สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1.ชื่อและสถานทีต่ ั้งของบริษทั จดทะเบียน
ชื่อบริษัท
: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
: บมจ. เลขที่ 0107545000209
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
2.วัน เดือน ปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่มมี ติอนุมัตกิ ารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
3.รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และกาหนดวันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวั นที่ 5 - 9 ตุลาคม
2563 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน

: หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเดิม

: 3,775,353,450 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,775,353,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนใหม่

: 5,663,030,175 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 5,663,030,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชาระแล้วภายหลังการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(กรณีทีผ่ ถู้ ือหุน้ เดิ มมีการจองซื ้อ
หุน้ สามัญเพิ่ มทุนครบทัง้ จานวน)

: ไม่เกิน 5,663,030,175 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 5,663,030,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่จัดสรร

: 1,887,676,725 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 1.00 บาทต่อหุ้น
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

: 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนในจานวนทีเ่ กินกว่า
สิทธิของตนได้

วิธีการจัดสรร

: บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถื อ หุ้ น (Rights Offering) ในอั ต ราส่ ว น 2 หุ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ้ น สามั ญ
เพิ่ ม ทุ น ที่ ร าคาเสนอขายหุ้ น ละ 1.00 บาท ในการค านวณสิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมี
เศษของหุ้นจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษัทจะปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับ
การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ ว
เท่ า นั้ น โดยบริ ษั ท จะจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า วให้ กั บ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ในราคาเดี ย วกั น กั บ หุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรตามสิ ท ธิ จ นกระทั่ ง ไม่ มี
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจานวนที่จองซื้อ
4.2 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามจานวนที่จองซื้อและ
ชาระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว
4.3 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะดาเนิ นไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ คูณ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตัวอย่าง
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนทั้งหมด 10,000 หุ้น หัก จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ
จานวน 9,000 หุ้น คงเหลือจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

15%
20%
30%
35%
100%

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

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

100
500
1,000
1,600

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

สรุปจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรรอบแรก
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

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

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

หมายเหตุ : (*) ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจานวนที่จองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
(**) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณี ที่ มี หุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น เหลื อ จากการจั ดสรรตามวิธี ข้า งต้น แล้ ว บริ ษั ท จะด าเนิ น การเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวต่อไป
4.5 การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้น
รายใด (รวมถึ งบุ คคลตามมาตรา 258 ของพระราชบั ญญั ติห ลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ของผู้ ถือหุ้น
รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้น
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท
5.วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ราชธานี ลิสซิ่ ง จ ากั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2563
มีมติอนุมัติวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
6.กาหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทาการ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทาการ)
โดยนับเฉพาะวันทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
6.2 สถานที่รับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
ชั้น 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการข้อมูลลูกค้า
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-056-8888
6.2.2 ผ่ า นระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็ บ ไซต์ www.thanachartsec.com
ตามที่ ร ะบุ ใ นหั ว ข้ อ 7.2.2 วิ ธี ก ารจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ผ่ า นระบบ Electronic Rights
Offering ("E-RO") ในเอกสารฉบับนี้
ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อ งดรับเอกสารจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารธนชาต
ทั่วประเทศ
7.วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1 วิธกี ารชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1.1 การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชาระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ใช้แบบฟอร์มการ
ช าระเงิ น ค่าจองซื้อ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน (Bill Payment) (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 4) ท าการโอนเงิน เข้าบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” หรือ “Thanachart Securities
Public Company Limited for Subscription” สามารถทารายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (หรือ ภายในเวลาทาการของธนาคารธนชาต
แต่ละสาขา) ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

หน้า 4

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคาร / สาขา
ประเภทบัญชี
ระบบการโอนเงิน
Com Code / Service Code
Ref.1
Ref.2

:
:
:
:
:
:

ธนชาต / มาบุญครอง
กระแสรายวัน
Bill Payment
3116 (บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)

กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์ที่จะชาระเงินค่าจองซื้อ ด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
ให้ สั่ง จ่ าย “บริ ษั ท หลัก ทรั พย์ ธนชาต จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ จองซื้ อหลั กทรั พ ย์ ” หรื อ “Thanachart
Securities Public Company Limited for Subscription” โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only)
เช็คลงวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 เท่านั้น และต้องนาเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชาระ
ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ข องธนาคารธนชาต โดยใช้ แบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้ น สามั ญ
เพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต
ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ทั้งนีเ้ ช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป
หากผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาต
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 จะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น
7.1.2 การชาระเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic
Bill Payment ของธนาคารธนชาต ผ่านช่องทาง Internet Banking ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาต
และได้ ท าเรื่ อ งขอใช้ ง านระบบ Thanachart i-Net กั บ ธนาคารธนชาต แล้ ว โดยผู้ จ องซื้ อ สามารถ
ดาเนินการโอนเงินตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 โดยผู้จองซื้อจะต้อง
Log in เข้ า ระบบ Thanachart i-Net ที่ https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do
ด้วย User ID และรหัสผ่าน แล้วดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูการชาระสินค้าและบริการ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มผูใ้ ห้บริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ขั้นตอนที่ 3 เลือกผู้รับเงิน : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
ขั้นตอนที่ 5 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(13 หลัก)
ขั้นตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาตของผู้จองซื้อ
ขั้นตอนที่ 7 ระบุจานวนเงินที่ต้องการชาระค่าจองซื้อ และวันทีช่ าระเงินค่าจองซื้อ

