
  
                                      

       
                                                                                                                                                ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน)                                                

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of AEC Securities Public Company Limited 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 2,856,581,019 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.35 บาท ในอตัราสว่นการจอง 3 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 2 หุน้สามญัใหม ่

Offering 2,856,581,019 newly issued ordinary shares to existing shareholders with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 0.35 per share at ratio of 3 existing ordinary shares for 2 new ordinary shares 
วนัท่ีจองซือ้ / Subscription  Date   11 มิถนุายน 2564 / June 11, 2021       14 มิถนุายน 2564 / June 14, 2021      15 มิถนุายน 2564 / June 15, 2021     16 มิถนุายน 2564 / June 16, 2021      17 มิถนุายน 2564 / June 17, 2021 
 
 
ขา้พเจา้ I/We (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้) (Type of subscriber)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ...............................................................        บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบตา่งดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................... 
    Natural Person of Thai Nationality        ID card No.         Natural Person of Alien Nationality               Alien Card/Passport No. 
 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย      เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................... 
    Juristic Person of Thai Nationality        Company Registration No.        Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล (Mr., Mrs., Miss, Corporate)...................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี/Share Register No. ....................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล) / Date of Birth (Registration Date)...............................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี /Tax ID Number.............................................................................................................. 
ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย /Type of Tax Payment          ไมห่กั ณ ท่ีจ่าย / Non Withholding Tax   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Withholding Tax 
บา้นเลขท่ี / Address..................................... หมูท่ี่ / Moo….............. ตรอก/ซอย/ Lane/Soi .......................................................... ถนน / Road...............................................................แขวง / ต  าบล / Sub-District......................................................                                                                                                                                    
เขต/อ  าเภอ / District............................................................จงัหวดั / Province......................................................... รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code..............................................โทรศพัทท่ี์ติอตอ่ได ้/ Telephone………………........................................                                    
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จ  านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) ดงันี ้
According to the Share Register Book as May 27, 2021 I/We own..............................................................................shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of AEC Securities Public Company Limited as follow: 

รายละเอยีดการจองซือ้ (Subscription details)                               จ านวนหุ้นทีจ่องซือ้ (หุ้น) / No. of Shares subscription (Shares) จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) / Amount (Baht) 

 จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร / Subscription for less than the entitlement    

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร/ Subscription for full of the entitlement   

 จองซือ้มากกวา่สิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร) / Subscription for more than   the entitlement     
รวม / Total    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองหุน้สามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by 
 โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment (โดยช าระไดท่ี้เคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา ) / Money Transfer through Bill Payment System (Payable at all branch of Bangkok Bank PLC.). 
 น าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment (โดยช าระไดท่ี้เคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา )(โดยเชค็/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 16 มิถนุายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกัหกับญัชี       
ในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสั่งจ่าย  “บริษัทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) เพือ่จองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน” เลขท่ีเชค็/ดร๊าฟท.์...................................วนัท่ี................... ธนาคาร...................................สาขา.................................... 
     Cheque/Cashier cheque/Draft through Bill Payment System (Payable at all branch of Bangkok Bank PLC.) (Such Cheque/Cashier cheque/Draft must be dated no later than, June 16, 2021 and can be collected from clearing house in 
Bangkok within the next business day)., Payable to “AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” Cheque No…………………………….Dated……………Bank…………………………..Branch………………………. 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please mark in front of your choice.) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น  าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ  ากัด  เ พ่ือผู้ฝาก” และด  าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................................................ น  าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูย์ รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด เพ่ือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น           
บญัชีเลขท่ี...................................................... (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้ มิฉะนั้นจะด  าเนินการออกใบหุน้ในช่ือผูจ้องซือ้แทน)  / Issue a share certificate for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited for Depositors” and have…………………………………Participant Number……………………………,deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our 
securities trading account No………………………………….. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued.) 
 น  าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares 
in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.) 
 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกเป็นใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจาก
ท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้  าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกั ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/ Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us according to the 
address appearing in the shareholder register as of May 27, 2021; whereby, I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in 
the Stock Exchange of Thailand. 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจอง ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็คบคุคล / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารการแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักล่าวและท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย/ I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this 
subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment or Personal Cheque / Cashier Cheque / Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised 
my/our share subscription rights. 
            การคืนเงินคา่จองหุน้ (ถา้มี) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรนอ้ยกวา่จ  านวนท่ีจองซือ้ทัง้หมดหรือไมไ่ดร้บัการจดัสรรไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วน
ตา่งคา่จองซือ้ โดยเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายและจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564/ Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t 
receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We have agreed for the refund to be returned in term of crossed cheque and sent to me/us by registered mail 
according to name and address that shown in Share Register Book as May 27, 2021. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 

 
 

       ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ/ Subscriber’s name 

          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
วนัท่ีจองซือ้   11 มิถนุายน 2564   14 มิถนุายน 2564   15 มิถนุายน 2564   16 มิถนุายน 2564   17 มิถนุายน 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................................... 
บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจอง (ช่ือตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)                           
จ านวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท โดยช าระเป็น    การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment    เช็คบคุคล     แคชเชียรเ์ช็ค      ดร๊าฟท ์        
เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัท่ี....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา................................................................... 
โดยด  าเนินการดงันี ้    น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) น  าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ   เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก......................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..............................................  
            
       เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ ................................................................................................. 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 
Receipt for subscription for new ordinary shares (This section must be filled by the subscriber) 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล้างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No.  …...…………………………………………………………               
  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  3 

(Enclosure 3) 

 



  
ผู้ฝากเลขที ่

Participant No. 
ชือ่บริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที ่

Participant No. 
ชือ่บริษัท 

Company Name 
BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จากดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ  ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ  ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
MERRILL  LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

211 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

221 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารเ์นอร ์จ  ากดั (มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

225 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ  ากดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ  ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ  ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ากดั  
Krungthai Zmico Securities Company Limited 

029 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน)  
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ  ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

  

SUB BROKER 

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

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

242 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ  ากดั  
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

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

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

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

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

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ)  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

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

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
HE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคนิ จ  ากดั (มหาชน)  
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
 ธนาคารกรุงไทย 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) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED -CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

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

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

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

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ -เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

  

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) (AEC)  

Notification of the subscription for Right offering (XR) of AEC 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
 AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  AEC 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     25/05/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    28/05/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  3:2 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.35   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     11/06/2021 - 17/06/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          14/06/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 
 

 



บมจ.หลักทรัพย ์เออีซี วนัที ่/ Date : ______________________________________
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ์ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 SERVICE CODE :  AECS038
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330 ช่ือผูจ้องซือ้ (Name) _________________________________________________________

Tax ID :  0107536001575 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/Registration No. (Ref.1)       

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล (Ref.2)

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  FOR SUBSCRIPTION Identification No./Passport No./Incorporate Registration No.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205)
Bangkok Bank PCL

 เงนิสด/CASH  เช็ค/CHEQUE

จ านวนเงนิทีเ่ป็นตวัอักษร
Amount in words

ช่ือผูฝ้าก/Depositor Name__________________________________  โทรศพัท/์Tel __________________________ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร/Bank use only___________________________________

เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ้ไปช าระไดท้ี ่บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟท:์ ลงวนัที่ตัง้แตว่นัที่ 11 มิถนุายน 2564 ถึง วนัที่ 16 มิถนุายน 2564 และสามารถเรยีกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถดัไป

 ส าหรับเช็ค แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟทล์งวันที ่16 มิถุนายน 2564 จะรับเข้าบัญชีไม่เกิน เวลา 11.00น. เทา่น้ัน และวนัที่ 17 มิถนุายน 2564  การช าระเงินโดยการฝาก/โอนเงินเขา้บญัชีไดไ้ม่เกินเวลา 15.00น.

บมจ.หลักทรัพย ์เออีซี วนัที ่/ Date : ______________________________________
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ์ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 SERVICE CODE :  AECS038
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330 ช่ือผูจ้องซือ้ (Name) _________________________________________________________

Tax ID :  0107536001575 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/Registration No. (Ref.1)       

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล (Ref.2)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  FOR SUBSCRIPTION Identification No./Passport No./Incorporate Registration No.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205)
Bangkok Bank PCL

 เงนิสด/CASH  เช็ค/CHEQUE

จ านวนเงนิทีเ่ป็นตวัอักษร
Amount in words

ช่ือผูฝ้าก/Depositor Name__________________________________ โทรศพัท/์Tel __________________________ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร/Bank use only___________________________________

เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ้ไปช าระไดท้ี ่บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟท:์ ลงวนัที่ตัง้แตว่นัที่ 11 มิถนุายน 2564 ถึง วนัที่ 16 มิถนุายน 2564 และสามารถเรยีกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถดัไป

ส าหรับเช็ค แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟทล์งวันที ่16 มิถุนายน 2564 จะรับเข้าบัญชีไม่เกิน เวลา 11.00น. เทา่น้ัน และวนัที่ 17 มิถนุายน 2564  การช าระเงินโดยการฝาก/โอนเงินเขา้บญัชีไดไ้ม่เกินเวลา 15.00น.

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5

รายการ เลขที/่Chq No. ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch จ านวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

รายการ เลขที/่Chq No.

ส าหรับลูกค้า

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

ส าหรับธนาคาร

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch จ านวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

ใบแจ้งการช าระเงนิ / Bill Payment 

ใบแจ้งการช าระเงนิ ใบแจ้งการช าระเงนิ / Bill Payment 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 

ของ 
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 



บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 1  จาก 46 
 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

ชื่อ  บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ทีต่ัง้  เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0-2659-3456 
โทรสาร 0-2659-3457 
เวบ็ไซต ์ www.aecs.com 

2. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564  เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2564 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564   เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2564 (รวมถงึทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
5/2564 เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2564) และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 (“ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น”) ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) การก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั การก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุน และการก าหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

การเพิม่ทุนจดทะเบยีน : เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จ านวน 3,356,581,022 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ จ านวน 5,815,182,788 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 
9,171,763,810 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  จ านวน 
3,356,581,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั รวมถงึการมอบอ านาจทีเ่กีย่วขอ้ง 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทั รุ่นที ่6 (“AEC-W6”) 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 2,856,581,019 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ประเภทของหุน้เพิม่ทุน : หุน้สามญั 
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ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัก่อน
การเพิม่ทุน 

: 4,284,871,528 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
แบ่งออกเป็น หุน้สามญั 4,284,871,528 หุน้ และ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  0 หุน้ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท
ภายหลังการจองซื้อหุ้นของบุคคลใน
วงจ ากดัจ านวน 3 หุน้ และผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วน (Rights Offering) จ านวน 
2,856,581,019 หุน้ 
(ภายใต้เงื่อนไขว่า มกีารใชส้ทิธจิองซื้อ
หุน้เพิม่ทุนครบถว้นทัง้จ านวน) 

: 7,141,452,550 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
แบ่งออกเป็น หุน้สามญั 7,141,452,550 หุน้ และ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  0 หุน้ 

วธิกีารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้
ถอืหุน้เดมิ 

: จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
สดัสว่นในรอบแรก บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วนตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
ราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว บริษัทจะ
ด าเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการ
จดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป แต่หากมหีุ้นเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น 
บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จดัสรรดงักล่าว
ต่อไป และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วน
การถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่ ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์”) ของผูถ้อื
หุน้รายนัน้ ถือครองหุ้นของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผ่าน
จุดทีต่้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวมี
หน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัท (Tender Offer) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
(“ประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แต่
ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษิทั ตามประกาศเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิัทขอสงวนสทิธกิารพจิารณา
ไม่จดัสรรหุน้ใดใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รอือาจ
เป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือ
หุน้ของบรษิัท ได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ไดอ้อกจ าหน่ายแล้ว
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ทัง้หมดของบรษิทั 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน
เกนิสดัสว่นการถอืหุน้และสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ดงักล่าวถอืครองหุน้ในบรษิทัไม่
ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิัท ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแล้ว ผู้ถือหุ้นรายดงักล่าวมี
หน้าทีต่อ้งร่วมมอืและใหค้วามช่วยเหลอืแก่บรษิทัในการยื่นค าขอรบัความ
เหน็ชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รวมถงึด าเนินการ
อื่นใดเพื่อปฏบิตัติามประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การก าหนดเงื่อนไข
ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยต์้องขอรบัความเหน็ชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การ
ขอรบัความเหน็ชอบบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่”) 

ในกรณีนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจในการ
ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิม่เติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร 
และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ส ัญญา และ/หรือ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูล 
ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การใหถ้อ้ยค าและขอ้มลูต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
การพจิารณาก าหนด และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งจะต้องอยู่
ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจรวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง 

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลา
การเสนอขาย การก าหนดเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุนที่จะได้รบั
การจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้ การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร 
อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ การจัดการ และการยื่นค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการใหข้อ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐาน
ต่อส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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(“TSD”) กระทรวงพาณิชย ์หรอื หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วเนื่องได้
ทุกประการจนเสรจ็การ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการแต่งตัง้ และ/หรอื 
ถอดถอน ผู้ร ับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรร : 2,856,581,019 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ : 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ (คดิเป็นจ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการจดัสรร
ทัง้สิน้ 2,856,581,019 หุน้) กรณีมเีศษหุน้ใหปั้ดทิง้ 

ราคาทีเ่สนอขายต่อหุน้ : ราคาหุน้ละ 0.35 บาท (คดิเป็นมลูค่ารวมไม่เกนิ 999,803,356.65 บาท) 

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุน้ละ 0.35 บาท เป็นราคาทีต่ ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไว้
ของหุน้ของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามที่
ก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั”) โดยบรษิทั
สามารถเสนอขายหุน้สามญัทีร่าคาต ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั 
ได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จ านวน 873,105,544 บาท ตาม
แสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของ
บรษิทัแลว้ 

4. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ก าหนดใหว้นัที ่27 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date)  

5. ก าหนดการจองซ้ือหุ้นและรบัช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

5.1. ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นและรบัช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ระหว่างวนัที ่11, 14 ถงึ 17 มถุินายน 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 ถงึ 15.00 น. (รวม 5 วนัท าการ) 

5.2. สถานท่ีรบัจองซ้ือหุ้นและรบัช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไดท้ี ่ 

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ์ ชัน้ 17  
ห้องเลขท่ี 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
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โทรศพัท ์ 02-6593456 
โทรสาร 02-6593388 

 
ทัง้นี้ บรษิทัรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยการมาตดิต่อบรษิทัดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะ ณ สถานทีร่บัจองซือ้หุน้ 

หรอืผ่านทางอเีมลเ์ท่านัน้ โดยบรษิทัไม่รบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทางไปรษณียแ์ละทางโทรสารทุกกรณี และงดรบั
การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนผ่านระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ (Decision Support System : DSS) ของ TSD 

5.3. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซือ้
ทีจ่ านวน 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ (คดิเป็นจ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการจดัสรรทัง้สิน้ 2,856,581,019 หุน้) กรณีมเีศษหุน้
ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.35 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมไม่เกนิ 999,803,356.65 บาท และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทั ส าหรบัการเสนอขายในช่วงระหว่างวนัที ่11, 14 ถงึ 17 มถุินายน 2564 (รวม 5 วนัท าการ) 

ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนในรอบแรก บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วนตามสดัส่วนการถอืหุน้ในราคาเดยีวกนั โดยการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรอกี 
หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป แต่หากมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนโดยตดัหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัสว่นการถอืหุน้และสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้และบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ของผูถ้อืหุน้รายนัน้ ถอืครองหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึ
หรอืขา้มผ่านจุดทีต่้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผู้ถอืหุน้รายดงักล่าวมหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ เวน้แต่ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าว
ไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัตามประกาศเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุ้นใดใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หาก
การจดัสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถอืหุ้นของบรษิทั ไดไ้ม่เกนิร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

นอกจากนี้ ในกรณีทีม่ผีูถ้ือหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วนการถือหุ้นและส่งผลใหผู้ถ้ือหุ้น
ดงักล่าวถือครองหุ้นในบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท 
ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งร่วมมอืและใหค้วามช่วยเหลอืแก่บรษิทัในการยื่นค าขอรบัความ
เหน็ชอบบุคคลทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏบิตัติามประกาศกระทรวงการคลงั 
เรื่อง การขอรบัความเหน็ชอบบุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

อนึ่ง ราคาเสนอขายทีหุ่้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นของบรษิัท ซึง่บรษิัทจะต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีก่ าหนดในมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั โดยบรษิทัสามารถเสนอขายหุน้สามญัที่
ราคาต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั ไดเ้น่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุนสะสม จ านวน 873,105,544 บาท ตามแสดงฐานะ
ทางการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของ
บรษิทัแลว้ 

ในกรณีนี้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคล
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจในการตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ตกลงลงนาม และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรอื สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่สญัญา และ/หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะต้องเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การให้ถ้อยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การพจิารณาก าหนด และ/หรอื แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดเปลีย่นแปลง
รายชื่อนกัลงทุนทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้ การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการ  
ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นและสมควร อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้าม)ี และหลกัฐานทีจ่ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน รวมถึงการตดิต่อ การจดัการ และการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอ
ผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้ม)ี และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการให้ขอ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
TSD กระทรวงพาณิชย ์หรอื หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และเกีย่วเน่ืองไดทุ้กประการจนเสรจ็การ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอน ผูร้บัมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(6) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering : RO) ในกรณี
ทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิหรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหจ้ดัสรร
และเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ด้จองซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อ
เกนิกว่าสทิธขิองตน ในราคาเสนอขายทีเ่ท่ากนั โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการ
บรหิาร หรอืประธาน   คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิไดจ้องซื้อ
และช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธขิองตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงันี้ 
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ตวัอยา่งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองเกินสิทธิ 

หากมจี านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจองซือ้ตามสทิธเิท่ากบั 150 หุน้ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ รอบท่ี 1 

ผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้น

ท่ีถือ
ปัจจบุนั 

จ านวน
หุ้นตาม
สิทธิ 

จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ 
จดัสรรเกินสิทธิ 

รอบท่ี 1 

จดัสรร
เกินสิทธิ
จริงรอบท่ี 

1 

คงเหลือจ านวน
หุ้นท่ีจองเกิน

สิทธิและยงัไม่ได้
รบัจดัสรร 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ ก. 100 66 66 134 (66/449)×150 = 22.05 22 112 

ผูถ้อืหุน้ ข. 150 100 100 40 (100/449)×150 = 33.41 33 7 

ผูถ้อืหุน้ ค. 200 133 133 17 (133/449)×150 = 44.43 17 0 

ผูถ้อืหุน้ ง. 225 150 0 0 - 0 0 

รวม 675 449 299 191  72 119 

 จ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรเกินสิทธิ ครัง้ท่ี 1 78  

 

ตามตารางการค านวณการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการจองซือ้เกนิกว่าสทิธใินรอบที ่1 ขา้งต้น นอกเหนือจาก
จ านวนหุ้นที่ ผู้ ถื อหุ้น  ก .  ผู้ ถื อหุ้ น  ข .  และผู้ ถื อหุ้ น  ค .  ได้ รับ จัดสร รตามสิทธิแ ล้ วนั ้น  ผู้ ถือหุ้ น  ก .  
ผูถ้อืหุน้ ข. และผูถ้อืหุน้ ค. จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธใินรอบที ่1 ดงันี้ 

 จ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ ซึง่ผูถ้อืหุน้ ก. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 22.05 หุน้ โดยเศษ 0.05 หุน้ใหปั้ดทิง้ โดย
ผูถ้อืหุน้ ก. แสดงความประสงคจ์องซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธ ิ134 หุน้ ซึง่มากกว่าจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ จงึ
ไดร้บัการจดัสรรเกนิสทิธจิรงิ 22 หุน้  

 จ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ ซึง่ผูถ้อืหุน้ ข. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 33.41 หุน้ โดยเศษ 0.41 หุน้ใหปั้ดทิง้ โดย
ผูถ้อืหุน้ ข. แสดงความประสงค์จองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธ ิ40 หุน้ ซึง่มากกว่าจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ จงึ
ไดร้บัการจดัสรรเกนิสทิธจิรงิ 33 หุน้ และ 

 จ านวนหุน้ที่ไดจ้ากการค านวณ ซึ่งผูถ้อืหุน้ ค. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 44.43 หุน้ โดยเศษ 0.43 หุน้ให้ปัดทิ้ง 
อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ ค. แสดงความประสงคจ์องซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธ ิ17 หุน้ ซึง่น้อยกว่าจ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณ จงึไดร้บัการจดัสรรเกนิสทิธจิรงิ 17 หุน้ 

ดงันัน้ คงเหลอืจ านวนหุน้ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร อกีจ านวน 78 หุน้โดยจะน ามาจดัสรรต่อในรอบถดัไป เนื่องจากภายหลงั
การจดัสรรเกนิสทิธใินรอบแรก ผูถ้อืหุน้ ก. และ ข. ยงัคงต้องการจองซือ้หุน้เกนิสทิธอิกีจ านวน 112 หุน้ และ 7 หุน้
ตามล าดบั 
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การจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบท่ี 2 

ผูถ้ือหุ้น 
จ านวน
หุ้นท่ีถือ
ปัจจบุนั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีจองซ้ือ 

ภายหลงัจากการ
จดัสรรเกินสิทธิรอบ

ท่ี 1 
ยงัคงเหลือจ านวน
หุ้นท่ีจองเกินสิทธิ
และยงัไม่ได้รบั

จดัสรร 

จดัสรรเกินสิทธิ 
รอบท่ี 2 

จดัสรร
เกินสิทธิ
จริงรอบท่ี 

2 

คงเหลือ
จ านวนหุ้น
ท่ีจองเกิน
สิทธิและยงั
ไม่ได้รบั
จดัสรร 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ ก. 100 66 134 112 (66/449)×78 = 11.47 11 101 

ผูถ้อืหุน้ ข. 150 100 40 7 (100/449)×78 = 17.37 7 0 

รวม 250 166 174 119  18 0 

จ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรเกินสิทธิ ครัง้ท่ี 2 60  

ตามตารางการค านวณการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการจองซือ้เกนิกว่าสทิธใินรอบที ่2 ขา้งต้น ผูถ้อืหุน้ ก. และผู้
ถอืหุน้ ข. จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธใินรอบที ่2 ดงันี้ 

 จ านวนหุ้นทีไ่ดจ้ากการค านวณ ซึ่งผูถ้อืหุน้ ก. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 11 หุน้ อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการ
จดัสรรเกนิสทิธใินรอบที ่1 ผูถ้อืหุน้ ข. ยงัคงต้องการจองซือ้หุน้เกนิสทิธอิกีจ านวน 112 หุน้ ซึง่มากกว่าจ านวน
หุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ จงึไดร้บัการจดัสรรเกนิสทิธจิรงิเพยีง 11 หุน้ และ 

 จ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ ซึง่ผูถ้อืหุน้ ค. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 17 หุน้ ภายหลงัจากการจดัสรรเกนิสทิธใิน
รอบที ่1 ผูถ้ือหุน้ ค. ยงัคงต้องการจองซื้อหุ้นเกนิสทิธอิกีจ านวน 7 หุน้ ซึง่น้อยกว่าจ านวนหุน้ที่ได้จากการ
ค านวณ จงึไดร้บัการจดัสรรเกนิสทิธจิรงิ 7 หุน้ 

ดงันัน้ จงึมหีุน้คงเหลอืทีย่งัไม่ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 60 หุน้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้คงเหลอืดงัเช่น 2 รอบแรก
จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
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สรปุผลการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด

ท่ีได้รบัจากการจดัสรร ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ ก. 66 
134 

(ไดร้บัจากการจดัสรรในรอบที ่1 22 หุน้ 
และรอบที ่2 11 หุน้) 

200 

ผูถ้อืหุน้ ข. 100 
40 

(ไดร้บัจากการจดัสรรในรอบที ่1 33 หุน้  
และรอบที ่2 7 หุน้) 

140 

ผูถ้อืหุน้ ค. 133 
17 

(ไดร้บัจากการจดัสรรในรอบที ่1 17 
หุน้) 

150 

ผูถ้อืหุน้ ง. 0 0 0 

รวม 299 191 490 

 

5.4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการน าส่งเอกสาร 

5.4.1. เอกสารท่ีใช้ประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (“ผู้จองซ้ือ”) จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงัต่อไปนี้ ณ สถานทีร่บัจองซือ้หุน้และรบัช าระค่าหุน้เพิม่ทุน 

(1) ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3): กรุณากรอกรายละเอยีดใหถู้กต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
โดยจะตอ้งระบุจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้ตามสทิธ ิตามทีแ่สดงไวใ้นใบรบัรองสทิธกิารจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน และตอ้งระบุจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้ตอ้งการจองซือ้เกนิกว่าสทิธขิองตนอย่างชดัเจน พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ตอ้งยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ฉบบั
เท่านัน้ 

(2) ใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2): ใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ทีร่ะบุจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้ ซึง่ออกโดย TSD ซึง่เป็นนายทะเบยีน
ของบรษิทั และไดจ้ดัสง่ไปทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิพรอ้มกบัหนงัสอืฉบบันี้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกกรอกใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 1 
ฉบบัเท่านัน้ 
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(3) หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ 

 หลกัฐานการช าระเงนิผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment ฉบบัจรงิ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) กรณีช าระเงนิ
ค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน ดว้ยการโอนเงนิผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment หรอื 

 หลกัฐานการช าระเงนิผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต แบงคก์ิง้ (Internet Banking / Mobile Application) หรอื 

 เชค็บุคคล หรอื เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ (ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านัก
หกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได ้ภายใน 1 วนัท าการของวนัทีใ่นเชค็เท่านัน้) โดยฝากผ่านระบบใบน าฝาก
แบบ Bill Payment) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5)  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ตอ้งระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (สิง่ที่
สง่มาดว้ย 2)) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 

(4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

(ก) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นที่ผูเ้ยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องมาดว้ย) โดย
ลายมอืชื่อนัน้ จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทกุฉบบั 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือนามสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ – นามสกุลไม่ตรงกบัชื่อผู้ถือหุ้นที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 27 พฤษภาคม 2564 หรอืในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุน ใหแ้นบส าเนาเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อสกุล ทะเบยีน
สมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(ค) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) 
ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้นิตบิุคคลซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผู้
มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยส าเนาเอกสารประกอบที่
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ทัง้หมด ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที่ Notary Public 
และรบัรองความถูกต้องโดยเจา้หน้าทีส่ถานทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าว
ไดจ้ดัท าขึน้ 
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(5) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน (สิง่ที่ส่งมาด้วย 4): พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่
มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อบอ านาจ 
(ผูจ้องซือ้) และผูร้บัมอบอ านาจ ตามขอ้ 5.4.1 (4) (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจใหก้บั Custodian ผูจ้องซือ้ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจให ้Custodian ด าเนินการแทน 
1 ฉบบั โดยเอกสารการจองซือ้หุน้จะตอ้งลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมหีนงัสอืของ Custodian ทีร่ะบุว่า
เป็นผูม้อี านาจลงนามพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามดงักล่าว พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(6) เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์(เฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผู้
ออกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7): ผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิม่ทุน
ไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิหมายเลขที่ 600 ในนามผูจ้องซื้อ โปรดกรอกรายละเอยีดใน
เอกสารเพิม่เตมิตามขอ้ 5.4.1 (6) นี้ดว้ย 

(7) ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก: ประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยชื่อบญัชเีงนิ
ฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับกรณีที่  
ผูจ้องซือ้ต้องการใหค้นืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบ
ตามจ านวนทีจ่องซือ้เกนิสทิธ ิผ่านระบบการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร 

5.4.2. การน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ผูจ้องซือ้ต้องกรอกรายละเอยีดและจดัเตรยีมเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหถู้กต้อง ครบถ้วน 
และชดัเจน ตามขอ้ 5.4.1 และช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 5.5. ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรบัช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนพร้อมทัง้ยนืยนัการจองซื้อและการช าระเงนิ โดยน าเอกสาร
ดงักล่าว มายื่น ณ สถานทีร่บัจองซือ้หุน้และรบัช ารเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีก่ าหนดในขอ้ 5.2. 

