่

ได้รับจัดสรร
ตามสิทธ ิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ทีจ่องซือ้ (หุน้) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีจ่ะ
ได้รับจัดสรรเกนิสทิธิ 
(สัดสว่นการถือหุ้นเดิม 
คูณ จ านวนหุน้ทีเ่หลอื 
การจัดสรรตามสทิธ)ิ 

ตาม/น้อย
กว่าสทิธ ิ

เกินสิทธ ิ

ผูถื้อหุน้ ก 15% 1,500 1,500 100 1,000 x 15%= 150* 

ผูถื้อหุน้ ข 20% 2,000 1,000 - - 

ผูถื้อหุน้ ค 30% 3,000 3,000 500 1,000 x 30% = 300 

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

รวม 100% 10,000 9,000 1,600 800 

สรุปจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจดัสรรรอบแรก 

ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีไ่ด้รับจัดสรร (หุ้น) รวมหุ้นทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(รอบแรก) ตามสิทธ ิ เกินสิทธ ิ

ผูถื้อหุน้ ก 1,500 100* 1,600 

ผูถื้อหุน้ ข 1,000 - 1,000 

ผูถื้อหุน้ ค 3,000 300 3,300 

ผูถื้อหุน้ ง 3,500 350 3,850 

รวม 9,000 750 9,750** 

หมายเหต ุ:   (*) ผูจ้องซือ้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่เกินจ านวนที่จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(**) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรร บรษิัทจะท าการจดัสรรใหแ้กผู่ท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย 

และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขา้งตน้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

4.4 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างตน้แล้ว บริษัทจะด าเนินการเสนอให้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดงักล่าวต่อไป 
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4.5 การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้  
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้น 
รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบรษิัท ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้บริษัทไดไ้ม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิัท 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
กรรมการผู้จัดการตามที่ไดร้ับมอบอ านาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ไดก้ าหนดวัน

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564  

6. ก าหนดวนัจองซือ้และสถานทีรั่บจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ
6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ระหว่างวนัท่ี 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ)  ตัง้แต่ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 
น. ในช่วงระยะเวลาที่รับจองซือ้  โดยนับเฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”์)  
6.2 สถานทีรั่บจองซือ้  

6.2.1 บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 
อาคารสินธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3  
เลขที่ 130-132 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์02-6598000  ต่อ 8226, 8085 และ 8264, คณุจรญั สขุสกล, คณุมณฑา  บญุลาภ 
วงศส์กุล  และคณชยัณรงค ์บญุชสูนอง 

6.2.2 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต ์www.utrade.co.th ตามที่ระบุ
ในหัวขอ้ 7.2.2 วิธีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-
RO) ในเอกสารฉบบันี ้

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และมีหุน้สามญัของบรษิัทฯ ฝากไว ้ เพื่อใหบ้รษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสาร 
และยื่นเรื่องใหต้วัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษิัทฯ จะไม่รบัเอกสารจองซือ้หุน้เพิ่มทนุทาง
ไปรษณีย ์หรือผ่านส านกังานสาขาของบรษิัทฯ   
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7. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้และการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ  

7.1  วิธกีารช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ  

7.1.1  การช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด  

กรณีผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั  ดว้ยแบบฟอรม์การช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน (Bill Payment Form) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4)  ผู้จองซือ้หุ้นโปรดระบุชื่อ-นามสกุล  หมายเลข
โทรศัพทท์ี่ติดต่อได ้โดยท าการโอนเงินเขา้บัญชี   “บริษัทหลักทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรพัย”์ หรือ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. 
For Securities Subscriptions” สามารถท ารายการผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด ทุก
สาขาทั่วประเทศ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 
ธันวาคม 2564 รายละเอียดดงันี ้

ธนาคาร  : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัชี : กระแสรายวนั 
ระบบการโอนเงิน : Bill Payment 
Com Code / Service Code : 89899 / UOBKHSUB  
Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (10 หลกั) 
Ref.2 : เลขบตัรประจ าตวัประชาชน (13 หลกั) /เลขทะเบียนนิติ

บคุคล/เลขที่หนงัสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างดา้ว(แลว้แต่กรณี) 
 

 

กรณีผูจ้องซือ้มีความประสงคท์ี่จะช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ใหส้ั่ง
จ่าย “บริษัทหลักทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลักทรพัย”์ หรือ 
“UOB Kay Hian Securities (Thailand)  Public Co. ,Ltd.  For Securities Subscriptions”  โดยขีด
คร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลงวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 เท่าน้ัน และต้องน า
เช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ไปช าระผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอรม์
การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายใน
14.00 น. เวลา Clearing ของธนาคารกรุงเทพ ไม่เกินวันที ่24 ธันวาคม 2564 เท่าน้ัน ทัง้นีเ้ช็ค 
ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน
วนัท าการถดัไป  

หากผูจ้องซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารกรุงเทพ  
ของวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 จะตอ้งช าระค่าจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้ 

 7.1.2  การช าระค่าจองซือ้ผ่าน Electronic Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang 
iBanking) 
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กรณีผูจ้องซือ้ที่มีความประสงคจ์ะช าระเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill 
Payment –ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking  หรือ ผ่านหนา้เว็บไซตข์องธนาคารกรุงเทพ 
ผู้จองซือ้ตอ้งมีบัญชีธนาคาร กรุงเทพและไดท้ าเรื่องขอใชง้านระบบ บัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang 
iBanking) กับธนาคาร กรุงเทพแลว้ โดยผูจ้องซือ้สามารถด าเนินการโอนเงิน ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของ
วนัที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้ง Log in เขา้
ระบบ บวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ (Bualuang iBanking) ดว้ย User ID ของผูถื้อหุน้เองเท่านัน้ (หา้มใชบ้ญัชีของ
บคุคลอื่นช าระเงินแทน)   

วิธีการช าระค่าสินคา้และบรกิาร ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. เขา้สู่การใชง้านผ่านทาง Bualuang iBanking
2. เลือกหวัขอ้ “ช าระเงิน / เติมเงนิ”
3. เลือก “เพิ่มผูร้บัช าระเงิน”
4. หวัขอ้คน้หาจากบรษิัทใส่ “UOBKHSUB” เพื่อท าการคน้หา
5. เลือก “UOBKHSUB Ref.1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (10 หลกั)

  Ref.2 เลขบตัรประชาชน หรือ เลขที่หนงัสือเดินทาง (13 หลกั) 
6. รบัรหสั OTP เพื่อท าการยืนยนัอีกครัง้

ตวัอยา่งหน้าจอการใช้งาน Bualuang iBanking

วิธีการเพ่ิมแบบฟอรม์ช าระค่าสินค้าและบริการ 
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วิธีการช าระบริการ Bill Payment
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7.1.3  การช าระเงนิผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร กรุงเทพ 

กรณีผู้จองซื ้อที่มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื ้อโดยการโอนเงินผ่าน  Mobile 
Application ของธนาคาร กรุงเทพ ผูจ้องซือ้ตอ้งมีบญัชีธนาคารกรุงเทพ และไดท้ าการดาวนโ์หลด
แอปพลิเคชั่น [ Bualuang mBanking ]บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื ้อสามารถ
ด าเนินการโอนเงินไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 28 
ธันวาคม 2564 โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ใส่รหสั PIN เพื่อเขา้สู่การใชง้าน

