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เลขท่ีใบจอง ................................................
ใบจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทนุ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,947,820 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 17.00 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม 
วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 

ขอมูลผูจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทุน (โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .......................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถือหุน                      
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ..................................................  บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย: สัญชาติ ............................  ใบตางดาว  หนังสือเดินทาง เลขท่ี ...................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: สัญชาติ ............................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................ 
ท่ีอยูใหเปนไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนในวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท่ีติดตอได ...................................... โทรศัพทเคลื่อนท่ี ..................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจาย:  ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย  หักภาษี ณ ท่ีจาย
มีความประสงคขอจองซ้ือและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี  (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อท่ีระบุไวในใบรับรองการจองซื้อหุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

รายละเอียดการจองซ้ือ ราคา (บาทตอหุน) จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 

 จองซ้ือนอยกวาสิทธิ 
17.00    

 จองซ้ือตามสิทธิท้ังจํานวน 

 จองซ้ือเกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเพ่ิม) 17.00    
รวม    

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอชําระคาจองซ้ือจํานวนดังกลาว โดย 
 เงินโอน เขาบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 142-309226-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” 
 เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วันท่ี .............................................. ธนาคาร ......................................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” ลงวันท่ีไมเกิน 21 พฤษภาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการถัดไปเทาน้ัน 
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีใชในการชําระคาจองซ้ือ ตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง  เพ่ือผูจองซ้ือ  เพ่ือบุคคลอ่ืนโปรดระบุ .............................................................................................................
หมายเหตุ: ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริง หรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคล หรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท / บริษัทหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดานหลังใบจอง) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ช่ือ ....................................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย เลขท่ี ........................................................ ซ่ึงขาพเจามีอยูกับ
บริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือแทน) 

กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพ่ือขาพเจา (การถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูจองซ้ือตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด) และผูจองซ้ือกรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามท่ีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ท้ังน้ี หากปรากฏขอบงช้ีวาผูจองซ้ือเปนบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซ้ือยินยอมท่ีจะรับการจัดสรรหุนสามัญเปนใบหุนแทน 

 ออกใบหุนในนามของขาพเจา สําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และสงใบหุนใหกับขาพเจาตามช่ือและท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยขาพเจาอาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและขออนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 

การคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ถาม)ี 
ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดรับจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือ หรือคืนเงินสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ 
และจัดสงใหตามช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี หากไดมีการจัดสงเช็คขีดครอมดังกลาวทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ และผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของเมื่อนําเช็คขีดครอมไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนน้ี แตหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซ้ือท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซ้ือ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตามเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลท่ีหากไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายใตกฎหมายไทย และ/หรือทําใหหรืออาจเปนผลใหบริษัทมีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ ใหถือวาขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษัทใชหลักฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูรับประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจาจากสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวของ 
ขาพเจาไดศึกษาขอมูลในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแลว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกลาว รวมท้ังท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย

  
ลงช่ือ .......................................................................................................... ผูจองซ้ือ 

(........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจขอมูลอยางรอบคอบกอนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ผูจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ...................................................................................................................... เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
รวมจํานวน ............................................................. หุน ในราคาหุนละ 17.00 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ......................................................................... บาท 
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา .................................................
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี .................................................... 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ ..............................................................

หมายเหตุ: ผูจองซ้ือสามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถอืหุนและสิทธกิารจองซ้ือ หรือสอบถามข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ใหไว ไดทางโทรศัพท 02-009-9999 (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด)

 



 
 

BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือผูรับฝากทรัพยสิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

หมายเหตุ: โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) (ASK)  

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

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

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

  ASK 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     27/04/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    29/04/2021 

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

  2:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    17.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     19/05/2021 - 25/05/2021 

 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) 
 
          20/05/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



 

เลขท่ี 2564/12 
วันที่ 29 เมษายน 2564 

เร่ือง แจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ 
 2. แผนที่ของสถานท่ีรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
 3. ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 4. แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสําหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีผูออก
หลักทรัพย (Issuer Account) 