ทัง้นี้ บริษัทรบัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนด้วยการมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ณ สถานท่ีรบัจองซ้ือหุ้น 
เท่านัน้ โดยบริษทัจะไม่รบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร และงดรบัการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนผา่นระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) ของ TSD  

หากผู้ถอืหุน้รายใดไม่จดัส่งเอกสารที่ถูกต้อง ชดัเจน และครบถ้วน มาทีบ่รษิทัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืไม่
ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีบ่รษิทัแจง้ไวใ้นหนงัสอืฉบบันี้ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหุน้รายนัน้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว 

5.5. ขัน้ตอนและวิธีการจองซ้ือ และการรบัช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

5.5.1. วิธีการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูจ้องซือ้เลอืกวธิชี าระเงนิเพยีงวธิเีดยีว 

 กรณีช าระเงินด้วยการโอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment เข้าบญัชีธนาคาร 

ให้ช าระเงนิเขา้บญัช ี“บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” ธนาคาร
กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) รบัเอกสารจองซือ้ระหว่างวนัที ่11, 14 ถงึ 17 มถุินายน 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 
15.00 น. โดยผู้จองซ้ือต้องช าระเงินผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5) ผ่าน
เคาน์เตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ และต้องกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ 
Ref.1: เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2)) และระบุ Ref.2: เลขทีบ่ตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว 
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 กรณีช าระเงินด้วยการโอนเงินผา่นระบบ Internet Banking / Mobile Application 

ให้ช าระเงนิเขา้บญัช ี“บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” ธนาคาร
กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) Service Code: AECS038 รบัเอกสารจองซือ้ระหว่างวนัที ่11, 14 ถงึ 17 มถุินายน 
2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. และตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มดว้ยระบุ Ref.1: เลขทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2)) และระบุ Ref.2: 
เลขทีบ่ตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว 

 กรณีช าระเงินด้วยเชค็บุคคล (Personal Cheque) หรือ เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรือ ตัว๋แลกเงิน 
(ดรา๊ฟท)์ โดยฝากผา่นระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment 

เชค็บุคคล (Personal Cheque) หรอื เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ ดงักล่าวต้อง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการของวนัทีใ่นเชค็เท่านัน้ โดย
ขดีคร่อมเพื่อเขา้บญัชโีดยเฉพาะ (Account Payee Only) สัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” โดยเชค็ดงักล่าวจะต้องลงวนัท่ีภายในระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวนัท่ี 16 
มิถนุายน 2564 และน าฝากเขา้บญัช ี “บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน” 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยผูจ้องซ้ือต้องฝากผา่นระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 5)  ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ และต้องกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน 
พรอ้มดว้ยระบุ Ref.1: เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)) และระบุ Ref.2: เลขทีบ่ตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว 

ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเชค็บุคคล (Personal Cheque) หรอื เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื 
ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ ระหว่างวนัที ่11, 14 ถงึ 15 มถุินายน 2564 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 15.00น. และใน
วนัที ่16 มถุินายน 2564 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 12.00น. 

 

 
 

หมายเหตุ: 

1. ผูจ้องซื้อต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้าม)ี โดยบรษิัทฯ จะถอืว่ายอดสุทธิทีบ่รษิัท
ไดร้บัเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้นทีผู่จ้องซื้อช าระเพือ่การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

2. กรุณา (ก) ฝาก/โอนเงนิเพยีงครัง้เดยีว หรอื (ข) จ่ายเชค็บุคคล หรอื เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื ตัว๋แลกเงนิ 
(ดร๊าฟท)์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซื้อ อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ ส าหรบัการจองซื้อตามสทิธ ิน้อยกว่าสทิธ ิหรอื
เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร 

3. กรณีช าระค่าจองซื้อหุน้เพิม่ทุนดว้ยเชค็บุคคล (Personal Cheque) ชือ่ผูส้ ัง่จ่ายต้องเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซื้อหุน้
เท่านัน้ (ยกเวน้ผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว)์ 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดรบัเงนิสดเพือ่ช าระค่าจองซื้อหุน้ ณ สถานทีร่บัจองซื้อหุน้ 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะอนุญาตใหท้ าการจองซื้อและช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีารอืน่ไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ผูจ้องซื้อต้องระบุเลขทะเบยีนผู้ถอืหุ้น (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน (สิง่ทีส่่งมาดว้ย  
2)) ชือ่ – นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 
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5.5.2. เง่ือนไขในการจองซ้ือ 

(1) ในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะลงลายมอืชื่อผูร้บั
จองในส่วนท้ายของใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนหรอืออกหลกัฐานการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เพื่อเป็น
หลกัฐานใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน  

ทัง้นี้ ผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์ เมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็บุคคล (Personal Cheque)หรอื 
เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ ไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หรอืไดร้บัช าระเงนิดว้ยการโอน
เงนิเขา้บญัช ี“บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” ธนาคารกรงุเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (แลว้แต่กรณี) ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนที่
บรษิทัไดก้ าหนดไว ้และบรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทุนกรณีการจองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธ ิ(ถา้ม)ี เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

(2) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซือ้แลว้ จะไม่มสีทิธยิกเลกิการจองซือ้ 

(3) ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิด้ใช้สทิธจิองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามที่ก าหนด 
หรอืผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าว ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด
ไว ้ หรอืบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ กต็าม ทีม่ใิช่ความผดิของบรษิทัไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในระยะเวลาการจองซือ้หุน้และช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีก่ าหนด หรอืผู้
จองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถ้วน หรอืไม่ชดัเจน หรอืน าส่งเอกสารทีใ่ช้
ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะถือว่าผู้ถอืหุน้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้
จ านวนทีจ่องซือ้ 

(4) หากการสละสทิธหิรอืการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบของผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย จะท าใหส้ดัส่วนการถอื
หุน้สามญัของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วเกนิกว่าจ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
บรษิัทขอสงวนสทิธใินการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดา้วดงักล่าว  โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว
ดงักล่าวอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพยีงบางสว่นตามสดัสว่นการถอืหุน้ของ
ผูถ้อืหุน้ต่างดา้วทีเ่หลอือยู่ อย่างไรกต็าม บรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากกรณี
การจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

(5) บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุ้นใหผู้้จองซื้อรายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจเป็นผลใหเ้ป็น
การกระท าขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือเป็นจะผลให้ต้องด าเนินการ  
ใด ๆ เพิม่เติมไปจากทีต่้องด าเนินการตามระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้
กฎหมายไทย 

5.6. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

5.6.1. ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ TSD ในฐานะนายทะเบยีนของบรษิทัจะส่งมอบใบหุน้
ตามจ านวนหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้ได้รบัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามรายชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ วนัที ่27 พฤษภาคม 2564 ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิด
การจองซือ้หุน้ (ไม่นับรวมวนัปิดการจองซือ้หุน้) ซึง่ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น  ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลัก 
ทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

5.6.2. ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ บรษิทั
จะด าเนินการน าหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 
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โดย TSD จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการ
ฝากให้แก่ผูจ้องซื้อ ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซื้อหุ้น (ไม่นับรวมวนัปิดการจองซื้อหุน้) ใน
ขณะเดยีวกนับรษิัทหลกัทรพัย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะ
สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีนี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ทีผู่้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุน้ไว้ในบญัชี
ของบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการสง่มอบหุน้ดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 5.6.1. แทน 

5.6.3. ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 บรษิทัจะด าเนินการ
ออกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรฝากไวก้บั TSD โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 โดย TSD จะบนัทกึยอด
บญัชตีามจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรเขา้บญัชดีงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (ไม่นับรวมวนัปิดการจองซือ้หุน้) และหากผูจ้องซือ้
ตอ้งการถอนหลกัทรพัยอ์อกจากบญัช ี600 ดงักล่าว สามารถตดิต่อ TSD ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการตาม
อตัราที ่TSD ก าหนด 

5.6.4. หากผูจ้องซือ้ไม่ไดร้ะบุวธิกีารส่งมอบใบหุน้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  ตามวธิกีาร
และเงื่อนไขทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.6.1 

5.7. วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัจะคนืเงนิตามจ านวนหุน้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น และไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมถงึการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนฉบับนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มี
ค่าเสยีหายใด ๆ เป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้จองซื้อ โดยบรษิัทจะด าเนินการจดัส่งเชค็ดงักล่าวออกให้แก่ผู้จองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามรายชื่อและที่อยู่ทีร่ะบุไวใ้นบญัชรีายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ วนัที ่27 พฤษภาคม 
2564 ภายใน 14 วนันับจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (ไม่นับรวมวนัปิดการจองซือ้หุน้) กล่าวคอื ภายในวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 
ทัง้นี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิค่าธรรมเนียมเรยีกเกบ็ต่างส านักหกับญัช ีหรอืเชค็
ธนาคาร (ถา้ม)ี 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็ค่าจองซือ้หุน้คนืทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นบญัชรีายชื่อผูถ้อื
หุน้โดยถูกต้องแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซือ้ได้รบัเงนิค่าจองซื้อคนืแลว้โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกร้องดอกเบีย้หรอื
ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

5.8. ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

5.8.1. ผู้จองซ้ือและช่ือเจ้าของบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยจ์ะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขทีบ่ญัช /ีชื่อบญัชเีป็นของ
บุคคลอื่นจะไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิม่ทุนเขา้บญัชไีด้ ในกรณีดงักล่าว บรษิัทขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่องซือ้ไดท้นั
ในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.8.2. โปรดระบุรหสับริษทัหลกัทรพัยท่ี์ประสงคจ์ะน าหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยใ์ห้ถกูต้อง หากระบุไม่ถูกต้องจะ
ท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีต่อ้งการได ้ซึง่ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความ
ล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพิม่ทุนคนืหรอือาจสูญหาย ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นกรอกรายละเอยีดดงักล่าวไม่ครบถ้วน 
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บรษิทัขอสงวนสทิธใินการสง่มอบหุน้ดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ในนามของผู้จองซือ้ ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่องซือ้ไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.8.3. หากจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีผู่ถ้อืหุน้ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระ 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่า ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระ อย่างไร
กต็าม จ านวนเงนิดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิมลูค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัในการจดัสรร 

5.8.4. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นเงื่อนไขในการจองซือ้หุน้ วธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ หรอืขอ้มูลใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิปัญหาอุปสรรคหรอืขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

5.8.5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการด าเนินการยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีม่รีายชื่อเป็นบุคคลทีถู่กก าหนดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมทัง้หากผูจ้องซือ้ไดโ้อนเงนิเขา้บญัชี
บรษิทั บรษิทัจะไม่สามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

6. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนส่วนท่ีเพ่ิม 

เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 350,000,000 บาท ไปลงทุนในบรษิทั ไทย สมายล ์บสั จ ากดั (“TSB”) 
และน าเงนิทุนสว่นทีเ่หลอืไปใชล้งทุน เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ และลดภาระหนี้สนิ ซึง่จะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัมี
ศกัยภาพในการสรา้งความมัน่คงและเสถยีรภาพส าหรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสรา้งผลตอบแทนใน
ระยะยาว โดยคาดว่าจะสง่ผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้นี้ บรษิทัจะ
ไดร้บัเงนิทุนสว่นส าคญัทีบ่รษิทั จะน ามาใชพ้ฒันาการด าเนินธุรกจิของบรษิทั กล่าวคอื มจี านวนเงนิทีเ่พยีงพอส าหรบัการเขา้
ลงทุนใน TSB ทีจ่ะมจี านวนไม่เกนิ 350,000,000 บาท อกีทัง้จะมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัรองรบัการขยายการเตบิโตของธุรกจิ
ของบรษิทั การปรบัปรุงระบบ และการใชจ้่ายลงทุนเพื่อสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น และมไิดม้ผีลกระทบ
ต่อกระแสเงนิสด และสภาพคล่องของบรษิัทในการด าเนินธุรกจิต่อไป ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) เป็น
วธิกีารระดมทุนทีม่คีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัในสถานการณ์ปัจจุบนั 

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมทุน 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของแต่
ละปี ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวไดเ้ป็นครัง้คราวโดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ารด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ เช่น ใชเ้ป็น
ทุนส ารองส าหรบัการช าระคนืเงนิกู ้ใชเ้ป็นเงนิลงทุนเพื่อขยายธุรกจิของบรษิทั หรอื กรณีมกีารเปลีย่นแปลงสภาวะของตลาด 
ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนาคต 