2. เลอืก “Payments”แลว้เลอืก “Bill Payments” และคลกิเลอืก “Select Bill Payee”
3. เลอืก “Other”ใส่ Service Code : “UOBKHSUB”

4. ระบุหมายเลขอา้งองิ
     Ref.1 ระบุเลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น (10 หลกั) 
      Ref.2 ระบุเลขบตัรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง (13 หลกั) 
    Amount ใส่จ านวนเงนิทีต่อ้งการโอน 
5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้กด “Yes”
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 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถน าแบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน
ระบบ Bill Payment ทีมี่แถบ Bar Code ทีไ่ด้รับจากระบบจองซือ้ E-RO ไปช าระเงินค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคาร กรุงเทพ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 
16.00 น. ของวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 



หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

7.1.4  การช าระค่าจองซือ้ผ่านตู้ ATM 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระไดต้ัง้แตเ่วลา 9.00 น. ของวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 
28 ธันวาคม 2564  

ขัน้ตอนการช าระคา่จองซื้อผา่น ผ่านตู้ ATM 

1. กดรหสั

2. เลอืก “เตมิเงนิ/ช าระเงนิ/อื่นๆ”

3. เลอืก“ช าระเงนิดว้ย Comp Code”

4. เลอืกประเภทบญัชทีีต่อ้งการใหห้กัเงนิ
5. ระบุ Comp Code ของบรษิทั: “89899”

6. ระบุหมายเลขอา้งองิRef.1 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลกั)

         Ref.2 ระบุเลขบตัรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง (13 หลกั) 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้กด “ยนืยนั” 

7. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ
8. ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้กด “ยนืยนั”

7.2  วิธกีารจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ตัง้แต่วันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ภายใน
เวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วนัท าการ เฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย์) โดยวิธีการ 
ดงันี ้

7.2.1  การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการย่ืนเอกสารจองซื้อ ที่ส านักงานใหญ่บริษัท
หลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)(ตวัแทนรบัจองซือ้)

ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าเอกสารท่ีใชใ้นการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มหลกัฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้
เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทั้งในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิที่
ได้รับจัดสรร ทั้ ง นี้  ก าหนดให้ ผู้จองซื้อ ย่ืนใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนโดยติดต่อตวัแทนรบั
จองซือ้ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น. (เฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย)์  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สามญัในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่
ท่านมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้  เพื่อให้บริษัทหลักทรัพยน์ั้น ๆ 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารใบจองซือ้ พรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้ และยื่นเรื่องใหต้วัแทนการรบั
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทต่อไป 
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ก) ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) 

ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนโดยระบจุ านวนหุน้ที่
ตอ้งการจองซือ้ตามสิทธิ และจ านวนหุน้ท่ีตอ้งการจองซือ้เกินสิทธิ (ถา้มี) พรอ้มลงลายมือชื่อ 
หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ้ม
ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกนิสิทธิ จะตอ้งแสดงความจ านง
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิใหค้รบจ านวนกอ่น จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทนุเกินสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร 

ข) ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 

ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเอกสารที่บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมพรอ้มกับหนงัสือฉบับนีท้างไปรษณียล์งทะเบียน ซึ่งจะระบุ
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้เดิมทราบ  

ค) หลกัฐานการช าระเงิน (แบบฟอรม์การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill 
Payment Form (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) 

ผูจ้องซือ้น าส่งหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจอง
ซือ้ตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ที่ผูจ้องซือ้
เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุนขอ้ 7.1.1 – 7.1.4  

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบคุคล 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้น พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมือชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ-นามสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้เดิมที่
ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุน ใหแ้นบส าเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง  
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บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
นั้น และประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยลายมือชื่อนั้นตอ้งตรงกับ
ลายมือชื่อในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือชื่อ 
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา
ใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  า
รบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบั
ของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้  

นิติบุคคลที่มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้ที่มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูด้แูลผลประโยชน ์(แลว้แต่
กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถา้มี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูด้แูลรกัษา
ผลประโยชน ์(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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  จ) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิม่เติมกรณีจองซือ้เกินสิทธิ และประสงคจ์ะ
รบัเงินคืนดว้ยการโอนเงินเขา้บญัเงินฝากธนาคาร)  

ผู้จองซือ้ที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตอ้งแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหนา้แรก ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ส าหรบั
บญัชีกระแสรายวนั ที่แสดงเลขทีบ่ัญชีธนาคาร 10 หลัก ไดแ้ก่  
1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BBL”)  
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“KTB”)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (“BAY”)  
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“KBANK”)  
5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) (“CIMBT”) 
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“TTB”)  
7. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”)  
8. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร ("KKP")  
9. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์("LHBANK") 
10. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (“UOB”) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นีช้ื่อเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้องซือ้ที่จองซือ้เกิน
สิทธิ โดยบรษิัทจะช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บั
การจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
อตัโนมตัิ  

  ฉ) หนงัสือมอบอ านาจ  (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูจ้องซือ้มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจด าเนินการยื่นเอกสาร
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายขุองผูร้บัมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ช) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐั (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูท้ี่ประสงค์
จะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) 
และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล  
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6)  

ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และค ารับรอง
สถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ที่ประสงคน์ าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
(Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

7.2.2 การจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) 
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ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ผ่ านระบบ Electronic Rights Offering 
(E-RO) ของตวัแทนรบัจองซือ้บนเว็บไซต ์www.utrade.co.th (“การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO”) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผูจ้องซือ้ตอ้ง
แนบภาพถ่ายส าเนาหลกัฐาน เอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการจองซือ้ E-RO ในขัน้ตอนการ
จองซือ้ดว้ย กรณีผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบ E-
RO 1 คร้ังต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน โดยผูจ้องซือ้มีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

(1) ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์  www.utrade.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับ
หนงัสือรบัรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

(2) ผูจ้องซือ้หุน้ ด าเนินการจองซือ้ โดยกรอกจ านวนหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้ 
(3) ตอ้งด าเนินการช าระเงินค่าจองซือ้ก่อนด าเนินการจองผ่านระบบ E-RO เพื่อ Upload 

ส าเนาหลกัฐานการช าระเงินในขัน้ตอนการจองซือ้ 
(4) ผูจ้องซือ้ กรุณากรอกรายละเอียดส าคญัใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 
(5) กรณีผูจ้องซือ้ จองซือ้เกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบญัชีธนาคาร และ Upload หนา้สมดุ

บญัชีธนาคารส าหรบัรบัเงินคืนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร  
(6) ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
(7) พิมพห์ลกัฐานการจองซือ้หุน้ไวเ้ป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

7.3 การคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ 

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้เกินสิทธิ  

บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกนิสิทธิและไดร้บัจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกนิ
สิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุน้ที่ผู้ถือหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ 

ในกรณีผูจ้องซือ้แจง้ความประสงคข์อรบัเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัจัดสรรคืน   ดว้ย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และได้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก 
ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ส าหรบับญัชีกระแสราย
วนัท่ีแสดงเลขที่บญัชีธนาคารทัง้ 10 หลกั ไดแ้ก่ 
1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BBL”)
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“KTB”)
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (“BAY”)
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“KBANK”)
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5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) (“CIMBT”)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“TTB”)
7. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร ("KKP")
9. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์("LHBANK")
10. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (“UOB”)
บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินเขา้บัญชีดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารผ่านระบบ
การโอนเงินอตัโนมตัิ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ชื่อ
บญัชีธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิตามที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือที่ระบไุวใ้นระบบจองซือ้ E-RO  