หน้า 5

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ขั้นตอนที่ 8 กดเพื่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส่ง SMS เข้าหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารธนชาต)
ขั้นตอนที่ 9 ยืนยันการทารายการ
7.1.3 การชาระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile
Banking ของธนาคารธนชาต ผู้ จ องซื้ อ ต้ อ งมี บั ญ ชี ธ นาคารธนชาต และได้ ท าการดาวน์ โ หลด
แอปพลิเคชั่น Thanachart Connect บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดาเนินการ
โอนเงินตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูจา่ ยบิล
ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
ขั้นตอนที่ 4 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(13 หลัก)
ขั้นตอนที่ 5 ระบุจานวนเงินที่ต้องการชาระค่าจองซื้อ
ขั้นตอนที่ 6 กดยืนยันการทารายการ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนาแบบฟอร์ม การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน
ระบบ Bill Payment ที่มีแถบ Bar Code หรือ QR Code ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชาระ
เงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารธนชาต หรื อ Thanachart i-Net หรื อ
Thanachart Connect ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563
7.1.4 การช าระเงิ น โดยการโอนเงิ น ผ่ า นระบบการหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากอั ต โนมั ติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต
เท่านั้น
สาหรับผู้จองซื้อที่ มีบัญชีซื้อขายหลั กทรัพย์กั บบริษัทหลัก ทรัพ ย์ ธนชาต ที่ได้ดาเนินการ
แจ้งความประสงค์ ขอใช้บริการระบบการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอัต โนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต และบริการ ATS มีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้ อ
โดยผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO หรือ ระบบโทรศัพท์บันทึกเทปผ่านผู้แนะนา
การลงทุน (IC) หรือ ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ระหว่างวันที่
5 - 9 ตุลาคม 2563
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1.5 การชาระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู้จองซือ้ ที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ธนชาต เท่านัน้
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต โดยผู้จองซื้อสามารถ
แจ้ ง ความประสงค์ ผ่า นระบบ E-RO หรื อ ระบบโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทปผ่ า นผู้ แ นะน าการลงทุ น (IC)
หรือ ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของท่าน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ระหว่างวันที่ 5 - 9
ตุลาคม 2563
7.2 วิธกี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563
(รวม 5 วันทาการ) โดยวิธกี าร ดังนี้
7.2.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
(“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
ผู้จองซื้อจะต้องนาเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ดังต่อไปนี้ พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้
เต็มจานวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ผู้ จ องซื้ อ ยื่ น ใบจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น 1 ใบจองต่ อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยติดต่อตัวแทน
รั บ จองซื้อตามที่อ ยู่ในข้อ 6.2 หรื อ ติ ด ต่ อบริษัท หลั กทรั พย์ข องผู้ จองซื้อ โดยบริ ษัท หลักทรัพย์ของ
ผู้จองซื้อจะทาการรวบรวมใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อให้ตัวแทนรับจองซื้อต่อไป
ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนโดยระบุจานวนหุ้นที่
ต้องการจองซื้อตามสิทธิ และจานวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้ จ องซื้ อ เป็ น นิ ติ บุ ค คล จะต้ อ งลงนามโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจานง
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เป็ น เอกสารที่ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งจะระบุจานวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมทราบ
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ค) หลักฐานการชาระเงินตามแบบฟอร์มการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ
Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ผู้จองซื้ อนาส่งหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่
จองซื้ อ ตามสิ ท ธิ ร วมกั บ ส่ ว นที่ ป ระสงค์ จะจองซื้ อ เกิน สิ ท ธิ ตามวิ ธี ก ารช าระค่า จองซื้อที่
ผูจ้ องซื้อเลือกชาระ โดยพิจารณารายละเอียดและดาเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 - 7.1.3
กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”)
ที่เลือกวิธีการชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
หรือการชาระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในข้อ 7.1.4 - 7.1.5
ไม่ต้องนาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตัวแทนรับจองซื้อ
ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ หรื อ ในกรณี บั ต รประจ าตั ว
ประชาชนตลอดชี พ ให้ แ นบส าเนาทะเบี ย นบ้ า น พร้ อ มลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง
โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ให้แนบสาเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนั ง สื อ รั บ รองจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ไม่ เ กิ น
6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจ
ลงนามของนิ ติบุ ค คลดัง กล่ าว พร้ อ มรั บ รองสาเนาถู กต้อ งโดยลายมือ ชื่อ นั้ น ต้อ งตรงกับ
ลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คา
รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น
นิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการ
จองซื้อแทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื้อ ที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้อง
ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ มีอานาจลงนามแทนผู้ จองซื้อ หรื อ ผู้ ดูแลผลประโยชน์
(แล้ ว แต่ ก รณี ) และประทั บ ตราสาคั ญ นิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) และแนบสาเนาบั ต รประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนาม
แทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จ) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ)
ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเกินสิทธิต้องสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชี
กระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ จองซื้อที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชาระคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวน
ที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ฉ) หนังสือมอบอานาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบหมายให้ผู้รับมอบอานาจดาเนินการยื่นเอกสาร
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้รับมอบอานาจ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ช) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์
จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
สาหรั บ ผู้ จ องซื้ อ ที่ ป ระสงค์ จ ะฝากใบหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ไว้ ใ นบั ญ ชี บ ริ ษั ท ผู้ อ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคารับรอง
สถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลั กทรัพย์ ฝากเข้า บัญชีบ ริษัท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
(Issuer Account) เท่านั้น เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
7.2.2 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO")
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO")
ของตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) โดยผู้
จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดาเนินการจองซื้อผ่าน
ระบบ E-RO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผู้จองซื้อมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้
(1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม่ได้
รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนในการตรวจสอบ
(2) ดาเนินการจองซื้อ โดยกรอกจานวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ
(3) เลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ
กรณี ผู้จ องซื้ อ ยั ง ไม่ ได้ ช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ ผ่ า นระบบ Bill Payment ก่ อ นการจองซื้ อ
ผ่านระบบ E-RO ผู้จองซื้อสามารถนา QR Code ที่ได้รับจากระบบ E-RO ไปชาระเงิน
ค่ า จองซื้ อ ผ่ า นระบบ Thanachart i-Net หรื อ Thanachart Connect หรื อ น าแถบ
Bar Code ไปชาระเงินค่าจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลา
ที่กาหนดในข้อ 6.1
(4) กรอกรายละเอียดสาคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(5) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(6) พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
7.2.3 การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (“การจองซื้อผ่านโทรศัพท์”) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เท่านั้น)
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ซึ่งเป็นตัวแทนรับจอง
ซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุน หรือ Investment Consultant
(“IC”) ของผูจ้ องซื้อ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต กาหนด โดยผู้จองซื้อไม่ต้อง
กรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้อ
โดยเมื่ อ IC ได้ รั บ ค ายื น ยั น พร้ อ มรายละเอี ย ดการจองซื้ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทป
ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่ อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื้อ
ผ่านระบบ
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถดาเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถทาการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการยื่น
เอกสารจองซื้อ หรือ การจองซื้อผ่านระบบ E-RO ตามที่ระบุในข้อ 7.2.1 และ ข้อ 7.2.2 ได้