ผูจ้องซือ้จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทัไดจ้ดแจง้ชื่อบุคคลดงักล่าวเป็น
ผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และบรษิทัไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลกม็สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

9. รายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรบัการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2  

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

ชื่อ: บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อในตลาดหลกัทรพัยฯ์: AEC  
บรกิารของบรษิทั: บรษิทัด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารธุรกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตวัแทนซือ้ตราสารอนุพนัธ ์(TFEX) นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมบีรกิารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์ดงันี้ 
 บรกิารตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Securities Brokering) 
 บรกิารตวัแทนนายหน้าซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Brokering) 
 บรกิารซือ้ขายทางอนิเตอรเ์น็ต (E-Trading)  
 บรกิารดา้นวาณิชธนกจิ (Investment Banking)  
 บรกิารซือ้ขายกองทุนรวม (Mutual Funds)  
 บรกิารการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) 
 บรกิารการบรหิารกองทุนสว่นบุคคล (Private Funds) 
 บรกิารการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นระบบ AIPRO 

ทีต่ัง้:  เลขที่ 63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์  0-2659-3456   
โทรสาร:  0-2659-3457 
Website:  www.aecs.com 

2. ประเภทกิจการ และลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิัทประกอบกจิการในประเทศไทยโดยมธีุรกจิหลกั คอื การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ และสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยจ์ากกระทรวงการคลงั และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ให้ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ตามประเภทดงัต่อไปนี้  (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์  (2) กจิการค้า
หลกัทรพัย ์ (3) กจิการทีป่รกึษาการลงทุน  (4) การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(5) กจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (6) การ
จดัการเงนิร่วมลงทุน (7) การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

2.2. เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัได้ก าหนดกลยุทธห์ลกัทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิทีค่รบวงจรไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนในหุน้ ตราสารอนุพนัธ ์ตราสารหนี้  กองทุนรวม หรอืบรกิารทางดา้นวาณิชธนกจิส าหรบักลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นองคก์รทัง้
ภาครฐั และเอกชน โดยบรษิทัไดส้รรหาบุคลากรทีม่คีวามช านาญ และประสบการณ์ การลงทุนในระบบต่าง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใหบ้รกิาร การเขา้เป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทัต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 

http://www.aecs.com/
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2.3. ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืบริการหลกั 

หลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารธุรกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตวัแทนซือ้ตราสารอนุพนัธ ์(TFEX) มุ่งให้บรกิารแก่ลูกคา้โดยมุ่งเน้นทีจ่ะเพิม่ช่อง
ทางการลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมบีรกิารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัยด์งันี้ 

 บรกิารตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Securities Brokerage) 

 บรกิารตวัแทนนายหน้าซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Brokerage) 

 บรกิารซือ้ขายทางอนิเตอรเ์น็ต (E-Trading)  

 บรกิารดา้นวาณิชธนกจิ (Investment Banking)  

 บรกิารซือ้ขายกองทุนรวม (Mutual Funds)  

 บรกิารการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) 

 บรกิารการบรหิารกองทุนสว่นบุคคล (Private Funds) 
 

 บริการตวัแทนนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Securities Brokerage) 

            ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ลูกค้าวางใจให้บรษิัทดูแลทุกเรื่องการลงทุน บรษิัทมีความพร้อมในเรื่องการให้บรกิาร
ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้ค าแนะน าการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ ให้ตรงตามทุกวตัถุประสงคก์ารลงทุนที่แตกต่างกนั อกีทัง้บรษิัทยงัมบีทวเิคราะหท์ี่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมอื
ช่วยใหน้กัลงทุนตดัสนิใจในการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

           ประเภทบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

 บญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนั (Cash Account)  

บญัชีเงนิสดแบบมีหลกัประกนั (Cash) เป็นบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลูกค้ามอี านาจซื้อได้ตามวงเงนิ ซึ่ง
พจิารณาจากหลกัฐานการเงนิที่น ามาแสดง ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯก าหนดและก าหนดให้ฝากหลกัประกนัเป็นเงนิสดหรอื
หลกัทรพัย ์มมีลูค่าเป็น  20% ของวงเงนิทีส่ามารถซือ้ได ้(ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มผีลตัง้แต่วนัที ่
2 พฤษภาคม 2556) ทัง้นี้ เงนิวางหลกัประกนัทีลู่กคา้ฝากไวก้บับรษิทัฯ จะไดร้บัดอกเบีย้ (อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นไปตาม
ประกาศ ของบรษิทัฯ) ซึง่การช าระเงนิค่าซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ก าหนดใหช้ าระภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัทีซ่ือ้ (T+2) โดยการ
ตดัเงนิผ่านบญัชธีนาคารอตัโนมตั ิ(ATS) และกรณีรบัเงนิค่าขายหลกัทรพัยน์ัน้ ลูกคา้จะไดร้บัช าระในวนัท าการที ่2 นับจาก
วนัทีข่ายโดยผ่านบญัชธีนาคารอตัโนมตัดิงักล่าวเช่นกนั  

อน่ึง บญัชปีระเภทเงนิสดแบบมหีลกัประกนัน้ี ลกูคา้จะไดร้บัคนือ านาจซือ้กต่็อเมื่อบรษิทัไดร้บัการช าระค่าซือ้
หลกัทรพัยจ์ากลกูคา้แลว้  
 

 บญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนัช าระราคา (Cash Balance Account)  

        เป็นบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีลู่กคา้มอี านาจซือ้ได ้ตามจ านวนเงนิสดทีฝ่ากไวก้บับรษิทัฯ ทัง้จ านวน โดยเงนิ
วางหลกัประกนัทีล่กูคา้ฝากไวก้บับรษิทัจะไดร้บัดอกเบีย้เช่นเดยีวกนักบับญัชเีงนิสดแบบมหีลกัประกนั อนึ่ง บญัชปีระเภทเงนิ
สดแบบมหีลกัประกนัช าระราคาน้ี ลกูคา้จะมอี านาจซือ้เพิม่ไดก้ต่็อเมื่อลกูคา้ไดน้ าฝากหลกัประกนัเงนิสดเพิม่เตมิแลว้เท่านัน้  
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 บญัชีเงินกู้ยืมเพื่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Credit Balance Account)  

 เป็นบญัชทีีล่กูคา้สามารถกูย้มืเงนิเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยทีลู่กคา้ต้องน าเงนิสดหรอืหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
มาวางเป็นหลกัประกนัการช าระหนี้กบับรษิทัฯ ก่อนซือ้หลกัทรพัยต์ามอตัราส่วนของหลกัประกนัเริม่แรกขัน้ต ่า ( Initial Margin 
Rate: IM) ทีบ่รษิทัก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจะมกีารค านวนมูลค่าหลกัประกนัทุกวนั หากมูลค่าหลกัทรพัยด์งักล่าวลดลงแลว้ท าให้
สดัสว่นมลูค่าหลกัประกนัของลกูคา้ต ่ากว่าเกณฑร์กัษาสภาพ (Maintenance Margin Rate: MM) ทีก่ าหนด ลกูคา้จะถูกเรยีกให้
วางหลกัประกนัเพิม่เตมิใหม้ลูค่าหลกัประกนัอยู่ทีร่ะดบั MM ดงักล่าว หรอืถูกบงัคบัใหข้ายหลกัประกนั (Force Sell) หากลกูคา้
ไม่น าเงนิมาวางเป็นหลกัประกนัเพิม่เตมิ  
 

 บริการตวัแทนนายหน้าซ้ือขายตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Brokerage) 

         ดว้ยวตัถุประสงค์ของตราสารอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืเพื่อป้องกนัความเสีย่งในการลงทุน อกีทัง้ยงัเพิม่ผลตอบแทน
ใหแ้ก่นักลงทุน บรษิทัจงึมบีรกิารตวัแทนนายหน้าตราสารอนุพนัธเ์พื่อเพิม่โอกาสทางการลงทุนดงักล่าวให้แก่ลูกคา้ ทัง้นี้ ใน
ปัจจุบนัตราสารอนุพนัธ์มกีารซื้อขายผ่าน บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื TFEX 
ไดแ้ก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชัน่ส ์(Options) ออปชัน่สบ์นสญัญาฟิวเจอรส์ (Options on Futures) และสญัญาซือ้ขาย
ดอลลารล่์วงหน้า (USD Futures) 
 

 บริการซ้ือขายทางอินเทอรเ์น็ต (E-Trading) 

       การลงทุนในหลกัทรพัย์หรอือนุพนัธ์ด้วยระบบการส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นอกีช่องทางหนึ่งที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ไม่ว่าจะไปทีไ่หนกส็ามารถ เหน็ราคาซือ้ขาย และสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ทนั
ต่อเหตุการณ์และยงัสามารถใชข้อ้มลูการลงทุนเพื่อเพิม่ ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจลงทุนไดอ้กีดว้ย  
 

 บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 

 บริการท่ีปรกึษาทางการเงิน  

ใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิเกีย่วกบัการประเมนิมูลค่ากจิการ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การ
วางแผนทางการเงนิ การออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและโครงการออกหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) การ
ไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การเพิม่สภาพคล่องแก่กจิการ และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เป็นตน้  

 การควบรวมกิจการ  

ใหค้ าแนะน าในการประเมนิมูลค่ากจิการและการด าเนินการควบรวมกจิการ โดยประสานงานกบันักลงทุนทีม่ี
ศกัยภาพ ผ่านเครอืขา่ยพนัธมติร และลกูคา้ ประเมนิสถานะกจิการ และใหค้ าแนะน าในเรื่องของช่วงราคามูลค่าทีเ่หมาะสม ใน
การควบรวมกจิการ รวมทัง้ ใหค้วามช่วยเหลอืในการแนะน ารูปแบบการจดัโครงสรา้งที่เหมาะสม การเจรจาต่อรอง และการ
ด าเนินการในการควบรวมกจิการ                                                       

 การจดัหาแหล่งเงินทุนส่วนของทุน  

ใหค้ าแนะน าในการจดัหาแหล่งเงนิทุนในการออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) 
การจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(PO) การจดัหานกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement 
: PP)  
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 การจดัหาแหล่งเงินทุนส่วนของหน้ีสิน  

ใหค้ าแนะน าในการจดัหาแหล่งเงนิทุนผ่านตราสารทางการเงนิ อาท ิการออกหุน้กู ้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ การจดัหา
สนิเชื่อ การจดัหาสนิเชื่อใหม่เพื่อทดแทนสนิเชื่อเดมิ และการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์เป็นตน้  

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย/์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

ใหค้ าแนะน าในรูปแบบการจดัโครงสร้างกองทุนรวม หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ประเดน็ดา้นกฎหมายและภาษ ี
การจดัจ าหน่ายการจดัหาเงนิทุนโดยการออกและเสนอขายกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

 ท่ีปรกึษาในการปรบัโครงสรา้งหน้ี  

ให้บรกิารแบบครบวงจรในเรื่องการปรบัโครงสร้างหนี้  ได้แก่ การจดัท าแผนปรบัโครงสร้างทางการเงนิ ให้
ค าแนะน าในเรื่องของขัน้ตอน และกระบวนการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกจิการ การปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการและใหค้ าแนะน าในการ
ซือ้หนี้  

 การจดัโครงสรา้งองคก์ร  

ใหค้ าแนะน าในการจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั จดัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ การแลกหุ้น และการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัทางเลอืก ขัน้ตอนในการด าเนินการ ประเดน็ทางดา้นกฎหมายและภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง กระบวนการ
ต่าง ๆ รวมถงึด าเนินการดา้นเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานราชการ  

 การปรบัโครงสรา้งเงินทุน  

ใหค้ าแนะน าในการปรบัโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม ความสมดุลระหว่างการจดัหาเงนิทุนในส่วนของทุนและ
ส่วนของหนี้สนิโครงสร้างทรพัย์สนิและหนี้สนิที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงนิทุนและเพิม่มูลค่าสูงสุดขององค์กร ทัง้ด้าน
ผลตอบแทนของทรพัยส์นิและดา้นผลตอบแทนในสว่นของเจา้ของ  

 บริการซ้ือขายกองทุนรวม (Mutual Funds) 

        บรษิทัมกีารใหบ้รกิารดา้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหก้ารลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่อง
ง่ายและสะดวกยิง่ขึน้  ลกูคา้สามารถท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นกองทุนหลากหลาย บลจ. ชัน้น า ผ่านบรษิทัทีเ่ดยีวและยงั
สะดวกต่อการตดิตามสถานะพอรท์การลงทุนไดส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้จากบรกิารสรุปยอดเงนิลงทุนของทุกกองทุน ทุกบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภายในรายงานฉบบัเดยีว โดยไม่เสยีค่าธรรมเนียมใด  ๆ เพิม่เตมิ ใหบ้รกิารขอ้มูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกกองทุนที่หลากหลายครอบคลุมและทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนข้อมูล
เปรยีบเทียบรายละเอยีด และผลการด าเนินงานกองทุน เป็นต้น ให้บรกิารโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ขอ้มูลและ
ค าแนะน าดา้นการลงทุน ทีต่รงกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีบ่รษิทัเป็นตวัแทน มดีงันี้ ;   

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อนิโนเทค  จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แคปปิตอล ลิง้ค ์จ ากดั 
 

 บริการการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and Lending) 

บรษิัทร่วมมอืกบับรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิัทหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิ
หลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) ให้บรกิารธุรกจิยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ เพื่อเพิม่ช่องทางในการให้บรกิารและตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และนกัลงทุนไดม้ากขึน้ 

 บริการการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Funds) 