 5. แบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
 6. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)

จํากัด 
 

ตามท่ีที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 37/2564 ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เม่ือวันที่  20 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 
175,947,820 หุน และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
อัตราการจองซ้ือ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม (2:1) ในราคาเสนอขายหุนละ 17 บาท โดยผูถือหุนเดิมอาจแสดง
ความจํานงจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนได 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2564 ของบริษัท เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ไดกําหนดวันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกําหนดวันจองซ้ือหุนเพิ่มทุนตรงกับวันที่ 
19 – 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจงสิทธิของทานในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุไวใน “ใบรับรอง
สิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” (ส่ิงที่สงมาดวย 6) และ
บริษัทไดกําหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พรอมทั้งการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไวใน “หนังสือแจงการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน” (ส่ิงที่สงมาดวย 1) ที่แนบมาพรอมกันนี้ 



หากผูถือหุนมีความประสงคจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน” 
(ส่ิงที่สงมาดวย 3) อยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชําระเงินที่ระบุไวใน “หนังสือ
แจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน” (ส่ิงที่สงมาดวย 1 ขอ 5.) และสําหรับผูถือหุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย โดยถือหุนใน
ระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหุนสามัญของ
บริษัทฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ืองใหแกตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท 

ในกรณีผูจองซื้อเลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกผูฝากเลขที่ 600 
กรุณากรอกรายละเอียดใน  “แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิ ติบุคคล)” และ 
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงที่สงมาดวย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) 

ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดตอ 
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (ตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน) โทรศัพท 02-658-5800 ตอ 
410, 501 ห รือ  526 ในวันทํ าการ ต้ั งแต เวลา  9.00 น . ถึ ง  15.30 น . ห รืออี เมล  thanawatb@ivglobal.co.th ห รือ 
uraim@ivglobal.co.th 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
  
  
 ____________________________ 
 (  นายหยาง ซือ ถิง  )    
  ประธานกรรมการ 

 



แนวทางปฏบัิติสําหรบัการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุของบริษทั ภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจองซื้อหุนเพิ่มทนุ 

 
 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ ทาง
บริษัทมีความหวงใยตอสถานการณ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผูถือหุนเปนสําคัญ โดยเพื่อเปน
การลดความแออัดของจํานวนของผูถือหุนที่เดินทางมาจองซื้อ ณ สถานที่เดียว 

ทางบริษัทจึงขอความรวมมือใหผูถือหุนนําสงเอกสารการจองซ้ือผานทางบริษัทหลักทรัพยที่ผูถือ
หุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหุนสามัญของบริษัทฝากไว (Broker) เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการ
รวบรวมเอกสารและยื่นเอกสารใหแกตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ตัวแทนการรับ
จองซ้ือ”) โดยที่ผูถือหุนไมตองเดินทางมายื่นเอกสารดวยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ 

อยางไรก็ตาม สําหรับผูถือหุนที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ผูถือหุนยังคงสามารถย่ืนเอกสารดวย
ตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยผูถือหุนจะตองสวมหนากากอนามัย และผานการคัดกรองโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิรางกาย ทั้งนี้ บริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อ จะไมอนุญาติใหผูถือหุนที่มีอุณหภูมิรางกายต้ังแต 
37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป (หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ํามูก) เขามา
ยื่นเอกสาร ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 



ส่ิงที่สงมาดวย 1 

 

 

 

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 
 

 

 
การเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  

ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม (ผูถือหุนสามารถจองซื้อเกินสิทธิได) 

 

 

ระยะเวลาจองซื้อ 

วันท่ี 19 – 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) 
  



 