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7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกิน
สิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
ในกรณีผู้จองซื้อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนด้วย
วิ ธี ก ารโอนเงิน เข้ าบั ญ ชีธ นาคาร และได้ แ นบสาเนาสมุ ดบั ญ ชีเงิ น ฝากธนาคารหน้าแรก
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสราย
วันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วย
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซื้อ E-RO
(2) คืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซื้อ
กรณีผู้จองซื้อไม่ได้แนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสาเนารายการ
เดิ น บั ญ ชี (Statement) ส าหรั บ บั ญ ชี ก ระแสรายวั น ที่ ร ะบุ ชื่ อ บั ญ ชี หรื อ ไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ความ
ประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ
จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทาเป็นเช็คขีดคร่อม
สั่ ง จ่ า ยเฉพาะในนามผู้ จ องซื้ อ หุ้ น และส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฎ
ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่
26 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อ ไม่ สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้ น สามั ญ
เพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี โดยค านวณจากจ านวนเงิ นค่ าจองซื้ อ หุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ น ที่ ไม่ได้
รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทาการ
ชาระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อได้มีการชาระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ไม่ได้รับจัดสรรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้ว
ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป
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7.3.2 กรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เนื่ อ งจากปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไข
การจองซื้อ และ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษั ท โดยตั วแทนรับ จองซื้อ หุ้ นจะคื น เงิน ค่าจองซื้อ หุ้ น ให้ แก่ ผู้ถือ หุ้ นที่ จ องซื้อ หุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ที่ ไม่ ได้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ผิด เงื่ อ นไขการจองซื้ อ
และ/หรือ บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็ค
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อดาเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการ
จัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังต่อไปนี้
7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้น ไว้ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless System)
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้
กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั กทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ ฝาก” โดยศู น ย์ รั บฝากหลั กทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นตามจานวนหุ้น สามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ตามที่ผู้จองซื้อระบุ และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ข้ อ 7.4.1 นี้ ชื่ อ ของผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งตรงกั บ ชื่ อ เจ้ าของบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พย์ที่
ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่ จะ
ดาเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.3 แทน
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในด้านหลัง
ใบจอง หรือในหน้าจอระบบจองซื้อหุ้น E-RO) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัส
บริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทาให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตาม
หุ้นคืน
7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้น ไว้ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless System)
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนบี้ ริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
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ตามจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หากผู้จองซื้อหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี ของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์
สมาชิ ก เลขที่ 600 ดั ง กล่ า ว โดยติ ด ต่ อ ผ่ า นบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผู้จ องซื้ อ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์
นั้นๆ กาหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทัน ทีที่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ นุ ญ าตให้ หุ้ น ของบริ ษั ท ท าการซื้ อ ขายได้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และผู้ จ องซื้ อ ได้
ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
7.4.3 รับเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ
ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนาย
ทะเบี ย นของบริ ษั ท จะส่ ง มอบใบหุ้ น ตามจ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ทาง
ไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นตามชื่ อ และที่ อ ยู่ ที่ ป รากฎในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
(Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วันทา
การ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของ
บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ ระบุวิธีการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ
และ/หรือ ในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ
ตามจานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทาให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันที ที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com
ของตัวแทนรับจองซื้อ(“ตรวจสอบผลการจองซื้อ”) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบ
จะแสดงจานวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จานวนเงินคืน ค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ และวันที่ในการคืนเงินค่าจองซื้อ
7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.6.1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ ของ
ตัวแทนรับจองซื้อ หรือพิมพ์หลักฐานการจองซื้อเมื่อทาการจองซื้อผ่านระบบการจองซื้อ E-RO เพื่อเป็น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
7.6.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
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7.6.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามวันและเวลาที่กาหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตามวันที่สั่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้น
เดิมต้องดาเนินการชาระเงินค่าจองซื้อผ่านธนาคารธนชาตให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อ
7.6.5 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลข ต้องดาเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1 ใบจองซื้อต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
7.6.6 หากจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น เดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่า จานวนเงินที่บริษัท
ได้รับชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
7.6.7 หากจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รับ
ชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย
ตามที่บริษัทเห็นสมควร
7.6.8 หากผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ที่ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ไม่ ส ามารถช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้ น หรื อ บริ ษั ท
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่
ความผิดของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อตามที่กาหนด หรือผู้ถือหุ้น
เดิมที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือจองซื้อด้วยวิธีการ
อื่นที่มิได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
รายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชาระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบ
วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ และดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
7.6.9 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น
ต่างด้าวเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
อาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการ
จองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท
8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง
แข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว
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โดยหากมี ผู้ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เต็ ม จ านวน บริ ษั ท จะสามารถระดมทุ น ได้ เ ป็ น จ านวนเงิ น ประมาณ
1,887 ล้ า นบาท และบริ ษั ท จะน าเงิ น จ านวนดั ง กล่ า ว ใช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และปรั บ โครงสร้ า งทางการเงิ น ตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
9.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มมากขึ้น และจะสามารถบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ในระยะยาว
10.นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยเมื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาเนินงาน สิทธิการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่น เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11.รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในลงทุนในหุ้นของบริษัท
11.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษั ท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบ
ทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05 สามารถคานวณได้ดังนี้
Price Dilution =
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
3.59 - 2.73
3.59
ร้อยละ 24.05