(2) คืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซือ้ 

กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดแ้นบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรก หรือส าเนารายการเดิน
บัญชี (Statement) ส าหรบับัญชีกระแสรายวนั ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม่ไดแ้จง้ความประสงค์
ตอ้งการรบัเงินค่าจองซือ้หุน้คืนดว้ยวิธีโอนเงินเขา้บญัชี บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงนิ
ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะในนามผูจ้องซือ้หุน้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวนัก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date) 
ในวันที่  8 ธันวาคม 2564 ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ 
(โดยนบัวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) 

กรณีที่บริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนไดภ้ายในเวลาดงักล่าว บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรร นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวนัที่ไดท้  าการช าระคืน
ตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ไดม้ีการช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ที่ไม่ไดร้บัจดัสรรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ โดยถกูตอ้งแลว้ให้
ถือว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้หุน้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบรษิัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้อีกต่อไป 

7.3.2 กรณทีีผู้่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเงือ่นไขการ
จองซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุตามเช็คค่าจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทนุ  

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่ม
ทุนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้และ/หรือ
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บริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตอ้งติดต่อรบัเช็คจากตวัแทนรบัจองซือ้ ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยนบัวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุ
การจองซือ้) 

7.4 วิธกีารส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้ริษัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้ด าเนินการส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัการ
จดัสรร ในกรณีใดกรณีหน่ึงตามที่ผูจ้องซือ้ระบใุนใบจองซือ้ หรือระบใุนระบบจองซือ้ E-RO ดงัต่อไปนี ้ 

7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย ์

ในกรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารฝากใบหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัในบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้อง
ซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีบ้ริษัทจะด าเนินการน าหุน้สามัญที่ไดร้ับจัดสรรฝากไว้กับ 
“บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์
ตามที่ผูจ้องซือ้ระบ ุและออกหลกัฐานการฝากหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนบัวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้
จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์ อนุญาตใหหุ้น้ของ
บรษิัทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีขอ้ 7.4.1 นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้อง
ซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยด์ังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.4.3 แทน  

ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชสิ้ทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์(ตามที่ระบไุวใ้นดา้นหลงั
ใบจอง หรือในหนา้จอระบบจองซือ้หุน้ E-RO) ที่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้
ขายหลักทรัพยท์ี่ประสงคจ์ะให้โอนหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกตอ้ง หากระบุรหัส
บริษัทหลักทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยไ์ม่ถูกตอ้งจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหุน้ หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้
คืน  

7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที ่600 

ในกรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารฝากใบหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ของ
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามัญในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนีบ้รษิัทจะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้
ตามจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และ
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ออกหลกัฐานการฝากหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
(โดยนบัวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวนัสิน้สดุการจองซือ้) หากผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูจ้องซือ้
จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่าน
บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะสามารถขายหุน้
ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบรษิัทท าการซือ้ขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้  

7.4.3 รับเป็นใบหุน้สามัญในนามของผู้จองซือ้ 

ในกรณีผู้จองซือ้ประสงคข์อรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นฐานะ 
นายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื ้อ 
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date) ในวันที่  8 ธันวาคม 2564 
ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (โดยนบัวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 เป็นวนั
สิน้สดุการจองซือ้) ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้
จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้ของบริษัทไดร้บัอนุมตัิใหเ้ขา้ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้ะบุวิธีการรบัมอบหุน้สามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ 
และ/หรือในระบบจองซือ้ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุน้สามัญในนามของผูจ้องซือ้ 
ตามจ านวนหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรร ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซือ้ไดท้ันที ที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ 

7.5 การตรวจสอบผลการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่ม 

ผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต ์www.utrade.co.th  ของ
ตัวแทนรับจองซื ้อ ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (วันและเวลาอาจมี
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดง
จ านวนหุน้สามัญที่ไดร้บัการจดัสรร และไม่ไดร้บัการจดัสรร (ถา้มี) จ านวนเงินคืนค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร (ถา้มี) วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ และวนัท่ีในการคืนเงินค่าจองซือ้ 

7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

7.6.1 ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัหลกัฐานการจองซือ้ที่ลงชื่อรบัจากเจา้หนา้ที่ของ
ตวัแทนรบัจองซือ้ หรือพิมพห์ลกัฐานการจองซือ้เมื่อท าการจองซือ้ผ่านระบบการจองซือ้ E-RO เพื่อเป็น
หลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ โดยการจองซือ้จะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ย  
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7.6.2 ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 
เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัท 

7.6.3  ผูถื้อหุน้เดิมที่มิไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือมิไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามวนัและเวลาที่ก าหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามวนัท่ีสั่งจ่าย บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้เดิมรายนัน้สละสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

7.6.4 บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ งดรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยผูถื้อหุน้
เดิมตอ้งด าเนินการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านธนาคารยโูอบีใหเ้รียบรอ้ยก่อนการจองซือ้ 

7.6.5 กรณีผูถื้อหุน้เดิมมีเลขทะเบียนผูถื้อหุน้มากกว่า 1 เลข ตอ้งด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 
ใบจองซือ้ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  

7.6.6 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกว่าจ านวนเงินที่บรษิัทไดร้บั
ช าระ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบรษิัทไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั  

7.6.7 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนนอ้ยกว่าจ านวนเงินท่ีบรษิัทไดร้บั
ช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซือ้แต่ละราย
ตามที่บรษิัทเห็นสมควร 

7.6.8 หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือบริษัทไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิด
ของบรษิัทภายในระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้ตามที่ก าหนด หรือผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจนหรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้รายนั้น
สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

7.6.9 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้รายใด หากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้
ต่างดา้วเกินกว่าจ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว
อาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพียงบางส่วน  

7.6.10 บรษิัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอยีดวธีิการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เงื่อนไขในการ
จองซือ้หุน้หรือขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวธีิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ของบรษิัท 
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8.วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทนุในส่วนทีเ่พิ่ม 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้

ไปใชใ้นการเขา้ท ารายการเขา้ซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด โดยบริษัท 
ไบโอ เอ็นเนอรย์ี่ เทค โฮลดิง้ จ ากัด จะรบัโอนมาซึ่งทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิและหนา้ที่ตามสญัญา และพนกังานทัง้หมดของ 
บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด รวมถึงหุน้ในบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด (“ธุรกรรมการรับโอน
กิจการฯ”) และหากมีเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะน าไปสนบัสนุนการด าเนินงานปกติของบริษัทในรูปแบบเงินทนุ
หมนุเวียน

9.ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้

ไปใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ อนัจะท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลประโยชน ์ดงันี  ้

1. สืบเนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการให้เช่าเรือ ได้รับ

ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจและการคา้ขายทั่วโลกลดถอยลง ส่งผลใหบ้รษิัทมีผลประกอบการที่ไม่แน่นอน

รวมไปถึงมีผลประกอบการขาดทุนในอดีต โดยการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถขยายธุรกิจโดยการซือ้กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากการกลั่นน า้มันไบโอดีเซลที่