คําชี้แจงสาํคัญที่ควรทราบ 

 โดยการรับหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ฉบับนี้ (“หนังสือแจงการจัดสรรฯ”) ผูถือหุนยอมรับและตกลงกับคําช้ีแจงและเงื่อนไขตางๆ ตามรายละเอียดที่ระบุดานลาง
นี้ 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในคร้ังนี้เปนการเสนอขายหลักทรัพยใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทมิไดจดทะเบียนและจะไมดําเนินการ
จดทะเบียนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตอหนวยงานกํากับดูแลหลักทรัพยในประเทศอื่นใด หรือภายใตของกฎหมาย
ประเทศอื่นใด 

 หามมิใหผูถือหุนเผยแพร ตีพิมพ หรือแจกจายหนังสือแจงการจัดสรรฯ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยหนังสือแจง
การจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไมเปนการเสนอขาย หรือชี้ชวนใหจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพยของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอใหผู
ถือหุนที่ไดรับหนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบขอจํากัดเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยและการเสนอขายหลักทรัพยใน
ประเทศซึ่งผูถือหุนมีภูมิลําเนาหรือถือสัญชาติดวยตนเอง บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ฝาฝนขอจํากัด
ดังกลาว 
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หนา 1 

หนังสือแจงการจัดสรรและเอกสารการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุ 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 1: ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
สถานที่ต้ัง อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 24, 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. วัน เดือน ป และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนที่มีมติจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุน 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
คร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 และท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนคร้ังที่ 37/2564 เม่ือวันที่ 
20 เมษายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุนคร้ังที่ 37/2564 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,759,478,200 บาท เปน 2,639,217,300 บาท โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 
879,739,100 บาท ดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 175,947,820 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
5.00 บาท และเสนอขายหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
อัตราการจองซ้ือ 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 17.00 บาท โดยผูถือหุนเดิม
สามารถแสดงความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวน
การถือหุนได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 หุนสามัญที่ออกใหม 

ประเภทของหุนเพิ่มทุน : หุนสามัญที่ออกใหม 
ทุนจดทะเบยีนเดิม : 1,759,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 351,900,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลวเดิม : 1,759,478,200 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 351,895,640 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท 
ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนคร้ังที่ 37/2564 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน : จํานวน  879,739,100 บาท  จากทุนจดทะเบี ยน เดิมจํานวน 

1,759,478,200 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,639,217,300 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 175,947,820 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท 



 

หนา 2 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว
หลังจากเพิ่มทุนในคร้ังนี้ 

: 2,639,217,300 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 879,739,100 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท  
(ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวนท่ีออกและ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Right Offering)) 

จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิม 

: จํานวน 175,947,820 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท) 

ราคาเสนอขายตอหุน : 17.00 บาท 
อัตราสวนจองซ้ือ : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม 

ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน
เดิม โดยมีอัตราสวนการจองซื้อตามที่ระบุขางตน ทั้งนี้ ผูถือหุน
สามารถใชสิทธิจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนได 

วิธีการจัดสรร : 1) บริษัทจะเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,947,820 หุน มูลคาที่ตรา
ไว 5.00 บาทตอหุน  เพื่อเสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 2 หุนเดิม 
ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายเทากับ 17.00 บาท
ตอหุน โดยเศษของหุนที่เหลือจากการคํานวณใหปดทิ้ง 

2) ในระหวางระยะเวลาการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิมอาจ
แ ส ด งค ว าม จํ า น งจ อ ง ซ้ื อ หุ น เพิ่ ม ทุ น เกิ น ก ว า สิ ท ธิ 
(Oversubscription) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวนได ในราคา
เสนอขายเดียวกัน และจะไดรับจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตอเม่ือมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลว โดยบริษัทจะ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการท่ีผูถือหุนไมใชสิทธิจอง
ซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจะซ้ือหุนเพิ่มทุนเกินกวา
สิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายท่ีจอง
เกินสิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร หรือ
จนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาวอีกตอไป 
การจัดสรรหุนสําหรับผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกิน
ก ว า สิ ท ธิ ข อ งต น  (Oversubscription)  ให เป น ไป ต าม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
2.1) กรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกมากกวา หรือ
เทากับจํานวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ 
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บริษัทจะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนที่จองซ้ือ
เกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิมและไดชําระคา
จองซื้อหุนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซื้อไวเกิน
กวาสิทธิทั้งหมดทุกราย 