         ธุรกจิดา้นบรหิารกองทุนของบรษิทั มุ่งเน้นธุรกรรมดา้นบรหิารกองทุนสว่นบุคคลเพื่อสรา้งความมัง่คัง่จากเงนิลงทุนที่
ได้รบัมอบหมายจากลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองความต้องการเฉพาะราย” หรอื “Tailor Made” บริษัทเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัของลูกค้าที่อาจมคีวามต้องการออกแบบนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกบัแนวคดิของตนเอง บวกกบัความรู ้
ความสามารถของทมีงานบรหิารกองทุน เพื่อตอบโจทยท์างการเงนิของลกูคา้ในเรื่องอตัราผลตอบแทน ระดบัความเสีย่งในการ
ลงทุน รวมถงึขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน   ต่าง ๆ  ซึ่งมคีวามแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมโดยปกตทิัว่ไปทีม่กัจะเน้น
แนวทางแบบครอบคลุมวงกวา้ง แต่มไิดมุ้่งไปสูค่วามตอ้งการของลกูคา้เฉพาะราย  

         ภายใต้วิสยัทัศน์ดังกล่าวบริษัทจึงได้คัดสรรทีมงานบริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐาน  ปัจจยัทางเทคนิค การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ และกลยุทธ์การลงทุน ทีผ่่านงานดา้นตลาดทุนด้วยประสบการณ์
มากกว่า 20 ปี จงึสามารถออกแบบนโยบายการลงทุนใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากทีส่ดุ เพื่อสะทอ้นความเป็นมอื
อาชพีดา้นการลงทุน 

2.4. ภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนั และการตลาด 

 ภาพรวมตลาดหลกัทรพัยปี์ 2563 
ปี 2563 เป็นปีทีด่ชันีหุน้ไทย (SET Index) มกีารเคลื่อนไหวผนัผวนสงูมาก โดยช่วงต้นปีปรบัขึน้ท าจุดสงูสุดของปีที ่

1,604.28 จุด ในเดอืนม.ค.และ ณ สิน้เดอืนม.ค.63 SET Index ปิดที ่1,514.14 จุด ลดลง 4.2% จากสิน้ปี62 มลูค่าซือ้ขายเฉลีย่
ต่อวนัรวมของ SET และ MAI อยู่ที ่6.29 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18.4% จากค่าเฉลีย่ทัง้ปี 62 ดา้นผูล้งทุนต่างชาตมิสีถานะขาย
สทุธ ิ1.72 หมื่นลา้นบาท โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาดสว่นใหญ่ในอาเซยีน ก่อนทีจ่ะเริม่ปรบัลดลงในช่วงเดอืนก.พ. จาก
ตวัเลขผูต้ดิเชือ้โควดิ-19ทัว่โลกทีเ่ร่งตวัขึน้ โดย SET Index ปิดที ่1,340.52 จุด ลดลง 11.5% จากเดอืน ม.ค. และ 15.1% จาก
สิน้ปีก่อน อย่างไรกด็ ีมลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัรวมอยู่ที ่6.58 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 23.8% จากค่าเฉลีย่ทัง้ปี62 ดา้นผูล้งทุน
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ต่างชาตมิสีถานะขายสทุธ ิ1.93 หมื่นลา้นบาท โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาดส่วนใหญ่ในอาเซยีน เพราะไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโควดิ-19 เช่นเดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลก โดยมารเ์กตแคปตลาดรวมอยู่ที ่14.6 ลา้นลา้นบาท ลดลง 
13.9% จากสิน้ปี62 ในเดอืนม.ีค.SET Index ปรบัลงอย่างรุนแรงท าระดบัต ่าสุดของปีที่ 969.08 เนื่องจากความกงัวลต่อโควดิ-
19ทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ทัว่โลก โดย ณ สิน้เดอืนม.ีค.63 ดชันี SET Index ปิดที ่1,125.86 จุด ลดลง 16% จากเดอืนก.พ. 
อย่างไรกด็ ีมลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัรวมอยู่ที ่7.17 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34.8% จากค่าเฉลีย่ทัง้ปี62 ดา้นผูล้งทุนต่างชาตมิี
สถานะขายสทุธ ิ7.83 หมื่นลา้นบาท เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาดในเอเชยี และมารเ์กตแคปอยู่ที ่12.3 ลา้นลา้นบาท ลดลง 
27.7% จากสิน้ปี62 ในเดอืนเม.ย. ตลาดหุน้เริม่รบีาวนดอ์ย่างรวดเรว็ฟ้ืนตวัแบบ V-Shape โดย ณ สิน้เดอืนเม.ย. 2563 ดชันี 
SET Index ปิดที ่1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จากเดอืนก่อน มูลค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัรวมอยู่ที ่6.8 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
28% จากค่าเฉลีย่ทัง้ปี 2562 ดา้นผูล้งทุนต่างชาตมิสีถานะขายสุทธ ิ4.67 หมื่นลา้นบาท เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาดใน
เอเชยีภาพรวมเดอืนนี้ SET Index ฟ้ืนตวัจากจุดต ่าสุดในเดอืนม.ีค. สอดคลอ้งกบัทศิทาง ของตลาดโลก โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
15.6% จากสิน้เดอืนก่อนซึง่สงูเป็นอนัดบั 2 ในเอเชยี ไดร้บัแรงหนุนจากสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลาย รวมถงึมาตรการ
อดัฉีดเศรษฐกจิ เสรมิสภาพคล่อง การออกมาตรการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ ทีใ่นหลายประเทศใชย้าแรงเพื่อรบัมอืโควดิ -
19 ท าให ้SET Index ฟ้ืนตวัต่อเนื่องถงึเดอืน ม.ิย.โดย ณ สิน้เดอืนม.ิย.63 SET Index ปิดที ่1,339.03 จุด ลดลง 0.3% จาก
เดือนก่อน ทัง้นี้หากพิจารณาผลตอบแทนในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัจะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยในเดอืนมิ.ย.เมื่อพิจารณาราย
อุตสาหกรรมเทยีบกบัสิน้ปีก่อนพบว่า เกอืบทุกอุตสาหกรรมปรบัตวัดกีว่า SET Index ยกเว้นกลุ่มธุรกจิการเงนิ และกลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งกล่าวไดว้่า ดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยค่อนขา้งทรงตวั แต่เมื่อพจิารณามูลค่าซื้อขายเฉลีย่รายวนั
พบว่ามคีวามคกึคกัมาก โดยมลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัรวมอยู่ที ่7.73 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27.8% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
สง่ผลใหใ้นครึง่แรกของปี 2563 มลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัรวมอยู่ที ่6.86 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38.2% จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน โดยมลูค่าการซือ้ขายทีเ่พิม่ขึน้มาจากผูล้งทุนในประเทศเป็นหลกั ขณะที ่ณ สิน้เดอืนก.ค.63 SET Index ปิดที ่1,328.53 
จุด ค่อนขา้งทรงตวั โดยลดลง 0.8% จากเดอืนก่อน สาเหตุมาจากหลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ผูล้งทุน ไดแ้ก่ 
ความขดัแย้งระหว่างสหรฐัฯ และจนี ความกงัวลเกี่ยวกบัการกลบัมาแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ระลอกสอง อกีทัง้เป็น
ช่วงเวลาเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกจิ รวมถงึการประกาศผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในครึง่ปีแรกท าให ้SET Index 
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ต่อเนื่องจนถงึเดอืนส.ค.63 SET Index ปิดที ่1,310.66 จุด ปรบัลดลง 1.3% จากเดอืนก่อน โดยมี
หลายปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ผู้ลงทุน ได้แก่ ความขดัแย้งระหว่างสหรฐัฯ และจนี ความกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกสอง รวมถงึเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมอืงในประเทศ ท าให ้SET Index ปรบัลดลง 17.0% 
จากสิน้ปีก่อน โดยรวมดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยค่อนขา้งทรงตวั  

นอกจากนี้ ยงัมสีญัญาณการฟ้ืนตวัของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ทีด่กีว่านักวเิคราะห์
คาดการณ์ไดแ้ก่ กลุ่มชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ ในบางกลุ่มธุรกจิในภาคบรกิารทีไ่ดอ้านิสงสจ์ากการ
พฒันาวคัซนีโควดิ-19 ทีอ่าจจะน าไปสู่การเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วต่างชาตไิดเ้รว็ขึน้ ทัง้นี้ พบว่าม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อยู่ในแดนบวก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภค
บรโิภค และในบางหมวดธุรกจิที่ได้รบัอานิสงสจ์ากการฟ้ืนตวัหลงัเริม่มกีารคลายการลอ็คดาวน์ เช่น ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์
อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยงัมสีญัญาณการฟ้ืนตวัของหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่นอกSET100 จากนัน้ใช่วงเดอืน ก.ย.SET Index 
เริม่ปรบัตวัลงปิดที ่1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดอืนก่อน โดยมหีลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ผูล้งทุน ไดแ้ก่ 
ความล่าช้าในการพฒันาวคัซนีป้องกนัไวรสัโควิดิ-19 ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตวัช้ากว่าคาด รวมถึง
สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ ท าให ้SET Index ปรบัลดลง 21.7% จากสิน้ปีก่อน แต่ยงัอยู่ในระดบัทีส่งูกว่า MSCI 
ASEAN ทีล่ดลง 24.7% จากสิน้ปีก่อนหน้า ขณะที ่เดอืนต.ค. ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัภูมภิาค  โดยสิน้เดอืนต.ค.63 SET 
Index ปิดที ่1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดอืนก่อน และปรบัลดลง 24.4% จากสิน้ปีก่อน  

ในเดอืนพ.ย.63 ดชันีตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลกปรบัตวัดขีึน้จากปัจจยับวกทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การชนะเลอืกตัง้ของพรรคเด
โมแครตในสหรฐัฯ ทีม่นีโยบายสง่เสรมิความร่วมมอืทางการคา้โลก อกีทัง้มคีวามคบืหน้าการพฒันาวคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ-19 
ของบรษิทัยาขนาดใหญ่หลายแห่ง ท าให ้ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2563 SET Index ปิดที ่1,408.31 จุด เพิม่ขึน้ 17.85% จาก
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เดอืนก่อน ปรบัเพิม่ขึน้สงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ในเอเชยี ในเดอืนธ.ค. SET Index ปรบัตวัลงตามแรงขาย
ของกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตแิละสถาบนัรบัผลการปรบัลดน ้าหนกัตลาดหุน้ไทยในดชันี MSCI และย่อตวัลงอกีครัง้จากกลางความ
กงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์โควดิ-19 ทัง้ในและต่างประเทศ แต่มแีรงหนุนจากรายงานขา่วเชงิบวกเกีย่วกบัการพฒันาวคัซนีต้าน
ไวรสัโควดิ-19 ซึ่งกระตุ้นความคาดหวงัเกีย่วกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ี หุ้นไทยร่วงลงอกีครัง้จากความกงัวล
เกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ในประเทศ ประกอบกบัมแีรงกดดนัจาก FTSE rebalance ซึง่ท าใหม้กีารลด
น ้าหนกัลงทุนหุน้ไทยหลงัยอดผูต้ดิเชือ้รายใหม่พุ่งสงูขึน้ ก่อนจะแกว่งตวัไรท้ศิทางระหว่างรอตดิตามมาตรการดแูลสถานการณ์ 
แต่ท้ายที่สุดหุ้นไทยดดีตวัขึน้อกีครัง้ หลงัรฐับาลยงัไม่ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทัง้ประเทศ ประกอบกบัมปัีจจยับวก
เพิม่เตมิจากการบรรลุขอ้ตกลงการคา้ระหว่างอยีแูละองักฤษ 

สรุปภาพรวมในปี 2563 SET Index ปรบัขึน้มาท าจุดสงูสุดของปีทีร่ะดบั 1,604.28 จุด ณ วนัที ่17 มกราคม 2563 
และ ท าจุดต ่าสดุของปีทีร่ะดบั 969.08 จุด ณ วนัที ่13 มนีาคม 2563 ก่อนทีส่ิน้ปี2563 SET Index จะปิดทีร่ะดบั 1,449.35 จุด 
โดยตลาดหุน้ไทยลดลง  8.26% YoY และมมีลูค่าซือ้ขาย (รวม SET และ MAI) เฉลีย่ต่อวนั (รวม prop trade) อยู่ที ่6.73 หมื่น
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28.3% YoY (หากไม่รวม prop trade จะมมีลูค่าซือ้ขาย 6.01 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32.8% YoY)   

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Source:Aspen Infoquest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตลำดหุ้นทั่วโลก 
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ปี 2563 นกัลงทุนรายย่อยมสีดัสว่นการซือ้ขายเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัจาก 33.7% ในปี62 เป็น 43.7% ของมลูค่าซือ้

ขายรวม (ทัง้ใน SET และ MAI)  โดยนักลงทุนรายย่อยซือ้สุทธริาว 2.14 แสนลา้นบาท ขณะทีน่ักลงทุนสถาบนัมยีอดซือ้สุทธ ิ
ราว 3.42 หมื่นลา้นบาท ซึง่เป็นยอดซือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นปีที ่8 และมสีดัสว่นมลูค่าการซือ้ขาย 9.9% ของมูลค่าการซือ้ขายรวม
ลดลงจากปี 2562 เลก็น้อย ขณะทีน่กัลงทุนต่างชาตยิงัคงมยีอดขายสุทธ ิ2.63 แสนลา้นบาท ขายต่อเนื่องเป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั 
มสีดัสว่นมูลค่าการซือ้ขาย 35.9% ของมูลค่าการซือ้ขายรวม ขณะทีบ่ญัชบีรษิทัหลกัทรพัยม์ยีอดซือ้สุทธ ิ1.45 หมื่นลา้นบาท 
เป็นยอดซือ้สทุธติดิต่อกนัสองปี โดยมสีดัสว่นมลูค่าการซือ้ขาย 10.5% ของมลูค่าการซือ้ขายรวม 