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับบริษัทฯ ในทนัที อนัเป็นการประหยดัเวลาและเงินทนุ รวมไปถึงลดความเส่ียงใน

การพฒันาโครงการและการไดม้าซึ่งใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง ท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทดีขึน้เนื่องจาก

ลดผลกระทบของธุรกิจพาณิชยน์าวีที่ผนัผวน

2. บรษิัทจะไดม้าซึ่งกิจการท่ีพรอ้มด าเนินการ อนัเป็นการประหยดัเวลาและเงินทนุ รวมไปถึงลดความเส่ียงใน
การพฒันาโครงการและการไดม้าซึ่งใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะใชเ้วลาราว 18 – 24 เดือน เนื่องจากบรษิัท
เล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการกลั่นน า้มนัไบโอดีเซลเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการ
เติบโตสงู จากการไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนที่ส  าคัญจากการที่รฐับาลไดป้ระกาศเปล่ียนนโยบายการใชน้ า้มัน
ดีเซลจาก B7 เป็น B10 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใชน้ า้มันไบโอดีเซลในระดบัประเทศ รวมถึงน า้มนั
ดีเซลเป็นเชือ้เพลิงหลกัที่ใชใ้นภาคขนส่งซึ่งมีส่วนส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งท า
ใหค้วามตอ้งการของน า้มนัดีเซลมีความผนัผวนต ่า

3. การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ จะเป็นการส่งเสรมิความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะได้รับผลตอบแทนซึ่งส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
รวมไปถึง บริษัทยงัมีโอกาสในการผนวกธุรกิจพาณิชยน์าวีและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้าก
การกลั่นน า้มนัไบโอดีเซล เขา้ดว้ยกนัเพื่อแสวงหาโอการทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

4. หากมีเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะน าไปสนบัสนนุการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินทนุ
หมนุเวียน ท าใหใ้หบ้ริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ มีสภาพคล่อง และเงินทุนหมนุเวียน
เพิ่มขึน้ รวมทัง้มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแรงซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ มีความสามารถในการขยายธุรกิจต่อไป
ไดใ้นอนาคต โดยจะส่งผลใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็น 2.4 เท่า
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10.ประโยชนท์ีผู้่ถือหุน้จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
1. ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้ มีโอกาสได้รับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return of 

Equity) เพิ่มขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 5 – 10 ภายหลังการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการฯ  ซึ่งบริษัทจะ

สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร ์จ ากัด ไดใ้นทนัที อย่างไรก็ดี 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ขา้งตน้เป็นเพียงการประมาณการของบริษัทซึ่งจะขึน้อยู่กับผล

ประกอบการของธุรกิจพาณิชยน์าวีของบริษัท และธุรกิจปาลม์ของ GBP ซึ่งอาจมีความผันผวนขึน้อยู่กับ

สภาพเศรษฐกิจและสภาพอตุสาหกรรม 

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend - per share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผล

ประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก าไร (โดยมี

เงื่อนไขเพิ่มเติม) 

3. ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี ้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับ  

การจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ 

 

11.รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท  
 
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน 

กรณีผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททุกรายใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนที่แต่ละรายไดร้บัการจัดสรร ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทจะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย Right Offering X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering  

= 1.55 – 0.55 X 100 

 1.55  

= รอ้ยละ 64.59  



หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัท  

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัท เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวคือระหว่างวนัที่ 20 ถึง 29 กันยายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 

1.55 บาท 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

= 
(ราคาตลาด x จ านวนหุน้สามญั paid-up) +  

(ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย Right Offering) 
จ านวนหุน้สามญั paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 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 

หมายเหต:ุ ในส่วนของการค านวณราคาใชสิ้ทธิ Right Offering บรษิัทอา้งอิงราคาใชสิ้ทธิที่ 0.30 บาทต่อหุน้ 

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ไม่มี เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

(ค) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ไม่มี เนื่องจากผูถื้อหุน้ทกุรายใชสิ้ทธิตามสดัส่วนจึงไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบรษิัท : บรษิัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ชื่อย่อ : JUTHA 

เลขทะเบียนบรษิัท : เลขที่ 0107536001613  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารมาโณทาวเวอร,์ 153 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจพาณิชยน์าวีระหว่างประเทศ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องของบริษัท

บริษัท ประกอบการธุรกิจพาณิชยน์าวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทในเครือที่สามารถด าเนินการใน
ลกัษณะท างานเป็นกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับการเดินเรือทะเลเพื่อช่วยสนบัสนุนกองเรือของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดงันี ้

1) บริษัท – บริษัทแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
ประกอบดว้ย ธุรกิจเดินเรือแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจดัการเรือ (Ship
Management) และกลุ่มธุรกิจเก่ียวกับการค้าทางเรือ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าจัดหาสินค้า ธุรกิจ
นายหนา้ซือ้ขายเรือ และธุรกิจนายหนา้เช่าเรือ

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

3) บริษัท เจ ชิปป้ิง เซอรว์ิส จ ากัด (“J Shipping”) – บริษัทร่วม มีหนา้รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกบัการขนส่ง
ทางทะเลอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินคา้ในเรือ ธุรกิจตวัแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นตน้

4) บรษิัท มารโิตโม่ ไอเอ็นซี จ ากดั บรษิัทย่อย มีหนา้ที่รบัผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

บรษิัท ไดเ้สนอบรกิารใน 2 รูปแบบ คือ การบรกิารดว้ยเรือของบรษิัทเองซึง่เป็นเรือ อเนกประสงค ์(Multipurpose) แบบ
รบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) และการใหบ้ริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management)แก่บริษัทอื่น 
ดงันี ้ 

1) การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัท สามารถให้บริการใน
เสน้ทางทั่วโลกตามระยะเวลาจา้งขนส่งและเงื่อนไขที่ไดต้กลงไว ้บริษัทคดัเลือกผูจ้า้งขนส่ง เรือ (Charterer)
โดยตรงและผ่านการติดต่อนายหนา้ต่างประเทศที่ดีเป็นท่ีไวว้างใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรอง
สงู ลกูคา้กลุ่มนีจ้ะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสงู ปัจจุบนับริษัทใหค้วามส าคญักบับริการดา้นนี้
มากเพราะสามารถลดความเส่ียงในดา้นการหาสินคา้และราคาน า้มนัและท าใหบ้รษิัทมีรายไดท้ี่แน่นอน
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กลุ่มบริษัท และบริษัท ไดน้ าเรืออเนกประสงค์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ล า และเรือเช่าจาก
ต่างประเทศ 1 ล า มาใหบ้รกิารแบบรบัจา้งเหมาเป็นระยะเวลา ดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อเรือ 
(ภาษาไทย) 