2.2) กรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกในจํานวนนอย
กวาจํานวนหุนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ บริษัท
จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูเดิมที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือ
หุนเดิมที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุน
ที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน
จากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวน
หุนที่มีสิทธิไดรับจากการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผู
ถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชําระคาจองซ้ือครบถวน
แลว 

ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ ก) 
บริษัทจะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จองซ้ือเกิน
กวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบ ตาม
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละ
รายน้ัน โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกิน
กวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปน
จํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะ
ไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ให
ปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือ
และชําระคาจองซื้อครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
จัดสรรหุนใหแกผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ 
ข) นี้ จนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

อยางไรก็ดี การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียด
ขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนใดของบริษัทฝาฝน
ขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของ
บริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไม
เกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท และ
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไมจัดสรรหุนใหผูจองซื้อหุนรายใด
หากการจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการ
ขัดตอกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย นอกจากน้ีบริษัท
สงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหรือจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในการ
เสนอขายคร้ังนี้ใหกับผูถือหุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการ
จัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายนั้นจะทําใหหรืออาจทําใหบริษัทมี
หนาที่ตามกฎหมายตางประเทศ 

4. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือสิทธิจองซื้อ 

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564  

5. กําหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชําระเงิน 

5.1 กําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2 วิธีการจองซื้อ และสถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5.2.1 วิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือหุนในวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) ในระหวาง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ใหถูกตอง ครบถวน 
และชัดเจน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อ และชําระเงินคาหุนเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ 
(ตามที่ระบุไวในขอ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือ (ตามที่ระบุไวในขอ 5.4) โดย
นําสงเอกสารที่เก่ียวของดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 สําหรับผูถือหุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

สําหรับผู ถือหุนที่ มีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย  โดยถือหุนในระบบไรใบหลักทรัพย 
(Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหุน
สามัญของบริษัทฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืน
เร่ืองใหแกตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.2.2 

 สําหรับผูถือหุนที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือผูที่ประสงคย่ืนเอกสารดวยตนเอง 

ย่ืนเอกสารประกอบการจองซื้อดวยตนเอง ไดที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.2.2 

 



 

หนา 5 

5.2.2 สถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูจองซื้อ หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบริษัทหลักทรัพยที่ดําเนินการแทนผูจองซ้ือ สามารถ
ติดตอจองซื้อหุนและย่ืนเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดที่ตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ในวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) ในระหวางเวลา 9.00 น. 
ถึง 15.30 น. ตามชื่อและที่อยูดานลางนี้ (แผนที่ตามส่ิงที่สงมาดวย 2) 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ช้ัน 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท : 02-658-5800 ตอ 410, 501 หรือ 526 

ทั้งนี้ บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) จะไมรับการจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณียและทางโทรสาร 

หากผูจองซ้ือรายใดไมจัดสงเอกสารมาท่ีตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจงไว บริษัทมีสิทธิที่จะถือวา
ผูถือหุนรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

5.3 การชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

โดยการชําระเงินคาหุน ใหชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

5.3.1 กรณีชําระดวยเงินโอนเขาบัญชี 

 ฝาก/โอนเงิน เขาบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้ 

ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน 
เลขท่ีบัญชี : 142-309226-9 

 ฝาก/โอนเงินเพียง 1 คร้ัง ตอ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกวาสิทธิ 

 กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (สามารถดูไดจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนตามส่ิงที่
สงมาดวย 6) ชื่อ นามสกุล ของผูจองซ้ือ และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ไว
ดานหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนําฝากชําระเงิน (pay-in slip) ที่ไดชําระเงินคา
จองซื้อ 