 
 

                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: SETSMART 
 

มูลค่ำกำรซือ้ขำยและดัชนีตลำดหุน้ไทย 

มูลค่ำกำรซือ้ขำยสุทธิของนักลงทุนต่ำงชำติรำยไตรมำส 
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Source: SETSMART 

 
ภำพรวมธุรกิจหลักทรัพยปี์ 2563 
 

ปี 2563 ช่วง 9 เดอืนแรกรายไดค้่านายหน้าของบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีนในSET จ านวน 8 บรษิัทปรบัตวั
เพิม่ขึน้ 35% จากปี 2562  โดยสาเหตุหลกัเกดิจากภาวะการระบาดของCOVID-19รุนแรง สรา้งความผนัผวนอย่างมากต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย ์การปรบัตวักบัชวีติวถิใีหม่ เช่น การ WFH ท าใหม้นีักลงทุนใหม่เขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้
โดย ภาพรวมในปี 2563 SET Index ปรบัขึน้มาท าจุดสงูสุดของปีทีร่ะดบั 1,604.28 จุดในวนัที ่17 มกราคม 2563 และ ท าจุด
ต ่าสดุของปีทีร่ะดบั 969.08 จุด ณ วนัที ่13 มนีาคม 2563 ก่อนทีส่ิน้ปี2563 SET Index จะปิดทีร่ะดบั 1,449.35 จุด โดยตลาด
หุน้ไทยลดลง  8.26% YoY และมมีลูค่าซือ้ขาย (รวม SET และ MAI) เฉลีย่ต่อวนั (รวม prop trade) อยู่ที ่6.73 หมื่นลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 28.3% YoY (หากไม่รวม prop trade จะมมีูลค่าซือ้ขาย 6.01 หมื่นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32.8% YoY)  ขณะทีก่ าไรสุทธิ
ของบรษิทัหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในSET จ านวน 8 บรษิทัโดยรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2562   

ปี 2563 ภาพรวมตลาดหุน้ไทยมหีลกัทรพัยใ์หม่เขา้มาจดทะเบยีน (IPO) 28 หลกัทรพัย ์(แบ่งเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนใน SET 14 แห่ง MAI 12 แห่ง IFF 1 แห่ง และ REIT 1 แห่ง) ลดลงจากปี 2562  ทีม่ ี34 หลกัทรพัย ์(แบ่งเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน SET 13 แห่ง MAI 17 แห่ง IFF 1 แห่ง และ REIT 3 แห่ง) และมมีูลค่าการระดมทุนตลอดปี 2563 
เพิม่ขึน้ 80.1%YoY มาอยู่ที ่1.64 แสนลา้นบาท โดยหลกัทรพัยท์ีม่กีารระดมทุนสงูสุดในปี 2563 คอื  บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (CRC) ซึง่มมีลูค่าการระดมทุน 7.81 หมื่นลา้นบาท รองมา คอื บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากดั 
(มหาชน) (SCGP) ซึง่มมีูลค่าการระดมทุน 4.53 หมื่นล้านบาท และบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(STGT) ซึง่มมีลูค่าการระดมทุน 1.49 หมื่นลา้นบาท 

ธุรกิจหลักทรพัย์ยังถูกบัน่ทอนลงด้วยผลกระทบจากกภาวะการแข่งขนัด้านราคาที่สูงในธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัหลกัทรพัยร์ายใหม่ทีเ่ปิดตวัในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา และความพยายามรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด

สัดส่วนมูลค่ำกำรซือ้ขำยของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม 
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ของบรษิัทหลกัทรพัย์ขนาดใหญ่ ยงัคงด าเนินกลยุทธ์จดัแคมเปญ  คดิค่าคอมมชิชัน่ราคาต ่าเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดโดย
สงครามราคากดดนัศกัยภาพการท าก าไร ท าให้ช่วง 9M62 อตัราค่าคอมส าหรบัการซื้อขายหลกัทรพัย์สุทธิ (ไม่รวม prop 
trade) ของกลุ่มหลกัทรพัยล์ดลงมาอยู่ที ่0.09% จากทัง้ปี 2562 ที ่0.13%  
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  อัตรำค่ำคอมฯ สุทธิของกลุม่หลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนใน ตลท. ไม่รวม prop trade 

รำยได้จำกค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยใ์นปี 2563 (Listed Only) 
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แนวโน้มตลำดหุ้นไทยและธุรกิจหลักทรัพยปี์ 2564 
ปี 2564 มองเป็นปีทีต่ลาดหุน้ไทยมโีอกาสทีจ่ะแกว่งผนัผวนทศิทางขึน้ในกรอบกวา้ง  โดยเราประเมนิเป้าหมาย SET 

Index ปี 2564 องิค่า PER 18-21 เท่า ท าใหไ้ดก้รอบเป้าหมายดชันีอยู่ระหว่าง 1,368 – 1,596 จุด ภายใต้สมมตฐิานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนมโีอกาสเติบโต 38.8%YoY และมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิไทย (GDP) ที่ระดบั 3%YoY 
โดยทศิทางเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากปี 2563 จากความคาดหวงัการกลบัมาด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดเ้ป็นปกติ
มากขึน้ ภายใต้การปรบัตวัใชช้วีติแบบวถิใีหม่(New normal) และการเริม่ใชว้คัซนีในหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึไทยจะเป็น
ตวัช่วยใหก้ารคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึการท่องเทีย่วซึง่เป็นหวัใจส าคญัของเศรษฐกจิไทยกลบัมาฟ้ืนตวัได ้โดยมปัีจจยัทีต่้อง
ตดิตามไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ทัว่โลก และความรวดเรว็ของการน าวคัซนีมาใช ้จะส่งผลโดยตรงต่อ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลก 2) มาตรการการกระตุน้เศรษฐกจิ และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบCOVID-19 ทีแ่ต่ละประเทศไดน้ า
ออกมาใชแ้ละ 3) แนวโน้มดอกเบีย้ต ่า และการอดัฉีดสภาพคล่องในระบบของธนาคารกลางต่างๆทีด่ าเนินการอย่างเตม็ที ่สง่ผล
ใหส้ภาพคล่องในระบบอยู่ในระดบัสงูต่อเนื่อง จะมทีศิทางการเปลีย่นแปลงหรอืมกีารถอนสภาพคล่องออกจากระบบเมื่อใดดว้ย
วธิกีารอย่างไร เหล่านี้จะสง่ผลต่อทศิทางการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยท์ัว่โลกแบบมนียัส าคญั  

 
ส่วนธุรกจิหลกัทรพัยปี์ 2564 คาดยงัเผชญิกบัภาวการณ์แข่งขนัที่สูงขึน้ในธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ โดย

ปัจจุบนัมบีรษิทัหลกัทรพัยท์ัง้หมด 38 แห่ง ดงันัน้จงึอาจยากทีจ่ะหลกีเลีย่งการแข่งขนัดา้นราคา อย่างไรกด็เีพื่อใหอ้ยู่รอดได้
ภายใตก้ารเปิดเสรคี่าคอมมชิชัน่ บรษิทัหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งจงึควรเตรยีมพรอ้มในการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและขยายฐานลูกคา้
ใหม่ ดว้ยการเพิม่คุณภาพการใหบ้รกิารทัง้ค าแนะน าการลงทุนและบทวเิคราะหท์ีม่คีุณภาพ ตลอดจนเร่งเพิม่สนิคา้นวตักรรม
ใหม่ๆ เช่น 1) การบรกิารซือ้ขายหุน้อตัโนมตัดิว้ยเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์หรอื AI (Artificial Intelligence) ซึง่เปรยีบเสมอืน
สมองกลของมนุษย์ในการปรบัตัวตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) การยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ หรือ SBL 
(Securities Borrowing and Lending) เป็นการยมืและใหย้มืหลกัทรพัยร์ะหว่างผูใ้หย้มืและผูย้มื 3) การซือ้ขาย Single Stock 
Futures ทีโ่บรกเกอรจ์ะเขา้เป็นคู่สญัญาฝัง่ตรงขา้มใหก้บัลูกคา้ ในการซือ้ขาย Single Stock Futures ไม่ว่าจะเป็นฝัง่ Long 

ส่วนแบ่งตลำดบริษัทหลกัทรัพยใ์นปี 2561 (SET+MAI) 
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หรอื Short หรอื Block Trade รวมถงึการกระจายรายได้ไปยงัธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิวาณิชธนกจิ ธุ รกจิจดัการกองทุนส่วน
บุคคล เป็นต้น เพื่อลดความเสีย่งจากการพึ่งพงิรายได้จากธุรกจินายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์แต่เพยีงอย่างเดยีว และ 4) การ
ขยายผลติภณัฑก์ารลงทุนไปยงัสนิทรพัยใ์หม่ๆเช่นตลาดการซือ้ขาย Cryptocurrency ทีไ่ดร้บัความนิยมอย่าง บทิคอยน์ เป็น
ตน้ 
 

3. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

3.1. ลกัษณะของสินทรพัยถ์าวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิเป็นอาคารส านักงานซึง่เป็นสญัญา
เช่า รวมถงึเครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ เครื่องใชส้ านกังาน และยานพาหนะ สทุธริวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 38,598,213 บาท 

รายละเอียดทรพัยสิ์น มูลค่าตามบญัชี (บาท) ภาระผกูพนั ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
1. เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 3,580,541 ไม่ม ี กจิการเป็นเจา้ของ 
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

16,763,695 ไม่ม ี กจิการเป็นเจา้ของ 

3. งานระหว่างตดิตัง้ - ไม่ม ี กจิการเป็นเจา้ของ 
4. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 18,253,977 ตามสญัญา  

รวม 38,598,213   

3.2. สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมสีนิทรพัย์ที่ไม่มีตวัตน ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ระบบงานซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบงานปฏบิตักิารต่างๆ สุทธริวมเป็นเงนิทัง้สิน้   5,725,944  
บาท 

รายการทรพัยสิ์น มูลค่าตามบญัชี (บาท) อายุการตดัจ าหน่ายคงเหลือ 
1.ซอฟตแ์วร ์ 4,614,521 3-5 ปี 
2.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - 
3.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกจิหลกัทรพัย ์ - - 
4.ค่าออกแบบโลโกบ้รษิทั 258,766 5 ปี 
5.ค่าความนิยม - - 
6.ซอฟตแ์วรท์ีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 852,657 ไม่ม ี

รวม 5,725,944  

4. รายช่ือคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

4.1. คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2564 บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการใหม่ 2 ท่าน ซึง่อยู่
ระหว่างการขอความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 28.57 กรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.42) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ม.ร.ว.สมลาภ  กติยิากร ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2.  ผศ.ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชดิช ู รองประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกรรมการอสิระ 3.  ผศ.ดร.ศริเิดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4.  นางสาวเปรมวด ี ฟองศริ ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

5.  นางสาวออมสนิ  ศริ ิ กรรมการ 

6.  นางสาวโฟน  สุน่สวสัดิ ์ กรรมการ 

7.  นางสาวปทติตา  มลินิทจนิดา กรรมการ 

4.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยที่มคีวามรู้ความช านาญที่
เหมาะสม เพื่อช่วยท าหน้าทีเ่ฉพาะในการศกึษาและกลัน่กรองเรื่องส าคญัทีต่อ้งการการดแูลอย่างใกลช้ดิ เพื่อเสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการของบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัม ี8 ชุด และมคีณะท างาน
ชุดย่อยอกี 1 ชุด ไดแ้ก่ 

4.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชดิช ู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  ผศ.ดร.ศริเิดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสาวเปรมวด ี ฟองศริ ิ กรรมการตรวจสอบ 

 

4.2.2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.ศริเิดช  ค าสพุรหม ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2.  นางสาวเปรมวด ี ฟองศริ ิ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3.  นางสาวออมสนิ  ศริ ิ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

4.2.3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.ศริเิดช ค าสพุรหม ประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  ผศ.ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชดิช ู  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

4.  นางสาวออมสนิ  ศริ ิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5.  นางสาวโฟน  สุน่สวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.2.4. คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์ ประธานกรรมการบรหิาร  

2.  นางสาวออมสนิ ศริ ิ กรรมการบรหิาร 

3.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

4.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา กรรมการบรหิาร 

5.  นางรสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ กรรมการบรหิาร 

4.2.5. คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา ประธานฯ 

2.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการ 

3.  นางสาวสริารมย ์สริปิระสทิธชิยั กรรมการ 

4.  นางสาวสวุรีภ์ทัร ไวทยวรวณิช กรรมการ 

5.  นายทศพร ขวญัจติต ์ กรรมการและเลขานุการฯ 

4.2.6. คณะกรรมการการลงทุน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ประธานกรรมการการลงทุน 

2.  นางสาวออมสนิ ศริ ิ กรรมการการลงทุน 

3.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการการลงทุน 

4.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา กรรมการการลงทุน 

5.  นายทศพร ขวญัจติต ์ กรรมการการลงทุน 

6.  นางสาวสวุรีภ์ทัร ไวทยวรวณิช กรรมการการลงทุน 

4.2.7. คณะกรรมการวาณิชธนกิจ 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ประธานฯ  

2.  นางสาวออมสนิ ศริ ิ กรรมการ 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

3.  นางสายสมร ดวงมณี กรรมการ 

4.  ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายวาณิชธนกจิ กรรมการ 

4.2.8. คณะกรรมการตราสารหน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นางสายสมร ดวงมณี ประธานฯ 

2.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการ 

3.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา กรรมการ 

4.  นายทศพร ขวญัจติต ์ กรรมการ 

5.  นางสาวสวุรีภ์ทัร ไวทยวรวณิช กรรมการ 

6.  ฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 

4.2.9. คณะท างานบริหารความเส่ียงและป้องกนัการฟอกเงิน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ประธานฯ 