ปี
สร้าง 

อายุการใช้
งานคงเหลอื 

เดท
เวทตนั 

เส้นทางทีใ่ห้บริการ
ในปัจจุบนั 

ความเป็นเจ้าของ 

1 เรือนอรด์านามาลี 2552 20 ปี 11,945 ทั่วโลก บรษิัท  

2 เรือนอรด์านาอนัเดรีย 2543 6 ปี 8,974 ทั่วโลก บรษิัท 

3 เรือจฑุาปัทมา   2539 7 ปี 8,241 เอเชยี-ตะวนัออก

กลาง 

บรษิัท 

4 เรือเฟรเดนสบอรค์ 2554 22 ปี 12,580 ทั่วโลก THAIDEN 

5 เรือไวท ์โทคิโอ 2551 17 ปี 11,342 ทั่วโลก เช่าจากบคุคลอื่น 

ซึ่งบริษัท ใหบ้ริการแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงสัน้ในเสน้ทาง Intra–Asia บริษัท ไดป้รบักลยุทธ์
บรกิารของเรือ ใหเ้ป็นแบบรบัจา้งขนส่งเป็นระยะเวลา โดยเนน้การท าสญัญาเป็นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อ
ครัง้เพื่อรอดจูงัหวะของตลาด 

2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ดว้ยความ
พรอ้มดา้นประสบการณท์ี่ผูบ้รหิารและพนกังานสั่งสมมานาน หลงัจากนัน้ไดข้ยายการรบับรหิารจดัการเรือที่
มีขนาดใหญ่ขึน้ท่ีเป็นเรือประเภทอื่นเช่น เรือส าหรบับรรทกุรถ ฯลฯ และมีเสน้ทางการคา้ทั่วโลก 

ทัง้นี ้ดว้ยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคมุตน้ทุนที่ต  ่า ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัความไว้วางใจจากพนัธมิตร
ต่าง ๆ ใหบ้รหิารจดัการเรือท่ีมีเสน้ทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers 

3. โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงขอ้มูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 

บรษิัทมีโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

33.33% 

บรษิัท 

51.00% 

THAIDEN 

100.00% 

มารโิตโม ่

ไอเอ็นซ ี

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

3.2 J Shipping จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจขนถ่ายสินคา้ ซ่อมเรือ 
และขนส่งสินคา้ทางบก โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ JUTHA (33.33%) พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ 
(17.83%) นายชเนศร ์เพ็ญชาติ (13.92%) และผูถื้อหุน้รายอื่น 22 ราย (34.92%) 

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

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบรษิัทมีรายชื่อดงันี ้ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาต ิ ประธานกรรมการ 
2 นายชเนศร ์เพ็ญชาติ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ 
3 นายศรณัย ์เพ็ญชาติ กรรมการ 
4 นายชนติร เพ็ญชาต ิ กรรมการ 
5 นายรุง่นิรนัดร ์ตัง้สรุกิจ กรรมการ 
6 นายศิรชิยั สาครรตันกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8 นายประมวล จนัทรช์ีวะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9 นายววิรรธน ์เหมมณฑารพ กรรมการอิสระ  

 
5. รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทมีรายชื่อดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ** 

1 นายชเนศร ์เพ็ญชาติ 159,261,487 37.5 

2 AUSTIN ASSET LIMITED 110,518,517 26.0 

3 นางปรยินาฏ ยงัส ์ 14,912,733 3.5 

4 นายถาวร สขุศรีสราญจิตร 9,293,200 2.2 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ** 

5 นายสพุจน ์ลาภานนัตร์ตัน ์ 7,500,000 1.8 

6 บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เพื่อผูฝ้าก 

7,493,400 1.8 

7 นาย วชิยั จิรเจรญิกิจกลุ 5,740,800 1.4 

8 นาย ชรนิทร ์โซนี่ 3,226,900 0.8 

9 พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาต ิ 2,404,234 0.6 

10 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 2,304,729 0.5 

หมายเหตุ : *รวมหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ 
**รอ้ยละของจ านวนหุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6. ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดัชนีบอลติกยังคงมีความผันผวนมากเช่นเคย ดัชนีตน้ปี 2563 เปิดที่ประมาณ 1,400 จุดและ 
ลดถอยลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดบั 400 จุดในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง เหตุผลหลักมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลรา้ยให้การคา้ขายและอุตสาหกรรมต่างๆทั่ว โลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ 
การน าเขา้และขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศตอ้งชะลอตวัลงอย่างมาก 

ในเดือนมิถุนายน 2564 ดชันีบอลติกฟ้ืนตวัขึน้ในเดือนมิถุนายนเป็น 3,300 จุด และในกันยายนมาอยู่ที่ระดบั 5,100 
จดุ เนื่องจากราคาค่าขนส่งของตูค้อนเทนเนอรท์ี่เพิ่มสงูขึน้หลายเท่าและจ านวนเรือประเภทคอนเทนเนอรท์ี่มีจ านวนไม่
เพียงพอจะรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ของตลาด ซึ่งสาเหตมุาจากการระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก
จึงท าใหห้ลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอเมรกิาไม่สามารถท าการเคลียรต์ูค้อนเทนเนอรอ์อกมาไดท้นั ตูค้อนเทนเนอรแ์ละ
เรอืประเภทคอนเทนเนอรจ์ึงขาดตลาดมาก ส่งผลใหผู้ส่้งออกและผูน้  าเขา้หนัมาใชเ้รือประเภท Bulk Carrier แทน  

ในขณะที่การระบาดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ทั่วโลกได้ถูกควบคุมไว้ไดถ้ึงระดับหนึ่งควบคู่ไปกับจ านวนผู้ป่วยที่ 
ลดนอ้ยลง และการแจกจ าหน่ายวคัซีนต่อตา้นเชือ้ Covid-19 เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโนม้ที่จะสามารถฟ้ืนตวัขึน้มาได ้ 
เมื่อประเทศต่าง ๆ สามารถท าการคา้ขายได ้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาว เนื่องจากการฟ้ืนตวัของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนัน้จ าเป็นตอ้งเกิดขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงมาตรการในการกักตวัและการตรวจหาเชือ้
ไวรสันัน้ยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็นอยู่  

การระบาดของเชือ้ไวรสั Covid- 19 ในปี 2563 ส่งผลใหธุ้รกิจทั่วโลกจ าเป็นตอ้งปิดตวัลง และการคา้ขายทั่วโลกตอ้ง 
ลดถอยลงมาก ทางบริษัทมั่นใจว่าในปี 2564 หลงัจากที่รฐับาลทั่วโลกสามารถควบคุมเชือ้ไวรสัไดแ้ลว้ สินคา้ส่งออก
และสินคา้น าเขา้ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งไดร้ะบบการระบายออก ดงันัน้การเพิ่มเติมของสินคา้ในตลาดจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
ขนส่ง ทางบริษัทไดส้ามารถรบัรูถ้ึงผลกระทบที่ดีขึน้ของการฟ้ืนตวัของตลาดโลก เมื่อ BDI เปิดตน้ในเดือนกันยายน 
2564 อยู่ที่ 5,100 จุด ตามความตอ้งการที่เพิ่มมากขึน้ของเรือขนส่ง และสินคา้ที่มีการหมนุเวียนในตลาดมากขึน้หลงั
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2564 

7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา

7.1 ประวัติการเพิ่มทุน 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2563 ของบริษัท  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2563 ได้มีมติ  
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 422.39 ลา้นบาท เป็น 1,274.29 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญั จ านวน 283.97 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.00 บาท และบรษิัทฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักล่าวแลว้
กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 88.88 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่กรรมการของบริษัท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.45
บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน  88.88  ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)
โดยบุคคลดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ทัง้นี ้ราคาเสนอขายไดใ้ชร้าคาถัวเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยฯ์  ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าว คือ ระหว่างวนัท่ี 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากบั  0.43 บาท โดยไดร้าคาเสนอขายแก่บคุคล
ในวงจ ากดั หุน้ละ 0.45 บาท