 กําหนดเวลาการรับชําระเงินคาจองซื้อ กรณีชําระดวยเงินโอน 
โอนดวยเงินสด วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 (โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ภายใน
เวลา 15.30 น.) 
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โอนดวยเช็ค วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยเช็คดังกลาวตองสามารถเรียกเก็บเงิน
จากสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น โดยเช็คจะตองลง
วันที่ไมเกิน 21 พฤษภาคม 2564 

 จํานวนเงินที่ผูจองซ้ือชําระคาจองซ้ือหุนเพิ่มทุน จะตองสุทธิจากคาธรรมเนียมธนาคาร 
คาอากรแสตมป คาภาษีอื่นใด (ถามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะถือวายอด
สุทธิดังกลาวเปนจํานวนสุทธิที่ผูจองซื้อชําระเพื่อการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน 

5.3.2 กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ที่ขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหัก
บัญชีกรุงเทพมหานคร ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น โดยเช็คจะตองลงวันที่ไมเกิน 21 
พฤษภาคม 2564 

 จายเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จํานวน 1 ฉบับ ตอ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ
หรือเกินกวาสิทธิ 

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถือหุน (สามารถดูไดจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนตามส่ิงที่
สงมาดวย 6) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ไวดานหลังเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 กําหนดเวลาการรับชําระเงินคาจองซื้อ กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท  
วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยเช็คดังกลาวตองสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหัก
บัญชีกรุงเทพมหานคร ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น โดยเช็คจะตองลงวันที่ไมเกิน 21 
พฤษภาคม 2564 

 จํานวนเงินที่ผูจองซ้ือชําระคาจองซ้ือหุนเพิ่มทุน จะตองสุทธิจากคาธรรมเนียมธนาคาร 
คาอากรแสตมป คาภาษีอื่นใด (ถามี) โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะถือวายอด
สุทธิดังกลาวเปนจํานวนสุทธิที่ผูจองซื้อชําระเพื่อการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) จะไมรับชําระคาหุนสามัญเพ่ิม
เปนเงินสด 

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองย่ืนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

1) ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซ้ืออยางถูกตอง 
ครบถวนและชัดเจน ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถยื่นใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบตอใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเทานั้น 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่สงมาดวย 6) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัท 
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ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดตอบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 02-009-9999 

3) เอกสารการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  

ผูถือหุนสามารถเลือกวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.3 พรอมแนบเอกสาร
การชําระเงิน ดังนี้ 

 กรณีชําระดวยการโอนเงินเขาบัญชี 

แนบหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนําฝากชําระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตาม
ขอ 5.3.1 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (สามารถดูไดจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน
ตามส่ิงที่สงมาดวย 6) ชื่อ นามสกุล ของผูจองซื้อ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ไว
ดานหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนําฝากชําระเงิน (pay-in slip) 

 กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

แนบเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ตามขอ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน 
(สามารถดูไดจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนตามส่ิงที่สงมาดวย 6) ชื่อ นามสกุล ของผูจอง
ซื้อ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ 

- สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประชาชน (เชน บัตรขาราชการหรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ 

- กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) พรอมผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
และ 

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ และ 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุล ซึ่งทําใหชื่อสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ  วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 
2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่สงมาดวย 6) ใหแนบ
สําเนาเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปล่ียนช่ือ
สกุล เปนตน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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 บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย (มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย)  

- สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยซึ่งออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว 
(แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท
ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง และ 

- สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 
เดือนกอนวันจองซื้อ 

5) ในกรณีผูจองซื้อเลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกผู
ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” 
(ส่ิงที่สงมาดวย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

6) หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน (แบบฟอรมตามส่ิงที่สงมาดวย 5) พรอมติดอากรแสตมป 
30 บาท ในกรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประชาชนท่ี
ยังไมหมดอายุของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.5 เงื่อนไขการจองซื้อ 