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน x จานวนหุ้นเพิ่มทุน)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้)
=
(3.59 x 3,775,353,450) + (1.00 x 1,887,676,725)
(3,775,353,450 + 1,887,676,725)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
2.73 บาทต่อหุ้น
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน
ก่ อ นวั น ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ระหว่ างวัน ที่ 15 - 25
พฤษภาคม 2563) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเท่ากับ 3.59 บาท
11.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถื อหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
ที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการ
ผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33 ซึ่งสามารถ
คานวณได้ดังนี้
Control Dilution =

จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้
=
1,887,676,725
3,775,353,450 + 1,887,676,725
=
ร้อยละ 33.33

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share) แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจานวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) โดยส่วนแบ่ง
กาไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 33.33 ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
EPS Dilution

=

EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน - EPS หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
=
0.51 - 0.34
0.51
=
ร้อยละ 33.33
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยที่ EPS ก่อนและหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ
EPS ก่อนเสนอขาย =
กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
=
1,931,928,011
3,775,353,450
=
0.51 บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย =

กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้
=
1,931,928,011
3,775,353,450 + 1,887,676,725
=
0.34 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : กาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษทั
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1.ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ
และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เลขทะเบียนบริษัท
: บมจ. เลขที่ 0107545000209
เว็บไซต์
: www.ratchthani.com
โทรศัพท์
: 0-2431-9000
โทรสาร
: 0-2431-9099
ทุนจดทะเบียน
: 3,775,353,450 บาท
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,775,353,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว : 3,775,353,450 บาท
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,775,353,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
2.ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทดาเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อ
ไปยั ง ตลาดรถยนต์ ที่ บ ริ ษั ท มี ค วามช านาญการเป็ น พิ เ ศษอั น ได้ แ ก่ ตลาดรถยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ ทั้ ง ใหม่ แ ละเก่ า
เช่ น รถกระบะ รถแท็ ก ซี่ รถหั ว ลาก และรถบรรทุ ก เป็ น ต้ น รวมถึ ง ตลาดรถยนต์นั่ งส่ วนบุ คคลที่ ใช้ แล้ ว (รถมื อสอง)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ประมาณร้อยละ 70 และ รถยนต์ใช้แล้ว
ประมาณร้อยละ 30 ของสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2563 ยังคงมุ่งเน้นตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า
โดยมี สั ด ส่ ว นรถยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ ร้ อ ยละ 65 และรถอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 35 ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ลู ก ค้ า ได้ ช าระค่ า งวดครบถ้ ว น
ตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื้อ รถยนต์ มื อ สองถือ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ความเสี่ ย งเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ
การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความ
อ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทจึงต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้ งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์ มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องมีทีมงานสินเชื่อที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจาปี การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการนารถยนต์
ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการ
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษทั
เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่
บริษัทอีกด้วย
ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“RTN”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเสริมแก่
ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทาง
การเงินได้อย่างครบวงจรเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงิน มีดังนี้
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
2563
2562
2562
2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
1,748.81 81.12 1,725.80 82.47 3,498.13 82.54 3,166.73 82.74
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
24.32 1.13
19.35 0.92
40.52 0.96
35.53 0.93
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
152.13 7.06
165.42 7.91 328.16 7.74 342.15 8.94
รายได้อื่น
230.69 10.70
182.00 8.70 371.34 8.76 282.95 7.39
รวมรายได้
2,155.95 100.00 2,092.57 100.00 4,238.15 100.00 3,827.36 100.00