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 106.2 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในอตัราจดัสรร 3 หุน้เดิม กระท าการเสรจ็แลว้

ณ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 และบรษิัทฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระดงักล่าวในส่วนของการแปลงหนีเ้ป็นทนุและ
การเสนอขายบคุคลในวงจ ากดัแลว้เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุช าระดงักล่าวในส่วนของ
ผูถื้อหุน้เพิ่มตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แลว้เมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2564 

7.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

• ปี 2562 : งดจ่ายเงินปันผล

• ปี 2561 : งดจ่ายเงินปันผล

• ปี 2560 : งดจ่ายเงินปันผล



หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัท 

 
 

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 
 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.3  30.4  30.4                58.2  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 4.7  4.0  31.1                87.1  
พสัดคุงเหลือ 60.6  51.4  59.5                81.5  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 95.7  85.8  121.0            226.9  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 23.6  21.2  20.3                22.9  
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 15.4  1.8  1.8                  2.0  
เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์ 1,592.9  1,312.9  1,226.2           1,312.6  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ -    -    173.8              176.5  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 0.9  0.3  0.3                  0.3  
ลกูหนีเ้งินชดใชค้่าเสียหาย 3.5  221.2  0.6                    -    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2.4  2.2  2.0                  2.5  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,638.8  1,559.7  1,425.0         1,516.8  
รวมสินทรัพย ์ 1,734.4  1,645.5  1,546.0         1,743.7  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

79.4  125.3  126.0                75.9  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 240.8  235.5  195.8              190.8  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

47.5 110.2 316.7               41.7  

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที่จดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 258.9 212.7 390.0             222.0  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสว่นที่ครบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

0.1 0.1 20.2               30.3  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 112.2  134.8  47.9                60.1  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน 23.4  23.4  23.4                23.4  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 762.2  841.8  1,120.0            644.2  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 582.3  486.1  3.7              552.2  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.2  0.1  160.2              152.6  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 11.4  10.6  10.5                11.9  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

15.9  15.3  19.2                19.3  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            609.7             512.0             193.6            736.0  
รวมหนี้สิน         1,372.0          1,353.9          1,313.6         1,380.2   
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งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 
ทนุที่ช  าระแลว้     
     หุน้สามญั 138,245,071 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 3 บาท            414.7             414.7             948.1           1,266.6  
     หุน้บรุิมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 3 บาท               7.7                7.7                7.7                  7.7  
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั             82.2              82.2            (371.1)            (657.8) 
เงินรบัล่วงหนา้คา่หุน้ - - - 54.0 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม     
จดัสรรแลว้             25.8              25.8              25.8                25.8  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           (159.1)           (207.6)           (350.3)            (337.4) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้           (175.1)           (187.2)           (182.8)            (166.4) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่            196.2             135.5              77.2            192.5  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ            166.2             156.1             155.2              171.0  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            362.4             291.6             232.4            363.5  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         1,734.4          1,645.5          1,546.0         1,743.7  

 
ทรัพยส์ิน 
สินทรพัยสิ์น้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 
2564 จ านวน 1,734.4 ลา้นบาท 1,645.5 ลา้นบาท 1,546.0 ลา้นบาท และ 1,743.7 ลา้นบาท ตามล าดับ สินทรพัย์
หลกัของบรษิัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตดัค่าเส่ือมต่อปีค่อนขา้งสงูซึ่งส่งผลใหม้ลูค่าสินทรพัยข์อง
บรษิัทลดลงทกุปีตามล าดบั  
 
เรือเดินทะเลและอปุกรณ ์สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 จ านวน 1,592.9 ลา้นบาท 1,312.9 ลา้นบาท 1,226.2 ลา้นบาท และ 1,312.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ใน ปี  2562 บริษั ทมี การตัดจ าหน่ าย เ รื อ เดินทะเลจุฑาพุทธชาด  (NORDANA SOPHIE) ที่ เ กิ ดอุบัติ เหต ุ
จมลงที่น่านน า้ประเทศเวียดนามจึงส่งผลใหเ้รือเดินทะเลและอุปกรณล์ดลง และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 เรือเดิน
ทะเลและอปุกรณม์ีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 158.9 ลา้นบาท จึงส่งผลใหเ้รอืเดินทะเลและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 
 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ในงวดสิน้สดุวนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 173.8 ลา้นบาท 
และ 176.5 ลา้นบาท ตามล าดับ ในปี 2563 บริษัทจัดตัง้บริษัท จุฑามาริติโม่ จ ากัด เพื่อเช่าเรือจ านวน 1 ล า เป็น
ระยะเวลา 8 ปี จึงส่งผลใหสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้  
 
ลกูหนีช้ดเชยค่าเสียหาย ในงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 3.5 ลา้นบาท 221.2 ลา้นบาท 0.6 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท (ไม่มี) ตามล าดบั  
ในปี 2562 บรษิัทมีลกูหนีช้ดเชยค่าเสียหายเพิ่มจากปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเคลมประกนัเรือ NORDANA 
SOPHIE ที่เกิดอุบัติเหตุ ท าใหเ้กิดลูกหนีช้ดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทไดร้บัช าระครบแลว้ในช่วงตน้ปี 2563  
จึงส่งผลใหบ้รษิัทไม่มีลกูหนีเ้งินชดเชยค่าเสียหาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
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หนีส้นิ 
หนีสิ้นของบริษัทสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 
กันยายน 2564 จ านวน 1,372.0 ลา้นบาท 1,353.9 ลา้นบาท 1,313.6 ลา้นบาท และ 1,380.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยลดลงตามล าดับจากการช าระหนีส้ถาบันการเงิน ทั้งนี ้ในงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81.2 ลา้นบาท จึงส่งผลใหเ้งินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ และหนีสิ้นของบรษิัทเพิ่มขึน้ 
 
หนีสิ้นหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรพัยสิ์นหมุนเวียน โดยหนีสิ้นหมุนเวียนมากกว่าสินทรพัยห์มุนเวียน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 
จ านวน 666.6 ลา้นบาท 756.0 ลา้นบาท 999.0 ลา้นบาท และ 417.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งส่วนต่างดงักล่าวปรบั
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้งิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 275.0 ลา้นบาท เหลือเพียง 41.7 ลา้นบาท 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนีสิ้นหมุนเวียน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และ วนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 258.9 ลา้นบาท 212.7 ลา้นบาท 390.0 ลา้นบาท และ 222.0 
ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตุเกิดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญากบัสถาบนัทางการเงินผูใ้หสิ้นเชื่อ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไดด้  าเนินการเจรจากับสถาบันทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินงานของบริษัทเริ่ม
ปรบัตวักลบัขึน้มาจนมีความสามารถในการท าก าไรในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 เงินกูย้ืมระยะยาว 
ที่จดัเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนจึงลดลงจากความสามารถในการช าระเงินกูข้องบรษิัท 
 