1) ผลแหงการจองซ้ือหุนสามัญจะสมบูรณก็ตอเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค 
หรือดราฟท เพื่อชําระคาจองซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเปนที่เรียบรอย 
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2) ผูถือหุนที่ไดทําการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนแลวจะไมมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อ 

3) หากผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัท 
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไมวากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใชความผิดของบริษัท 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามท่ีบริษัทกําหนดไว และ/หรือผูถือหุนที่จองซื้อกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไม
ครบถวนหรือไมชัดเจน หรือจองซ้ือดวยวิธีการอื่นที่มิไดกําหนดไวในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 

4) ผูถือหุนที่มิไดใชสิทธิจองซื้อ หรือมิไดใชสิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะถือวาทานสละ
สิทธิการจองซ้ือหุนคร้ังนี้ 

5.6 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (ถามี) 

ในกรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผูถือหุนไมไดรับการจัดสรรหุนหรือผูถือ
หุนจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิแตไดรับการจัดสรรไมครบตามความประสงค บริษัทจะคืนเงิน
ตามจํานวนหุนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายช่ือผูถือหุน โดยบริษัทจะ
ดําเนินการจัดสงเช็คดังกลาวออกใหแกผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันทําการ นับจากวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน (ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ตามที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้ไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คขีดครอมดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุน
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ และผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่เก่ียวของเม่ือนําเช็คขีด
ครอมไปเรียกเก็บเงิน 

5.7 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

5.7.1 ในกรณีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) และบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจอง
ซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุน
ของบริษัททําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 
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ในกรณีขอ 5.7.1 นี้ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจอง
ซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะดําเนินการสงมอบหุนดังกลาว โดยออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อตามขอ 5.7.3 แทน 

ผูถือหุนที่ใชสิทธิในการจองซื้อจะตองระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย (ตามท่ีระบุไวดานหลังใบจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่สงมาดวย 3)) ที่ผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และเลขที่
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ประสงคจะใหโอนหุนที่ไดรับการจัดสรรเขาบัญชีดังกลาวใหถูกตอง 
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย หรือเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง จะทําใหไม
สามารถโอนหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได ซึ่งบริษัทจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของ
หุนหรือความลาชาในการติดตามหุนคืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกลาวไมครบถวน บริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุน
ดังกลาว โดยออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อตามขอ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรเขาบัญชี
ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน เม่ือผูจองซ้ือ
ตองการขายหุน ผูจองซื้อจะตองถอนหุนออกจากบัญชีสมาชิกเลขท่ี 600 ดังกลาว โดยติดตอ
ผานบริษัทหลักทรัพย ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝาก
หลักทรัพยและ/หรือบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท
ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และผูจองซื้อไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี
สมาชิกเลขที่ 600 ดังกลาวแลว 

ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะตองกรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะ
นิติบุคคล)” (ส่ิงที่สงมาดวย 4) พรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของตามที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ หากปรากฏขอบงช้ีวาผูจองซื้อเปนบุคคลสัญชาติอเมริกันตาม
กฎหมาย FATCA บริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนดังกลาว โดยออกใบหุนในช่ือของผู
จองซื้อตามขอ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงคจะขอรับใบหุนในช่ือของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทจะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน ภายใน 15 วันทําการนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ซึ่งในกรณีนี้ผูจองซ้ือจะ
ไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจอง
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ซื้ออาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ แลว 

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อตามขอ 5.7.3 

5.8 การสละสิทธ์ิการจองซื้อ 

ผูถือหุนที่ไมไดใชสิทธิ์จองหุนสามัญเพิ่มทุน หรือไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตามเวลาที่กําหนด หรือกรอกขอมูลหรือนําสง
เอกสารไมถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาจองซ้ือ บริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมประสงคที่จะจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในคร้ังนี้ 