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2563 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลต่ อ การลงทุ น ภาคเอกชน
ทาให้ยอดขายรถยนต์เพื่อการบริโภคและการพาณิชย์หดตัวลง ประกอบกับผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อมีความระมัดระวัง
ในการดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ ท่ ามกลางการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่งที่ยังคงรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการเช่าซื้อและลิสซิ่งของผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่าย
รถยนต์มุ่งเน้นการทาตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือสอง ทาให้ผู้ประกอบการบางรายมีการ
ปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสาหรับรถยนต์มือสองมากขึ้นแต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่ง
โดยตรงของบริษัท เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถใหม่และรถเก่า
ซึ่งการแข่งขันในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยั ง คงมีแ ผนการรั ก ษาสั ด ส่ วนการปล่ อ ยสิ น เชื่อ เช่าซื้ อรถยนต์เ พื่ อการพาณิชย์ในช่วง
3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ในสัดส่วนร้อยละ 60-65 ของสินเชื่อทั้งหมด เนื่องจากบริษัทคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทากาไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ากว่ารถยนต์
นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทาการประมูลเพื่อขายทอดตลาด บริษัทจะสามารถขายได้ในราคา
ที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทาให้บริษัทสามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนในการดาเนินงานต่ากว่า
และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น
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นอกจากนี้ จากประสบการณ์ อั น ยาวนานและความชานาญในธุ ร กิจ บริ ษั ท ยั ง ใช้ ค วามได้ เปรี ย บนี้ ใ ห้ เป็น
ประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จาหน่าย
รถยนต์ การให้บริการที่รวดเร็วทันใจแก่ลูกค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จาหน่าย
รถยนต์มือสองให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ
2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป รวมถึงนิติบุคคลซึ่งได้รับการแนะนา
จากผู้จาหน่ายรถยนต์ ทั้งนี้ สาหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดรวมการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้าที่
เป็นบุคคลธรรมดาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด โดยบริษัทมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นกันเอง และคานึงถึงการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้จาหน่ายรถยนต์
เป็นสาคัญ รวมถึงการเอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนาจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จาหน่าย
รถยนต์ทั้งหลาย จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชาระค่างวดกับบริษัทหมดแล้ว หรือ
อยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ก็มักจะกลับมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทต่อไป
2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
1.มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารที่ สะดวกรวดเร็ ว ทั้ งก่ อ นและหลั ง การขาย ควบคู่ ไปกั บ ความสามารถในการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีพนักงานสินเชื่อคอยให้บริการประจาตามสถานจาหน่าย
รถยนต์ ต่ างๆ และมี เ จ้ าหน้าที่ ด้านทะเบี ยนรถยนต์ป ระสานงานกับ ทีม สิน เชื่ อเพื่ อ เพิ่ม ความรวดเร็วในการ
อนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญกับการชาระราคาให้แก่ผู้จาหน่ายรถยนต์ให้มีความรวดเร็วและ
ตรงต่อเวลา
2.มุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทมีความชานาญทั้งในตลาดสินเชื่อเพื่อ เช่าซื้อ
รถยนต์มือสอง (Niche market) และรถบรรทุกทั้งใหม่และใช้แล้วด้วยประสบการณ์การดาเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็น
เวลากว่า 30 ปี ประกอบกับบุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการทาตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินราคารถยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเมือ่ เทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในธุรกิจ
3.ให้ความสาคัญกับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการต่อกรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง
4.สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า และผู้ จ าหน่ า ยรถยนต์ ด้ ว ยบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ความรวดเร็ ว
การอ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ให้ ผ ลตอบแทนที่ ดี กั บ ผู้ จ าหน่ า ยรถยนต์ ตลอดจนให้
ความสาคัญกับความสม่าเสมอของการให้บริการ โดยบริษัทจะต้องจัดหาวงเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า
ของผู้จาหน่ายรถยนต์แต่ละรายได้อย่างเพียงพอและสม่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จาหน่ายรถยนต์และ
เพื่อสร้างโอกาสในการทาธุรกิจของบริษัทต่อไป
5.บริษัทเน้นการให้สินเชื่อผ่านผู้จาหน่ายรถยนต์ที่ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนต์และ
จาหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีหลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรือมีการรับประกันการใช้งาน
ให้กับผู้ซื้อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของรถยนต์ที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง
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ของการให้ สิน เชื่ อเพื่ อ เช่ าซื้ อรถยนต์ มื อสองที่ มีค วามเสี่ ย งทั้ งจากคุณ ภาพลู กหนี้ แ ละคุ ณ ภาพของรถยนต์
ในขณะที่รถยนต์ใหม่มีความเสี่ยงหลักอยู่ที่คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว
6.มุ่ ง เน้ นการให้ ความสาคัญ กับบุ คลากรที่ มีอ ยู่ของบริ ษัท และการจัดหาบุ คลากรด้านสิ นเชื่อที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการท าตลาดรถยนต์ มื อ สองมาร่ ว มงานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งที ม สิ น เชื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้แก่พนั กงานและรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรูปของค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ
2.2.3 นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันบริษัทจะต้องมี
กาไรและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น บริษัทจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบการราย
อื่นๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อและเช่าการเงินรถยนต์ประกอบกับปัจจัยต่างๆ เพื่อที่บริษัทจะนามากาหนดเงิน
วางประกันหรือเงินดาวน์และค่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อนชาระต่อไป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1.ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทและแนวโน้ม อื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
2.ต้นทุนการดาเนินงานของบริษัท
3.คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการเช่าซื้อและเช่าการเงิน ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อ
รถยนต์สภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์
4.คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้าประกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการติดตามหนี้ บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิ่มจากอัตราปกติ
2.2.4 ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีส่วนงานการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทาตลาดรถยนต์มือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า
โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจาหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจาอยู่ตามสถานที่
จาหน่ายของผู้จาหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จาหน่ายรถยนต์ที่ เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ
ตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จาหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการทาสัญญา
ใดๆ กับผู้จาหน่ายรถยนต์เหล่านั้น
ปัจจุบันบริษัทมีผู้จาหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าพันราย ซึ่ง ทั้งหมดเป็น
ผู้จาหน่ายรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเป็นคู่ค้าประจามากกว่า
500 ราย ทั้งนี้บริษัท ไม่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยปกติ
ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์จะมีการติดต่อทาธุ รกิจกับผู้ให้บริการเช่าซื้อและเช่าการเงินหลายราย แต่การแนะนาให้
ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ใช้บริการเช่าซื้อหรือเช่าการเงินกับผู้ให้บริการรายใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จาหน่ายรถยนต์และบริษัท
- คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า
- ความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการชาระเงินให้กับผู้จาหน่ายรถยนต์
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- ความสม่าเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริการ
- ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขายที่ผู้จาหน่ายรถยนต์จัดขึ้นในบางโอกาส
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดาเนิ นธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จาหน่ายรถยนต์มา
เป็นเวลานาน จึงทาให้บริษัทสามารถทาการค้าในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการให้บริการด้านสินเชื่อ
แก่ลูกค้า/ผู้ซื้อรถยนต์ของผู้จาหน่ายรถยนต์มือสองขนาดใหญ่บางรายได้
2.2.5 ภาวะการแข่งขัน
ผู้ประกอบการในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) สถาบันการเงิน
2) บริษัทเช่าซื้อและเช่าการเงินทั่วไป
3) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายรถยนต์
ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ นี้ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง ซึ่ ง การขยายฐานการตลาดของผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ( Captive
Financing) มักมีการจัดตั้งบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อในเครือของผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ
รถยนต์อันเป็นการสนับสนุนการขาย และเพื่อเป็นการเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดในการให้บริการด้านสินเชือ่
มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่าและได้รับชดเชย
จากผู้ผลิตรถยนต์ ทาให้มีต้นทุนโดยรวมต่ากว่าผู้ประกอบการเช่าซื้อและเช่าการเงินรายอื่น
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ มักจะให้
ความสาคัญและเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่เป็นหลัก เนื่องจากมี ต้นทุนทางการเงินต่า จึงมี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยรับต่ามากกว่าที่จะยอมรับความเสี่ยง
ของการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ถึงแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยรับที่สูงกว่ า ทั้งนี้ในตลาดรถยนต์มือสอง
ความเสี่ยงไม่ได้จากัดอยู่ที่คุณภาพของลูกหนี้เหมือนกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ คุณภาพของสินทรัพย์หรือ
รถยนต์ยังมีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ใน
การทาการตลาดและประเมินสภาพและราคาของรถยนต์มือสองได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการ
แข่งขันทาให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต่าลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ ทาให้ผู้ประกอบการบางแห่งมี
การปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสาหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อรักษา
ส่วนต่างของดอกเบี้ย (Margin) ไม่ให้ลดต่าลงมาก
2.2.6 แนวโน้มอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ โดยตรงกับ ภาวะการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
รถยนต์ กล่าวคือ หากมียอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จะมีการเติ บ โตขึ้ น
อย่างสัมพันธ์กัน รวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในระบบซึ่งนาไปสู่การผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้สินเชื่อ อาทิ
การลดเงินดาวน์ควบคู่กับการขยายระยะเวลาการผ่อนชาระ ส่งผลให้ผู้ซื้อรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อ
ด้วยเงินสดมาเป็นการผ่อนชาระมากขึ้น
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สถิติยอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ (หน่วย : คัน)
ประเภทรถ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
299,309
279,827
346,250
2) รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
500,323
488,961
525,400
รวม
799,632
768,788
871,650

ปี 2561
399,657
642,082
1,041,739

ปี 2562
398,386
609,166
1,007,552

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2562 มียอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศรวม 1,007,552 คัน โดยยอดจาหน่ายรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์อยู่ที่ 609,166 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 5.12% ซึ่งมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่
อยู่ในช่วงชะลอตัว อย่างไรก็ตามในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ยังคงมีโครงการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐเข้ามาเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดส่วนนี้มีแนวโน้มขยายตัวเช่นเดียวกัน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว บริษัทยังมีการกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีดังนี้
รายการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ ืม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น*
หุ้นกู้ระยะยาว**
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม***
รวม

ปี 2562
จานวนเงิน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
7,671.02 15.38
29,085.49
12,496.33
600.91
42,182.73
49,853.75

58.34
25.07
1.21
84.62
100.00

ปี 2561
จานวนเงิน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
7,194.96 15.48
21,981.88
17,201.58
100.00
39,283.46
46,478.42