2.  นางสาวออมสนิ ศริ ิ คณะท างาน 

3.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ คณะท างาน 

4.  นางรสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ คณะท างาน 

5.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา คณะท างาน 

6.  นางสาวสวุรีภ์ทัร ไวทยวรวณิช คณะท างาน 

7.  นายสรุภคัดิ ์ข าปลืม้จติร ์ คณะท างาน 

8.  ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ คณะท างานและเลขานุการฯ 

4.3. ผูบ้ริหาร 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

2.  นางสาวออมสนิ ศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.  นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

4.  นางรสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ กรรมการบรหิาร 

5.  นางสาวปทติตา มลินิทจนิดา กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

6.  นางสาวสายสมร ดวงมณี ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
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4.4. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 เมษายน 2564) 

ล าดบั รายช่ือ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

1.  นายประพล  มลินิทจนิดา 1,069,467,033 24.96 

2.  นายลุชยั  ภุขนัอนนัต ์ 635,735,500 14.84 

3.  นางสาวยุวด ี วชริปภา 608,566,751 14.20 

4.  นางกิง่กาญจน์  สมติานนท ์ 376,064,897 8.78 

5.  นางอนญัญา  เรอืงศกัดิว์ชิติ 242,512,894 5.66 

6.  นางสาวพมิพส์ดุา  สทุธสิงค ์ 216,017,578 5.04 

7.  นายธเนศ  พานชิชวีะ 161,800,000 3.78 

8.  นางสาวนฤมล  แมงทบั 148,805,621 3.47 

9.  นางสาวปวติรา  ฉตัรฤทธชิยักุล 105,396,100 2.46 

10.  นายกุลวฒัน์  เจนวฒันวทิย ์ 44,734,000 1.04 

5. ประวติัการเพ่ิมทุน 

ปี 2556  ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2556 และทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2557 ไดม้มีตอินุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทอีก จ านวน 487,633,408 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน    
844,083,520 บาท เป็นทุนจ านวน 1,331,716,928 บาท แบ่งออกเป็น 1,331,716,928 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาทใหแ้ก่  

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering)   

(2) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (AEC-W2)   

(3) นกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจ ากดั) (Private Placement)   

(4) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (AEC-W3)  

 อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 487,633,408 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ 

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จ านวน 
168,816,704 หุน้ อตัราสว่น 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ทีไ่ม่ถงึ 1 หุน้ใหปั้ดทิง้ เสนอขายหุน้
ละ 1 บาท 
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(2) เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (AEC - W2) จ านวน 
168,816,704 หุ้น ซึง่จะจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทฯ ที่ได้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัท
ดงักล่าวตาม (1) ขา้งต้น ตามอตัราส่วน 1 หุน้สามญัทีจ่องซือ้ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(AEC - W2) โดย
ไม่คดิมลูค่า ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรและสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ในสว่นน้ีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายหลงั
จากทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้แลว้ 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2558 อนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บรษิทัใหแ้ก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจ ากดั)  (Private Placement) จ านวน 100,000,000 
หุน้ ราคา 1.32  บาท (ราคาเสนอขายหุน้ละไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาเฉลีย่ของหุน้ทีซ่ือ้ขาย 15 วนัท า
การก่อนการก าหนดราคา) 

(4) เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  (AEC - W3) จ านวน 
50,000,000 หุ้น ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯแบบเฉพาะเจาะจง ตาม (3) 
ข้างต้น ตามอตัราสว่น 2 หุน้สามญัใหม่: 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAEC - W3 โดยไม่คดิมลูค่า   

ปี 2558  ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2558 และทีป่ระชุม
สามญั   ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2558 ไดม้มีตอินุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 อนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากจ านวน 1,325,403,898  บาท เป็นจ านวน 2,414,615,498  บาท 
แบ่งออกเป็น 2,414,615,498 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ 

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) 

(2) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั รุ่นที ่4 (W4) AEC - W4 

(3) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(4) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั รุ่นที ่5 (W5) AEC - W5 

 อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 1,089,211,600 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ดงันี้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 300,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอื
หุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขาย      หุน้ละ 1 
บาท เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุ้นสามญั รุ่นที่ 4 
(AEC - W4) จ านวน 300,000,000 หุน้ ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้
ของบรษิทัในขอ้ (1) ตามอตัราส่วน 1 หุน้สามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(AEC - W4) โดยไม่คดิ
มลูค่า ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรและส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธใินส่วนนี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายหลงั
จากทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้แลว้  

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท  

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุ้นสามญั รุ่นที่ 5 
(AEC - W5) จ านวน 200,000,000 หุน้ ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัใน     ขอ้ 2.3 
ตามอตัราส่วน 1 หุ้นสามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(AEC - W5) โดยไม่คดิมูลค่า   ทัง้นี้ บรษิทัจะ
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ด าเนินการจัดสรรและส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้
ด าเนินการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้แลว้  

(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 89,211,600 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่
2 (AEC - W2)  และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ รุ่นที่ 3 (AEC - W3) โดยบรษิัทต้องท าการปรบัสทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่2 (AEC - W2)  และใบส าคญัแสดงสทิธทิี ่รุ่นที ่3 (AEC - W3) เมื่อบรษิทัได้
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่4 ( AEC - W4) และรุ่นที ่5 ( AEC -
W5) ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการปรบัสทิธทิีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิองใบส าคญัแสดง
สทิธ ิรุ่นที ่2 ( AEC - W2) และใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่3       ( AEC - W3) ขอ้ 4.2 1) (ข) และ (ค) 

 ปี 2563  เมื่อวนัที ่20 กรกฏาคม 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  ไดม้มีต ิดงันี้ 
1. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จากทุนจดทะเบยีนเดิมจ านวน 2,414,615,498 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีนใหม่จ านวน 1,224,249,008 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,224,249,008 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนและใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวน 
1,190,366,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

2. อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 1,224,249,008 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่จ านวน 5,815,182,788 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,815,182,788 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,590,933,780 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน   

3. อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 4,590,933,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering : RO) จ านวน 3,060,622,520 
หุน้ ในอตัราส่วน 0.4  หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในราคาจอง
ซือ้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) และเพื่อรองรบัการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิัท รุ่นที่ 6 (AEC-
W6) จ านวน 1,530,311,260 หุน้ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั รุ่นที ่6 (AEC-W6)) (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 
ราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 0.20 บาท (ยีส่บิสตางค)์ ต่อหุน้ 

4. อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่6 (AEC-W6) ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีจ่องซือ้ และไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (Right 
Offering) และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีไ่ด้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
จ านวนไม่เกนิ 1,530,311,260 หน่วย 

5. อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท 
6. แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 1., ขอ้ 23., ขอ้ 26. และ ขอ้ 29. 
 

 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 บรษิทัไดด้ าเนินการขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ และนายทะเบยีนบรษิัท
มหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 โดยมรีายการดงันี้ 

1. ทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ทัง้สิน้เป็นจ านวน 4,284,871,528.00  บาท 

2. หุน้ทีบ่รษิทัฯ ออกและช าระเตม็มลูค่าแลว้จ านวน 4,284,871,528  หุน้ 
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6. ประวติัการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี (ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 - 2563) ทีผ่่านมา 
 

7. ข้อมูลของบริษทัในเครอื บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

7.1. ประเภทกิจการ และลกัษณะการด าเนินงาน 

ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2564  บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) (“AEC”) มบีรษิทัร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั 
เอซ อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (“ACE”) ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนในประเทศ มทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 10 บาท จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 100,000 หุน้  ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 1,000,000 บาท 

ทัง้นี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั เอซ อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั ไดแ้ก่ 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งในบริษทั AEC ต าแหน่งใน ACE 

นางสาวออมสนิ ศริ ิ กรรมการ (มอี านาจจดัการ) และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการ 

นางสาวโฟน สุน่สวสัดิ ์ กรรมการ (มอี านาจจดัการ) กรรมการ 

นางรสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ กรรมการบรหิาร กรรมการ 

 

7.2. ทุนและสดัส่วนการถือหุ้น  

บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั เอซ อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 49 
 

7.3. มูลค่าเงินลงทุน 

เงนิลงทุนจากการช าระค่าหุน้เตม็จ านวน จ านวน 490,000 บาท 
 

7.4. ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืน (ถ้ามี) 

บรษิทั AEC มภีาระผกูพนักบั ACE Incorporation ในรปูแบบของเงนิใหกู้ย้มืมลูค่ารวม 116.5 ลา้นบาท  
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

 
ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

1. งบกำรเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

- ในปี 2561 – 2563 บรษัิทแตง่ตัง้นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะญาติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 7049 จากบริษัท 
มาซารส์  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

- ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีวรรคเนน้ในรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรบังบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
       หน่วย: บาท 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,442,846 5.87 56,075,364 4.25 47,573,986 2.30 
ลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและ 39,535,963 5.22 45,851,170 3.48 80,021,771 3.86 
    บรษิัทหลกัทรพัย ์       
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละ 37,830,933 5.00 101,829,158 7.73 320,789,566 15.48 
    สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้       
เงินลงทนุ - - - - 1,346,176,435 64.97 
เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั 380,397,173 50.24 239,318,666 18.17 - - 
เงินลงทนุท่ีวางเป็นประกนัและไม่ได ้
    ใหส้ิทธิผูร้บัโอนขายหรือวาง  
    ประกนัอีกทอดหนึ่ง 

45,211,071 5.97 419,474,898 31.85 - - 

เงินใหกู้ยื้มแก่บคุคล/กิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 

- - 166,149,340 12.62 - - 

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการอ่ืน 50,000 0.01 69,894,879 5.31 43,975,827 2.12 
เงินลงทนุในบรษิัทร่วม 36.129,672 4.77 10,472,539 0.80 254,717 0.01 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - - - - - 
เงินฝากนาคารท่ีตดิภาระค า้ประกนั - - 3,023,176 0.23 - - 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ 20,344,236 2.69 42,665,498 3.24 67,121,802 3.24 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 18,253,977 2.41 - - - - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5,725,944 0.75 22,530,351 1.71 13,698,015 0.66 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,745,754 2.74 25,655,019 1.95 16,857,451 0.81 
สินทรพัยอ่ื์น 108,523,373 14.33 114,048,200 8.66 135,723,035 6.55 
รวมสินทรัพย ์ 757,190,942 100.00 1,316,988,258 100.00 2,072,192,605 100.00 
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
                 หน่วย: บาท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 
 จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       
หนีส้ิน       
หลกัทรพัยข์ายโดยมีสญัญาซือ้คืน - - 360,858,792 27.40 639,898,088 30.88 
เจา้หนีส้  านกัหกับญัชีและ 1,236,133 0.16 2,735,854 0.21 101,743,744 4.91 
    บรษิัทหลกัทรพัย ์       
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละ 
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

33,805,747 4.47 83,382,162 6.33 209,476,387 10.11 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - - 5,975,543 0.45 8,424,249 0.41 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 13,743,461 1.82 -  -  
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้มอ่ืน - - 29,712,743 2.25 104,154,131 5.02 
ประมาณการหนีส้ินท่ีเกิดจาก 
    คดีความ 

22,500,000 2.97 - - - - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน 

4,233,395 0.56 6,816,764 0.52 7,029,685 0.34 

หนีส้ินอ่ืน 21,914,132 2.89 43,688,096 3.32 64,175,857 3.10 
รวมหนีส้ิน 97,432,868 12.87 533,169,954 40.48 1,134,902,141 54.77 
ส่วนของเจ้ำของ       
หุน้สามญั        
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 4,284,871,528 565.89 1,224,249,008 92.96 1,224,249,008 59.08 
ส่วนเกิน (ต ่า) มลูคา่หุน้ (2,669,332,587) (352.53) 85,227,681 6.47 85,227,681 4.11 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม       
จดัสรรแลว้ – ทนุส ารองตาม         

กฎหมาย 
17,207,886 2.27 17,207,886 1.31 17,207,886 0.83 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุ) (893,160,169) (117.96) (565,464,094) (42.94) (327,591,544) (15.81) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ  
    เจา้ของ 

 
(79,596,298) 

 
(10.51) 

 
(97,166,668) 

 
(7.38) 

 
(61,806,058) 

 
(2.98) 

รวมส่วนของเจา้ของของบรษิัทฯ 659,990,360 87.16 664,053,813 50.42 937,286,973 45.23 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทย่อย 

(232,286) (0.03) 119,764,491 9.10 3,491 0.00 

รวมส่วนของเจ้ำของ 659,758,074 87.13 783,818,304 59.52 937,290,464 45.23 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ 757,190,942 100.00 1,316,988,258 100.00 2,072,192,605 100.00 
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
   หน่วย: บาท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได้       
     รายไดค้า่นายหนา้ 32,902,530 94.16 52,105,428 20.65 428,489,280 65.40 
     รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 23,138,370 66.21 84,939,122 33.66 104,174,091 15.90 
     รายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ยื้มเพ่ือซือ้

หลกัทรพัย ์
26,821,608 76.76 64,130,198 25.41 83,562,060 12.76 

     ก าไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทน
จากเครื่องมือทางการเงิน 

(40,794,840) (116.75) 47,293,929 18.74 3,874,483 0.59 

     ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ (9,401,176) (26.90) (4,482,177) (1.77) (45,283) (0.01) 
           ในบรษิัทรว่ม       
     รายไดอ่ื้น 2,277,320 6.52 8,352,677 3.31 35,139,022 5.36 
          รวมรำยได้ 34,943,812 100.00 252,339,177 100.00 655,193,653 100.00 
ค่ำใช้จ่ำย       
     คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 101,833,398 291.42 172,771,310 68.47 387,365,568 59.12 
     คา่ธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 24,630,218 70.49 35,380,212 14.02 107,254,589 16.37 
     ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทนุ 
- - 139,903,265 55.44 - - 

     ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะ 
            เกิดขึน้ 

106,646,538 305.19 - - - - 

     คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 11,922,379 34.12 18,526,345 7.34 44,155,093 6.74 
     คา่ใชจ้่ายอ่ืน 107,385,506 307.31 153,752,641 60.93 203,322,060 31.03 
          รวมค่ำใช้จ่ำย 352,418,039 1,008.53 520,333,773 206.20 742,097,310 113.26 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ (317,472,227) (908.53) (267,994,596) (106.20) (86,903,657) (13.26) 
ภาษีเงินได ้ (121,433) (0.35) (42,584) (0.02) 955,421 0.14 
ขำดทุนส ำหรับปี (317,595,660) (908.88) (268,037,180) (106.22) (85,948,236) (13.12) 
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
 

   หน่วย: บาท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

      

   ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ 
         ในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 

 
- 

 
- 

 
(44,200,763) 

 
(17.52) 

 
(77,257,573) 

  
(11.79) 

   ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - - 8,840,153 3.50 15,451,515 2.36 
รวม - - (35,360,610) (14.01) (61,806,058) (9.43) 
    ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์ 
         ประกนัภยัส  าหรบัโครงการผลประโยชน ์ 
         พนกังาน 

 
1,976,202 

 
5.66 

 
- 

 
- 

 
10,726,472 

 
1.64 

   ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (395,240) (1.13) - - (2,145,295) (0.33) 
รวม 1,580,962 4.53 - - 8,581,177 1.31 

รวมรายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว ้
         ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั – สทุธิจาก 
         ภาษีเงินได ้   1,580,962 4.53 (35,360,610) 

 
 

(14.01) (53,224,881) (8.12) 
รำยกำรทีไ่ม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

    
  

   ตดัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดจ้ากการขายเงิน  
         ลงทนุที่วดัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร   
         ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 (5,732,418) 
 

(15.37) 
 

- - - - 

   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุดว้ยมลูคา่  
         ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

(6,699,129) (19.17) 
 

- - - - 

   ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 1,339,826 3.83 - - - - 

รวม (5,359,303) (15.34) - - - - 

รวมรายการที่ไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้   
         ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั – สทุธิ  
         จากภาษีเงินได ้

 
(11,091,721) 

 
 

(31.74) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับปี (9,510,759) (27.22) (35,360,610) (14.01) (53.224.881) (8.12) 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (327,106,419) (936.09) (303,397,790) (120.23) (139,173,117) (21.24) 



บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 40  จาก 46 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
 

   หน่วย: บาท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 
กำรแบ่งปันขำดทุนส ำหรับปี   

 
    

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ (300,614,946) (860.28) (237,872,550) (94.27) (85,947,727) (13.12) 
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (16,980,714) (48.60) (30,164,630) (11.95) (509) 0.00 

ขาดทนุส  าหรบัปี (317,595,660) (908.88) (268,037,180) (106.22) (85,948,236) (13.12) 

กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี       
สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ (310,125,705) (887.50) (273,233,160) (108.28) (139,172,608) (21.24) 
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ    (16,980,714) (48.59) (30,164,630) (11.95) (509) 0.00 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (327,106,419) (936.09) (303,397,790) (120.23) (139,173,117) (21.24) 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุ้น)       
ขาดทนุสว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่  (0.13)  (0.19)  (0.07)  
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 

   หน่วย: บาท 

งบกำรเงนิรวม 

 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) 
มูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ  

ส่วนได้เสียทีไ่ม่
มีอ ำนำจ

ควบคุมของ
บริษัทย่อย 

รวม 
ส่วนของเจ้ำของ 

จัดสรรแล้ว – 
ทุนส ำรอง 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขำดทุน) 

ขำดทุนจำกกำร
วัดมูลค่ำเงนิ
ลงทุนเผื่อขำย 

ผลก ำไร (ขำดทุน) 
จำกกำรวัดมูลค่ำ

เงนิลงทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไร

หรือขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 

 
1,224,249,008 

 
             

85,227,681 
 

    17,207,886 

 
            

(565,464,094) 

 
 
- 

 
 

(97,166,668) 664,053,813 119,764,491 
 

783,818,304 
โอนขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ  
    ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอื    
    ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนเน่ืองจากการ 
    ขายเงินลงทนุ 
ตดัรายการสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจ  
    ควบคมุของบรษัิทยอ่ยจาการสญูเสยี 
    การควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

(28,662,091) 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 

28,662,091 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

(103,016,063) 

- 
 
 
 

(103,016,063) 

เพ่ิมทนุที่ออกและช าระแลว้ 3,060,622,520 (2,754,560,268) - - - - 306,062,252 - 306,062,252 
ขาดทนุเบด็เสรจ็ส  าหรบัปี - - - (299,033,984) - (11,091,721) (310,125,705) (16,980,714) (327,106,419) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 
4,284,871,528 

 
(2,669,332,587) 

 
17,207,886 

 
(893,160,169) 

 
- 

 
(79,596,298) 

 
659,990,360 

 
(232,286) 

 
659,758,074 
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 

   หน่วย: บาท 

งบกำรเงนิรวม 

 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) 
มูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ  

ส่วนได้เสียทีไ่ม่
มีอ ำนำจ

ควบคุมของ
บริษัทย่อย 

รวม 
ส่วนของเจ้ำของ 

จัดสรรแล้ว – 
ทุนส ำรอง 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขำดทุน) 

ขำดทุนจำกกำร
วัดมูลค่ำเงนิ
ลงทุนเผื่อขำย 

ผลก ำไร (ขำดทุน) 
จำกกำรวัดมูลค่ำ

เงนิลงทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไร

หรือขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 

 
1,224,249,008 

 
             

85,227,681 
 

    17,207,886 

 
            

(327,591,544) 

 
 

(61,806,058) 

 
 
- 937,286,973 3,491 

 
937,290,464 

สว่นของเจา้ของอ่ืนจากการรวมธุรกิจจาก   
    การมีอ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

- 
 

- 
 

- - - - - 149,925,630 149,925,630 

ขาดทนุเบด็เสรจ็ส  าหรบัปี - - - (237,872,550) (35,360,610) - (273,233,160) (30,164,630) (303,397,790) 

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 
1,224,249,008 

 
85,227,681 

 
17,207,886 

 
(565,464,094) 

 
(97,166,668) 

 
- 

 
664,053,813 

 
119,764,491 

 
783,818,304 

 
  



บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 43  จาก 46 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)  

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
 

หน่วย: บาท 

งบกำรเงนิรวม 

 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ของส่วนของเจ้ำของ 
รวมส่วนของ
เจ้ำของ 

ของบริษัท 

ส่วนของผู้มีส่วนได้
เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท

ย่อย 

รวม 
ส่วนของเจ้ำของ 

จัดสรรแล้ว 
ยังไม่ได้จัดสรร 

(ขำดทุน) 
ขำดทุนจำกกำรวัด

มูลค่ำเงนิลงทุนเผื่อขำย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 

 
1,224,245,458 

 
85,227,681 

 
17,207,886 

 
(250,224,994) 

 
- 

 
1,076,456,031 

 
- 

 
1,076,456,031 

หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปี 
    จากการใชส้ิทธิตาม   
    ใบส าคญัแสดงสทิธิ   

3,550 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

3,550 
 
 

- 
 

 

3,550 
 
 

ลงทนุเพ่ิมในบรษัิทยอ่ยโดย  
    ซือ้หุน้จากสว่นไดเ้สียที่ไม ่ 
    มีอ  านาจควบคมุ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4,000 

 
 

4,000 
 ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปี - - - (77,366,550) (61,806,058) (139,172,608) (509) (139,173,117) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 

 
1,224,249,008 

 
85,227,681 

 
17,207,886 

 
(327,591,544) 

 
(61,806,058) 

 
937,286,973 

 
3,491 

 
937,290,464 

 



บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 44  จาก 46 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 

    หน่วย: บาท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้ (317,474,227) (267,994,596) (86,903,657) 
รายการปรบักระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้    
     เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
     คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัช ี 24,243,978 27,164,664 53,680,330 
     ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
- 

106,646,538 
139,903,265 

- 
- 
- 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) - (2,587,354) 3,111,995 
      ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม 

ในเงินลงทนุ 
 

48,954,231 
 

1,102,027 
 

38,848,951 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหนา่ยสว่นปรบัปรุง    
     อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 3,115,078 11,322,133 5,154,811 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 9,401,176 4,482,178 45,283 
ประมาณการหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากคดีความ 22,500,000 - - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  1,835,958 2,367,863 7,416,392 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 11,922,379 18,526,345 44,155,093 

     รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผล (26,869,608) (64,180,598) (85,022,192) 

 ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย ์
     และหนีส้ินด  าเนินงาน 
 สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

(115,724,497) (129,894,073) (19,512,994) 

     ลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ 6,315,207 34,170,601 177,395,865 
     ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 63,998,225 218,960,408 875,601,958 
     เงินลงทนุ 193,241,173 355,627,237 (164,098,653) 
     สินทรพัยอ่ื์น (5,164,098) 29,291,035 (56,711,144) 
หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

 หลกัทรพัยข์ายโดยมีสญัญาซือ้คืน (360,858,792) (279,039,296) 302,387,379 
    เจา้หนีส้  านกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ (1,499,721) (99,007,890) (22,726,641) 
    เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (49,576,415) (126,094,225) (759,313,204) 

 จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,139,144) (2,580,784) (1,605,000) 
     หนีส้ินอ่ืน (8,537,834) (30,951,836) (22,698,847) 
เงนิสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (279,945,896) (29,518,823) 308,718,719 

 ดอกเบีย้จา่ย (11,635,122) (21,659,513) (40,727,304) 
 ดอกเบีย้รบั 25,788,379 66,505,975 74,794,603 
 เงินปันผลรบั 48,000 50,400 1,463,150 
 รบัจากภาษีเงินได ้ 1,354,764 2,255,865 - 
 จา่ยภาษีเงินได ้  (589,811) (2,700,785) (4,228,022) 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (264,979,686) 14,933,119 340,021,146 
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บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ 2561 
         หน่วย: บาท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน    
   เงินสดรบัจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั - 11,161,221 - 
   เงินสดของบรษัิทยอ่ยทีส่ญูเสียการควบคมุ (191,218) - - 
   เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุตามวิธีการวดัมลูคา่ 

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
4,248,080 - - 

   เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - (14,700,000) (300,000) 
   เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุที่จะถือจนครบก าหนด - (80,000,000) (533,000,000) 
   เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุที่จะถือจนครบก าหนด - 176,300,000 418,000,000 
   เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุตดั

จ าหน่าย 
125,750,000 - - 

   เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุตดัจ  าหน่าย (145,200,000
) 

- - 

   เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคล/กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 1,858,470 - - 
   เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุทั่วไป - - (67,945,277) 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลภายนอก (14,000,000) (76,500,000) (43,800,000) 
 เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลภายนอก 17,447,541 58,828,963 - 

   เงินสดจา่ยซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ (2,268,485) (4,309,403) (3,485,785) 
   เงินสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ 201,053 636,406 29,006,744 
   เงินสดจา่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (1,213,854) (400,222) (2,119,628) 
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (13,368,413) 71,016,965 (203,643,946) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
   เงินสดจา่ยช าระคืนตราสารหนีท้ี่ออก (30,000,000) (85,000,000) (410,000,000) 
   เงินสดรบัจากตราสารหนีท้ี่ออก - 10,000,000 225,000,000 
   เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมจากกิจการอ่ืน 150,000,000 - - 
   เงินสดจา่ยช าระคืนใหแ้ก่เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน (150,000,000

) 
- - 

   เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - (2,448,706) (1,708,499) 
   เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ (9,346,671) - - 
   เงินสดรบัจากการช าระคา่หุน้ทนุ - - 4,000 
   เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ 306,062,252 - 3,550 

       เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ                            266,715,581 (77,448,706) (186,700,949) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สุทธิ      
(11,632,518) 8,501,378 (50,323,749) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 56,075,364 47,573,986 97,897,735 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 44,442,846 56,075,364 47,573,986 
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2.  ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
(Profitability Ratio) 

   

อตัราก าไรขัน้ตน้ 13.11% 78.30% 75.58% 
อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (860.28%) (94.27%) (13.12%) 
อตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจา้ของ (45.41%) (29.71%) (8.54%) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (4.34%) 9.98% 5.51% 
 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
(Efficiency Ratio) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (28.99%) (14.04%) (3.46%) 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ 0.03 0.15 0.26 
 
อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 
(Financial Ratio) 

   

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตอ่เงินกู*้ N/A 20.35 11.56 
อตัราสว่นสนิทรพัยก์่อรายไดต้อ่เงินกู*้ N/A 25.60 16.00 
อตัราสว่นสนิทรพัยค์ลอ่งตวัตอ่สินทรพัยร์วม 44.06% 45.92% 58.11% 
อตัราสว่นสนิทรพัยก์่อรายไดต้อ่สินทรพัยร์วม 56.39% 57.75% 80.44% 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของเจา้ของ 0.15 080 1.21 
อตัราการจา่ยเงินปันผล - - - 
 
อัตรำส่วนอ่ืนๆ 

   

อตัราสว่นเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์อ่สนิทรพัย ์ 56.21% 50.25% 64.96% 
เงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (ค  านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต.) 328.42% 65.79% 36.74% 

หมายเหต:ุ  * ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทไมมี่เงินกูย้ืม 
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