ก าไรสะสม  
บริษัทประสบกับขาดทุนสะสมต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือที่เข้าสู่ขาลง  
ผนวกกับสถาณการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้ารเดินเรือหยุดชะงกั บริษัท 
มีขาดทนุสะสมที่ยงัไม่จดัสรร สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
วนัที่ 30 กันยายน 2564  จ านวน 159.1 ลา้นบาท 207.6 ลา้นบาท 350.3 ลา้นบาท และ 337.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ทั้งนี ้ วัฏจักรธุรกิจเดินเรือได้ผ่านจุดต ่าสุดไปแล้ว  และการด าเนินงานของบริษัทเริ่มปรับตัวกลับขึน้มาจนมี
ความสามารถในการท าก าไรในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนบริษัทใหญ่ ในงวดสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 196.2 ลา้นบาท 135.5 ลา้นบาท  77.2 ลา้นบาท และ 192.5 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทนุสะสม 
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2. งบก าไรขาดทนุ 
อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด 

2561 2562 2563 
30 ก.ย. 
2563 

30 ก.ย. 
2564 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 277.3 223.2 205.8 148.7 221.0 
รายไดจ้ากการรบับริหารจดัการเรือ 14.6 11.1 0.6 - 3.2 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.4 - 1.6 20.9 35.5 
รายไดอ่ื้น 13.5 116.6 9.0 6.8 6.3 
รวมรายได้ 306.8 350.8 217.0 176.4 265.9 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (270.7) (276.1) (279.6) (209.4) (203.0) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (50.9) (50.2) (47.7) (32.8) (35.2) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - (24.9) - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (321.7) (351.3) (327.3) (242.2) (238.2) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (14.9) (0.4) (110.3) (65.8) 27.7 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 3.0 2.2 1.1 1.4 0.4 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

(11.9) 1.8 (109.2) (64.5) 28.1 

ตน้ทนุทางการเงิน  (48.0) (48.7) (31.3) (24.3) (19.0) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (59.9) (46.9) (140.5) (88.8) 9.1 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (59.9) (46.9) (140.5) (88.8) 9.1 

 
รายได้  
โครงสรา้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากการใหบ้ริการเช่าเรือระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉล่ีย 3-6 เดือน รายไดจ้าก
การบริการ  ในงวดสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 วันที่  31 ธันวาคม 2562 วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 277.3 ลา้นบาท 223.2 ลา้นบาท 205.8 ลา้นบาท และ 221.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 
การลดลงของรายไดเ้กิดจากวฏัจกัรธุรกิจเดินเรือที่อยู่ในภาวะซบเซาและอตัราค่าระวางเรือที่ลดลง โดยปัจจยัส าคญัที่
มีผลต่อธุรกิจการเดินเรือ คือ ภาวะเศรษฐกิจ และจ านวนอุปสงค ์อุปทานของเรือ ซึ่งในงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 ภาวะอตุสาหกรรมเดินเรือเริ่มปรบัตวัดีขึน้ จึงส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิัทปรบัตวัสงูขึน้ 
 
การลดลงของรายไดใ้นปี 2562 และ 2563 มาจากที่บริษัทมีเรือหยุดวิ่ง 1 ล า และเรือเกิดอุบตัิเหตุ 1 ล า โดยเรือจุฑา
มาลี (NORDANA MALEE) ไดห้ยุดวิ่งตัง้แต่ตน้ปี 2562 เนื่องจากซ่อมบ ารุงและไดเ้ริ่มออกใหบ้ริการเดือนพฤศจิกายน 
และในเดือนเดียวกนัเรือ NORDANA SOPHIE ประสบอบุตัิเหตจุมลง 
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รายไดใ้นช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์
อตุสาหกรรมการเดินเรือที่ปรบัตวัดีขึน้จากอตัราค่าเช่าเรือท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ในปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการเคลมประกันจ านวน 89.56 ลา้นบาท จากการไดร้บัเงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA 
SOPHIE ที่ประสบอบุตัิเหตจุมลงในน่านน า้เวียดนาม 

 
ต้นทนุ 
ต้นทุนของบริษัท ในงวดสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 วันที่  31 ธันวาคม 2562 วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 
วนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 270.7 ลา้นบาท 276.1 ลา้นบาท 279.6 ลา้นบาท และ 203.0 ลา้นบาท โดยบริษัทมี
ตน้ทุนการใหบ้ริการในแต่ละงวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั เนื่องจากตน้ทุนบริการส่วนใหญ่ คือ ค่าเส่ือมราคาของเรือ
เดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผนัตามรายได ้ตน้ทุนบริการอื่นที่ส  าคญั ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าใชจ้่ายของลกูเรือซึ่งแปรผนัตาม
จ านวนเที่ยวและระยะทางการใหบ้รกิาร  

 
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทด าเนินธุรกิจเดินเรือในเส้นทางต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน  
การก าหนดราคาเกือบทัง้หมด ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงส่งผลต่อผลด าเนินงาน ทัง้นี ้บรษิัทมีวิธีการบรหิาร
ความเส่ียงโดยการใชส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิาทัง้รายการซือ้และขายเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 50.9 ลา้นบาท 50.2 ลา้นบาท 47.7 ลา้นบาท และ 35.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยลดลงตัง้แต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอตัราก าลงัพลและการสมคัรใจเกษียณอายุก่อนก าหนดของ
พนกังาน 
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3. งบกระแสเงนิสด 
      หน่วย: ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 2561 2562 2563 
9M/2563 9M/2

564 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 81.6 (10.3) 149.3 114.1 7.5 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 
(40.4) 12.5 (21.4) 

(11.3) 
(13.6

) 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (9.2) 45.0 (116.0) (94.3) 46.3 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 
(3.1) (47.3) (13.5) 

(7.8) 
(11.4

) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้) ลดลงสุทธิ 28.8 (0.1) (1.6) 0.7 28.8 

 

 
ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ และโครงสรา้งของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจ  
ต่าง ๆ  ค่อนขา้งจะแตกต่างกัน โดยในงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานต ่ากว่าในปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมีเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากการไดร้บัช าระค่าเคลมประกนัเรือ
ที่ประสบอบุตัิเหตใุนปี 2563 
 

4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.1 0.1 0.1 0.4 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.0 0.0 0.1 0.2 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 6.3 6.8 31.1 61.5 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 85.1 74.1 72.4 62.1 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 309.0 314.8 281.5 237.7 
วงจรเงินสด (วนั) (217.6) (233.9) (178.0) (114.1) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 7.2 (17.9) (35.4) 21.8 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) (19.5) (13.4) (64.8) 3.4 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) (26.8) (29.2) (131.8) (30.7) 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 3.8 4.6 5.7 3.8 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (0.2) 0.0 (3.5) (2.7) 

 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑต์ ่าเนื่องจากมีหนีสิ้นหมนุเวียน จากการที่มีเงินกูก้ับสถาบันการเงินที่ตอ้ง

ช าระภายใน 1 ปี และเงินกูร้ะยะยาวที่จดัเป็นหนีสิ้นค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกับทรพัยสิ์นหมนุเวียนที่จะเปล่ียนเป็นเงินสด

เพื่อช าระหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดบัที่ดีขึน้
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มากเป็น 0.4 เท่า ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาของสภาพคล่องของบรษิัทท่ีมีสินทรพัยห์มนุเวียนที่จะเปล่ียนเป็นเงินสด

เพื่อใชช้ าระหนีสิ้นระยะสัน้ไดด้ีขึน้ 

บริษัทมีอัตราหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้สูง เนื่องจากเป็นธุรกิจเดินเรือที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการจดัซือ้เรือที่มีมูลค่าสงูจึง  

ท าใหม้ีหนีก้บัสถาบนัการเงินจ านวนมาก โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.8 เท่า ซึ่งลดลงมากจากในอดีต 

 



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

                                      ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
                                              การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 1,699,041,644 หุน้ ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
                                       มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3 บาท ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดมิต่อ 4 หุน้สามญัใหม่ ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

  
วนัทีจ่องซื้อ                           22 ธนัวาคม 2564                           23 ธนัวาคม 2564                           24 ธนัวาคม 2564                           27 ธนัวาคม 2564                           28 ธนัวาคม 2564                           

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั จุฑานาว ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน จ ากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน”) ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซื้อของบรษิทัฯ 

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

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

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

อาชพี....................................................สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท์ทีท่ างาน............................ 