47.29
37.01
0.22
84.52
100.00

ปี 2560
จานวนเงิน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
5,627.30 14.53
17,202.01
15,549.60
339.00
33,090.61
38,717.91

44.43
40.16
0.88
85.47
100.00

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
(**) หุ้นกู้ระยะยาว (สุทธิจากส่วนที่ครบกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี) เป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
รอตัดบัญชี
(***) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดาเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี,
เจ้าหนี้สรรพากร, เงินทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
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เงินกูย้ ืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนรวม 42,182.73 ล้านบาท โดยมีกาหนดการจ่าย
ชาระคืนดังนี้
กาหนดชาระคืนเงินกู้ยืม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกินกว่า 3 ปี
รวม

จานวนเงิน (ล้านบาท)
29,085.49
5,616.85
5,953.34
1,527.05
42,182.73

เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญา โดยไม่รวมลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 4 เดือน และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินคดี บริษัทจะมีค่างวดที่ครบกาหนดชาระ ดังนี้
สัญญาเช่าซื้อ
สัญญาเช่าการเงิน
รวมทั้งสิน้
ค่างวดที่ได้รับจากลูกหนี้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ภายใน 1 ปี
20,316.72
252.42
20,569.14
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
16,376.01
200.79
16,576.80
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
11,345.66
160.35
11,506.01
เกินกว่า 3 ปี
6,975.54
128.77
7,104.31
รวม
55,013.93
742.33
55,756.26
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้เงินกู้ที่ครบกาหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ระยะสั้น) จานวน 29,085.49 ล้านบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระคืนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน
2 ปี จานวน 5,616.85 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่างวดที่ถึงกาหนดชาระของลูกหนี้ ภายใน 1 ปี
จานวน 20,569.14 ล้านบาท และค่างวดที่ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จานวน 16,576.80 ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะชาระเงินกู้ที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
บางส่วนจะถูกชาระโดยเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การจัดการโครงสร้างทางการบริหารเงินซึ่งเงินกู้ยืมที่ครบ
กาหนดชาระคืนภายใน 1 ปีนั้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันและ
บุคคลภายนอก และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการชาระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงของ Mismatch fund ซึ่งบริษัทยังคงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวัง
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2.3.2 การให้กู้ยืมเงิน
บริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็นสาคัญ โดยลูกค้าส่วนมากของบริษัทเป็น
ลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป บริษัทพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผู้ค้าประกัน โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงของ
รายได้ อาชีพ รวมไปถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทางานของลูกค้า การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละราย
อย่างละเอียด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยกากับดูแลแต่ละขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง
2.3.3 การให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมเงินผ่านผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.3.4 เงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุนรวมกาไรเพิ่มพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนใน
ปี 2536 มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุน
ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 213,954 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว
เป้าหมายของบริษัทและแนวทางการดาเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า
สาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาท่ามกลางปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากต่างประเทศและ
ในประเทศ ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทยังคงใช้
ความเชี่ยวชาญและความชานาญของบริษัทเป็น หลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต โดยวางแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าดังนี้
1.วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายฐานการให้เช่าซื้อรถยนต์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการให้มากขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้สินเชื่อมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2.เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มการบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
3.ขยายฐานลูกค้ากลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยผ่านสานักงานสาขา
4.การขยายสินเชื่อยานพาหนะและทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น เครื่องบิน เรือยอร์ช เพื่อเติมเต็มความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในตลาด
5.ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมอันจะนาไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจและส่งผลให้บริษัทอยู่ในจุด
ที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
6.รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัท มุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2.4.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แยกตามประเภทลูกหนี้และระยะเวลาการชาระคืนหลังหักดอกเบี้ยเช่าซื้อรอ
ตัดบัญชี (ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 ดังนี้
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ลูกหนี้เช่าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม
จานวนงวดที่ให้สินเชื่อ
- 12 งวด
- 18 งวด
- 24 งวด
- 30 งวด
- 36 งวด
- 42 งวด
- 48 งวด
- 54 งวด
- 60 งวด
- 66 งวด
- 72 งวด
- 84 งวด
รวม

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

14,334.93
36,933.88
51,268.81

27.96
72.04
100.00

12,967.80
35,028.20
47,996.00

27.02
72.98
100.00

11,905.10
28,063.50
39,968.60

29.79
70.21
100.00

126.05
146.61
877.50
303.04
3,092.75
359.42
23,540.90
162.24
22,461.10
199.20
51,268.81

0.25
0.29
1.71
0.59
6.03
0.70
45.92
0.31
43.81
0.39
100.00

124.28
95.88
895.69
357.56
3,310.71
332.98
22,720.83
147.28
19,908.91
101.88
47,996.00

0.26
0.20
1.87
0.74
6.90
0.69
47.34
0.31
41.48
0.21
100.00

121.25
97.65
872.89
315.70
3,128.64
305.93
19,043.51
142.55
15,810.81
0.05
129.62
0.00
39,968.60

0.30
0.24
2.18
0.79
7.83
0.77
47.65
0.36
39.56
0.00
0.32
0.00
100.00

นโยบายการรับรู้รายได้
บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงินตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง (Effective interest method) บริษัทหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้ค้างชาระค่างวดเกิน
กาหนด 3 งวด นับจากวันครบกาหนดชาระ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระดังกล่าวแล้ว ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลด
ดอกเบี้ยที่ผู้จาหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้า ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดีย วกั บ
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ
2.4.2 ทรัพย์สนิ (รถยึด) รอการขาย
จากกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ปริมาณรถยึดของบริษัทเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของสินเชื่อของบริษัท โดยในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีทรัพย์สินรอการขายจานวน 823 คัน
524 คั น และ 506 คั น ตามลาดั บ คิ ด เป็ น มู ลค่ า 208.24 ล้ า นบาท 105.06 ล้ า นบาท และ 80.23 ล้ า นบาท
ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงจานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจานวนลูกหนี้ทั้งหมด

ปี

2562
2561
2560

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
มูลค่า
รถยึดต่อ
รถยึดคงเหลือ
จานวน
ลูกหนี้
รถยึดที่
รถยึด
ทรัพย์สิน*
จานวนลูกหนี้
ต่อจานวน
รถยึด (คัน)
ทั้งหมด
จาหน่ายไป คงเหลือ
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
รถยึดที่จาหน่าย
(สัญญา/คัน)
(คัน)
(คัน)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
823
208.24
67,232
1.22
638
247
38.71
524
105.06
62,292
0.84
443
112
25.28
506
80.23
56,169
0.90
495
81
16.36

หมายเหตุ : * มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ - ดอกผลที่ยังไม่รับรู้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่ยดึ คืนและจาหน่ายไป
ปี 2562
จานวน
สัญญา
ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

14
624
638

กาไร (ขาดทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ * มูลค่าทรัพย์สนิ ที่
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
(ล้านบาท) จาหน่ายไป (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
9.98
517.07
527.05

8.87
448.08
456.95

(2.32)
(99.91)
(102.23)

หมายเหตุ : * มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ - ดอกผลที่ยังไม่รับรู้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

ปี 2561
จานวน
สัญญา
ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

23
420
443

กาไร (ขาดทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ * มูลค่าทรัพย์สนิ ที่
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
(ล้านบาท) จาหน่ายไป (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
23.83
351.24
375.07

19.72
322.88
342.61

หมายเหตุ : * มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ - ดอกผลที่ยังไม่รับรู้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ
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ปี 2560
กาไร (ขาดทุน)
จานวน มูลค่าทรัพย์สนิ * มูลค่าทรัพย์สนิ ที่
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
สัญญา
(ล้านบาท) จาหน่ายไป (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

24
471
495

8.88
349.77
358.65

8.36
312.97
321.33

(1.29)
(57.72)
(59.01)

หมายเหตุ : * มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ - ดอกผลที่ยังไม่รับรู้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

2.4.3 เงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวกับกองทุนรวมกาไรเพิ่มพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนรวมกาไรเพิ่มพูน

ประเภท

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

มูลค่าเงินลงทุน* (บาท)
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
300,000
213,954
300,000
210,585
300,000
243,717

หมายเหตุ : * บริษัทไม่ได้มีการบันทึกเงินลงทุน โดยวิธีส่วนได้ส่วนเสียในงบการเงิน

2.4.4 ทีด่ นิ รอการขาย
บริษัทมีที่ดินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

รายการ
ที่ดินเปล่า แขวงขุมทอง (ทับยาว) อาเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 17-2-25 ไร่*

19,326,498

19,326,498

19,326,498

หมายเหตุ : * เดิมที่ดินรอการขายของบริษัทดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ เท่า กับ 21-3-81 ไร่ แต่ได้มีการเวนคืนที่ดิน ให้กับ ราชการ
จานวน 372 ตารางวา พื้นที่ของที่ดินจึงมียอดคงเหลือเท่ากับ 21-0-9 ไร่ ดังนั้นในการบันทึกบัญชีจึงเกิดผลขาดทุน
จากการเวนคืนที่ดินจานวน ดังกล่าวนั้นเท่ากับ 1,023,410 บาท ในปี 2547

2.4.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินงานประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงไว้ในตาราง ต่อไปนี้
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รายการ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)

1. ที่ดิน
- ที่ดินอาคารชุดสินสาธรทาวเวอร์
- ที่ดินสร้างทีจ่ อดรถยึด อาเภอลาดกระบัง กทม. (3-1-84 ไร่)
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคารระหว่างก่อสร้าง
3. ห้องชุดสานักงาน
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP เลขที่ 77/35-36 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 561.74 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 77/48-49 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 592.78 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/20 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 191.94 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/26 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 176.31 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/27 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 296.99 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 77/31 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 295.15 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/21 และ 77/22 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 254.68 ตารางเมตร
4. ส่วนปรับปรุงและติดตัง้ ห้องชุด
5. เครื่องตกแต่งสานักงาน
6. เครื่องใช้สานักงานและอุปกรณ์สานักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

3,807,526
2,082,460
202,012

1,641,167
9,881,079
7,672,342
7,047,570
11,832,814
12,351,164
10,235,909
8,755,303
523,459
8,673,747
9,309,713
94,016,265

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ไม่มี
ภาระจานอง หรือภาระผูกพันใดๆ
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2.4.6 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน – สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
49,711,493
(33,143,055)
16,568,438

3.ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 คณะกรรมการบริษทั
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายวิรตั น์
นายโกวิท
นายเจริญสุข
นายสมเจตน์
น.ส.สุวรรณภา
นายกาธร
นายสรศักย์
ดร.ถกล
นายสุวิทย์
นายวราวุธ
ดร.นารี
นายสุรพล

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ
กิจอิทธิ
หมู่ศิริเลิศ
สุวรรณประทีป
ตันติศิริวฒ
ั น์
ชยารักษ์
นันธิราภากร
อรุณานนท์ชัย
วราภรณ์
บุญธีรวร
สติมานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย
1
2
3

รายชื่อ
นายวิรตั น์
ชินประพินพร
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
นายคมสันต์
บุญย้อยหยัด

4
6
7

นายพลพีร์
ศักยภาพวิชานนท์
นายจตุรภัทร
หนูแดง
นางสาวอัญชัญ สีสม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อกิจการสาขา
และสายงานสินเชื่อและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส สายงานควบคุมสินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
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3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด
2 NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY
(HONG KONG) LIMITED
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
4 นายเจริญสุข กิจอิทธิ
5 บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
6 นางเนาวนารถ จามรมาน
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
9 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ
10 นายชัชชัย กีรติวรสกุล
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมทั้งสิน้
(มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท)

จานวนหุ้นที่ถือ (หุน้ )
2,094,329,833
210,532,265

ร้อยละ
55.47
5.58

134,201,274
103,214,558
76,250,524
52,000,000
38,517,125
28,359,200
23,775,000
20,600,000
993,573,671
3,775,353,450

3.55
2.73
2.02
1.38
1.02
0.75
0.63
0.55
26.32
100.00

4.ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4.1 ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ในเดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้มีมติดังนี้
1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 2,416,227,333 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 2,416,227,209 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือลดลงจานวน 124 บาท เนื่องจากบริษัทมีจานวนเศษหุ้น
คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 2,416,227,209 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 3,020,284,011 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือเพิ่มขึ้นจานวน 604,056,802 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ในเดือนเมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้มีมติดังนี้
1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,284,011 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือลดลงจานวน 330 บาท เนื่องจากบริษัทมีจานวนเศษหุ้น
คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 3,775,354,601 บาท หรือเพิ่มขึ้นจานวน 755,070,920 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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ต่ อ มาเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2562 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ลดทุ น จดทะเบี ย น
ของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,775,354,601 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 3,775,353,450 บาท (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือลดลงจานวน 1,151 บาท เนื่องจากบริษัทมีจานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
รายละเอียดการเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน
ก่อนการเปลี่ยนแปลง (บาท)
การเปลี่ยนแปลง (บาท)
หลังการเปลี่ยนแปลง (บาท)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