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั จุฑานาว ีจ ากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่8 ธนัวาคม 2564 จ านวน……............................หุน้ มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้  

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

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน  0.30  

 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ  0.30  

 จองซื้อเกนิสทิธ ิ(ระบุเฉพาะจ านวนท่ีเกินสิทธิ)  0.30  

รวม  0.30   
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเรยีบรอ้ยแลว้ โดย  

  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคาร, Bualuang iBanking หรอื Mobile Application *** ต้องเป็นบญัชขีองผูจ้องซื้อเท่านัน้*** 

  เชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ น าฝากเขา้ระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899  เลขทีเ่ชค็…………….……….……ลงวนัที ่  22 ธนัวาคม 2564  23 ธนัวาคม 2564   24 

ธนัวาคม 2564  ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สัง่จ่าย “ บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลกัทรพัย์ ” (กรณีช าระเงินค่าจองซ้ือ โดยช าระเป็น
เชค็ /  ดรา๊ฟท์ / แคชเชียรเ์ชค็ จะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรงุเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป และเชค็ลงวนัท่ี 22 – 24 ธนัวาคม 2564 เท่านัน้) 

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ดงัต่อไปนี้:  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้ บรษิทั...................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่......................... น า
หุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์เลขที.่....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................  
ซึ่งขา้พเจา้มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซื้อต้องตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื้อภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ และ
จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามรายละเอยีดในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่8 ธนัวาคม 2564) 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่
600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี  โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ  
FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ีก าหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี
สมาชิกเลขท่ี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัในนามของผู้จองซ้ือ และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหข้้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) วนัที ่8 ธนัวาคม 2564 โดยขา้พเจ้า
ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่จ้องหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรได้
ทนัในวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้จองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB, KKP, LHBANK, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ญัช.ี......................................................................... (แนบหน้า
สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื่อบญัชธีนาคารต้องตรงกบัชือ่ผูจ้องซื้อ)   
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้สีทิธใินการจองซื้อสามญัเพิม่ทุนเนื่องจากเป็นผูถ้อืหุน้เดมิตามทีป่รากฎรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ในวนัที ่8 ธนัวาคม 2564 และตกลงว่าจะจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานการช าระค่าจองซื้อมาถงึตวัแทนรบัจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ 
หรอืเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยไม่มเีงื่อนไข และขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิค่าจองซื้อคนื ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทฯ และยนิยอมผูกพนัตามข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว และที่จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายหลงัอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้ เพื่อการจองซ้ือหุ้น (Suitability Test for share subscription) 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้  
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามญัเพิม่ทุนทีข่า้พเจา้จะจองซื้อครัง้นี้  
ทัง้นี้หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหุน้ในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซื้อดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 
การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี้ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ไม่มหีน้าทีต้่องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น             ลงชื่อ X.................................................................................................. ผูจ้องซือ้ 

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

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

วนัทีจ่องซื้อ       22 ธนัวาคม 2564      23 ธนัวาคม 2564        24 ธนัวาคม 2564       27 ธนัวาคม 2564       28 ธนัวาคม 2564                            เลขทีใ่บจอง .................................................................... 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) ไดร้บัเงนิค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  ตามสทิธทิัง้จ านวน  
  น้อยกว่าสทิธ ิ เกนิกว่าสทิธ ิจ านวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ช าระเงนิค่าจองซื้อโดย    

  โอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคาร, Bualuang iBanking หรอื Mobile Application  

   เช็ค /ดร๊ าฟท์ /แคชเชียร์ เช็ค น าฝากเข้ าระบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุ ง เทพ Service Code:  UOBKHSUB /Comp Code:  89899  เลขที่ เช็ค………………………..….……ลงวันที่…………………………….ธนาคาร / 
สาขา…………………….………………………………....…………………….. 

ด าเนินการฝากหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรร ดงันี้ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่.................................. บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่……………………………………………………………………………………………….. 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ 
ผูจ้องซื้อประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรคนื โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   บญัชธีนาคาร.......................................... / สาขา................................................เลขทีบ่ญัช.ี.................................................................................................... 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ.............................................................................................................. 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

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

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

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

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
GMO-Z SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

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

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

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

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

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

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

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY  LIMITED   

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

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

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

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

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

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

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

347 
 

ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน)

JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.

NAME

ชื�อลูกคา้

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899

Bangkok Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

     สาขาผูร้บัฝาก (BRANCE)……...…………………

ผูร้บัมอบอํานาจ
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เลขบัตรประชาชนหรอื

เลขที�หนังสอืเดนิทาง /
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CHEQUE NO.
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Bangkok Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )
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Registration No.

Ref.2

เลขบัตรประชาชนหรอื

เลขที�หนังสอืเดนิทาง /

ID or Passport Number

เช็คลงวนัที� /
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จํานวนเงนิ /
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สําหรบัจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุ

บรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน)

JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.

* โปรดเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูช้าํระเงนิ *
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หนังสือมอบอาํนาจ 
สาํหรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) 

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

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) .................................................................................................(“ผู้มอบอาํนาจ”) 
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เลขที่................................................................................................................................................ 
 บตัรประจาํตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง  ทะเบียนนิตบิคุคล เลขที่................................................................ 
ที่อยู่ที่ปัจจบุนั............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
เป็นผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตามทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record date) วนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 จาํนวน ..................................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจาํนวน.....................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุท่ีออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัทฯ 

ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
 บตัรประจาํตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง เลขที่................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ปัจจุบนั............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
เป็นผูร้บัมอบอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ความ
ใดๆ ในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการกระทาํอื่นใดอนัจาํเป็น 
เพื่อใหก้ารจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลลุ่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอาํนาจฉบับนีม้ีผลบงัคับใชต้ามวตัถุประสงค ์
ดงักล่าวขา้งตน้ การกระทาํใดๆ ที่ผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทําลงภายใตห้นังสือมอบอาํนาจฉบับนีจ้ะมีผลผูกพันขา้พเจา้ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักล่าวดว้ยตนเอง 

  ลงชื่อ........................................................... ผูม้อบอาํนาจ 
 (...........................................................) 

  ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 
  (..........................................................) 

หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบคุคลของผูม้อบอาํนาจ และ ผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ปิดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย  5 



 

 

                                                                         

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

 

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

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

สาํหรบับุคคลธรรมดา 

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

 

 

สาํหรบันิติบุคคล 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

สงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอื #นแทน  

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

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

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

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

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

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

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

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

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

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

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

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

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

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



แผนทีส่ถานทีรั่บจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สถานท่ีติดต่อ :       เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ผูต้ิดต่อ          :       ส่วนทะเบียนหุน้ / ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์
โทรศพัท ์        :      02 659 8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264 
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