3,020,284,011
755,069,439
3,775,353,450

2,416,227,333
604,056,678
3,020,284,011

2,416,227,333
2,416,227,333

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ก่อนการเปลี่ยนแปลง (บาท)
การเปลี่ยนแปลง (บาท)
หลังการเปลี่ยนแปลง (บาท)

3,020,283,681
755,069,769
3,775,353,450

2,416,227,209
604,056,472
3,020,283,681

2,416,227,209
2,416,227,209

4.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษั ท หากไม่ มี เ หตุ จ าเป็ น อื่ น ใดและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานปกติ ข องบริ ษั ท
อย่างมีนัยสาคัญ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562

ปี 2561*

ปี 2560

กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)
จานวนหุ้นทีช่ าระมูลค่าแล้ว (หุ้น)
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

1,849,703,703
1,963,564,460**
3,775,353,450
0.32
0.32
1,208,113,104

1,640,754,904
1,640,707,432**
3,020,283,681
0.25
0.29
0.54
1,630,953,188

1,125,812,903
2,416,227,209
0.25
0.03
0.28
676,543,618

65.31

99.40

60.09

61.53

99.40

-

หมายเหตุ : (*) ในปี 2561 บริษัท ได้ เข้าลงทุน ในบริษัท อาร์ที เอ็น อิน ชัว ร์รัน ส์ โบรกเกอร์ จากัด โดยการถือหุ้ น ทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 100 การแสดงข้อมูลทางการเงิน ในปี 2561 และ 2562 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม
(**) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
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5.ข้อมูลบริษัทในเครือ
ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“RTN”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้าที่ใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินได้
อย่างครบวงจร โดยข้อมูลบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

:

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวิน าศภัยและนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้ง
ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
เลขที่ 77/20 ชั้น 2 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เลขที่ 0105561189971
http://www.rtnbroker.com
0-2431-9500
0-2431-9567
4,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
4,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
1.งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

4,127.71

429.13

213.95

190.42

17,825.29

17,696.27

15,868.94

13,519.87

239.03
71.35
76.47
34.44
22,374.29

215.62
67.50
156.18
46.00
18,610.69

172.47
66.77
78.79
301.67
16,702.59

151.76
4.49
0.17
169.02
14,145.73

2.00

2.00

1.00

0.00

29,213.78

31,352.60

29,996.66

24,603.00

482.27

444.13

373.57

323.62

0.21
19.33
80.51
25.12
18.09
343.42
1.47
30,186.20
52,560.49

0.21
19.33
95.28
16.84
338.37
1.48
32,270.24
50,880.93

0.21
19.33
113.88
5.26
317.04
1.53
30,828.47
47,531.06

0.24
19.33
119.95
8.86
269.60
1.46
25,346.07
39,491.79
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

0.00
8,956.89

0.00
14,904.58

0.00
16,358.85

0.00
13,202.80

50.00
12,267.44
526.69

50.00
14,130.92
506.56

189.00
5,434.03
588.77

899.97
3,099.25
392.73

8.82
241.44
330.90
22,382.18

3.83
255.91
207.24
30,059.03

4.29
231.60
191.00
22,997.53

3.37
177.87
166.95
17,942.93

15.42
2,517.35
19,618.60

4.59
600.91
12,496.33

7.40
100.00
17,201.58

7.40
339.00
15,549.60

51.82
22,203.19
44,585.37

49.05
13,150.88
43,209.91

29.58
17,338.56
40,336.10

25.57
15,921.57
33,864.50

3,775.35
319.89

3,775.35
319.89

3,020.28
319.89

2,416.23
319.89

378.00
3,501.87
0.0040
7,975.12
52,560.49

378.00
3,197.78
0.0090
7,671.03
50,880.93

303.00
3,551.79
0.0003
7,194.96
47,531.06

242.00
2,649.18
0.0000
5,627.30
39,491.79
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
2.งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,748.81
24.32
152.13
230.69
2,155.96

1,725.80
19.35
165.42
182.00
2,092.57

3,498.13
40.52
328.16
371.34
4,238.15

3,166.73
35.53
342.15
282.95
3,827.37

2,729.35
31.26
301.66
244.97
3,307.24

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

536.55
88.30
178.76
204.97
239.22
1,247.80
908.16

483.72
83.21
194.20
70.37
253.80
1,085.30
1,007.26

1,011.35
177.03
393.00
193.53
499.67
2,274.58
1,963.57

869.80
161.57
341.99
402.60
410.70
2,186.66
1,640.71

882.41
174.45
321.29
523.43
279.84
2,181.42
1,125.81

3.งบกระแสเงินสดรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน 3,591.52
(857.19)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(3.86)
(3.16)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
110.93
892.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
3,698.58
32.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
429.13
213.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
4,127.71
246.38
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
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สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
(213.94) (5,225.21) (3,969.21)
(11.71)
(6.82)
(4.79)
440.84
5,255.55
4,046.53
215.18
213.95
429.13

23.53
190.42
213.95

72.53
117.88
190.42

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
4.อัตราส่วนทางการเงินสาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
อัตราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย* (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

1.00
0.99

0.66
0.64

0.62
0.61

0.73
0.72

0.79
0.78

42.12
73.44
7.01
2.53
4.48
23.41

48.14
79.85
7.06
2.41
4.65
27.98

46.33
77.69
7.04
2.48
4.56
26.42

42.85
70.34
7.20
2.40
4.80
25.59

34.02
59.94
7.40
2.90
4.50
21.17

3.54
0.02

4.16
0.03

3.99
0.09

3.77
0.09

3.09
0.09

3.14
5.59
5.52
1.15
N/A

3.61
5.83
5.74
1.23
N/A

3.44
5.63
5.57
1.23
61.53

3.36
5.61
5.52
1.24
99.40

2.59
6.02
5.95
1.22
60.09

2.11
0.24

1.94
0.27

2.03
0.52

1.91
0.43

1.49
0.30

หมายเหตุ : (*)

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย คานวณจาก กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ /
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(**) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนเดียวกับที่ระบุไว้ในร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดารงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 10:1
ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือ วันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts))
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