5.9 ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 

1) ในการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนและชําระเงินคาหุน เจาหนาที่ของบริษัท (โดยตัวแทนการรับ
จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท) จะลงลายมือชื่อผูรับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน (สวนทายของใบจองซื้อ) เพื่อเปนหลักฐานใหแกผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
โดยผลแหงการจองซื้อจะสมบูรณ เม่ือบริษัทไดรับเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดเปนที่เรียบรอยแลว ภายในระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาหุน
เพิ่มทุนที่บริษัทไดกําหนดไว 

2) ผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและชําระเงินคาจองซ้ือแลวจะไมมีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อ 

3) ชื่อผูจองซื้อ และช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจะตองเปนช่ือเดียวกัน หากเปนเลขบัญชีที่ซื้อ
ขายหลักทรัพยของบุคคลอื่น จะทําใหไมสามารถโอนหุนสามัญเพิ่มทุนเขาบัญชีได ในกรณี
ดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวโดยการออกใบหุนในชื่อของ
ผูจองซื้อแทน ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนไมสามารถซื้อขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซ้ือไดทันในวันทําการ
แรกของการซื้อขายหุนสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

4) โปรดระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย (รหัสโบรกเกอร) ตามที่ระบุไวดานหลังใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ที่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ประสงคจะใหโอนหุนที่
ไดรับการจัดสรรเขาบัญชีดังกลาวใหถูกตอง หากไมถูกตอง จะทําใหไมสามารถโอนหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได ซึ่งทางบริษัทโดยตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในการติดตามหุนสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และใน
กรณีที่ผูถือหุนกรอกรายละเอียดดังกลาวไมครบถวน บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนดังกลาว โดยการออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ
แทน ซึ่งอาจจะทําใหผูถือหุนไมสามารถซ้ือขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อไดทันในวันทําการแรก
ของการซ้ือขายหุนสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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5) หากผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทกําหนดไว หรือบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือไดไมวาในกรณีใดๆก็ตามท่ีมิใช
ความผิดของบริษัทไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาการจองซ้ือและชําระเงินคาหุน
ตามท่ีกําหนด หรือผูถือหุนที่จองซื้อกรอกขอมูลในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบถวนหรือไม
ชัดเจน หรือนําสงเอกสารที่ใชประกอบการจองซ้ือไมครบถวน บริษัทมีสิทธิที่จะถือวาผูถือหุนสละ
สิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

6) หากการสละสิทธิหรือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบของผูถือหุนสัญชาติไทย จะทําให
สัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือ
หุนตางดาวดังกลาว โดยผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนเพียงบางสวนตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนตางดาวท่ีเหลืออยู อยางไรก็ตาม 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกลาวตอไป 

7) หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก 

8) หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนแตละรายตามท่ี
บริษัทเห็นสมควร 

9) บริษัท (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายละเอียด
วิธีการชําระเงินคาจองซ้ือหุน เงื่อนไขในการจองซ้ือ หรือขอมูลใดๆ ที่เก่ียวของกับวิธีการจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

6. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน 

บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้ประมาณ 2,991 ลานบาท (ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิ
จองซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมด) ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยบริษัทคาดวาจะมียอดปลอยสินเช่ือใหมในป 2564 ประมาณ 27,000 ลานบาท 

7. ประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังนี้จะชวยรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio)  ของบริษัทใหอยูในระดับที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และชวยเสริมสภาพคลองในสวน
ของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพิ่มสภาพคลองของหุนบริษัทจากจํานวนหุนหมุนเวียนที่มีมากข้ึน อันจะ
กอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท ตลอดจนชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว 
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8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 แตไมเกินกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินที่
สามารถจายไดภายหลังบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
รวมถึงภาระผูกพันตางๆ ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลวในแตละป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ 
สภาวะการเงินและเศรษฐกิจหรือความจําเปนในการลงทุนเพิ่มเติมในแตละป 

8.2 สิทธิในการรับเงินปนผลของหุนสวนที่เพ่ิมทุน 

ผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเชนเดียวกับผูถือหุน
ของบริษัท ต้ังแตผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 
และมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล 
ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ 

สิทธิในการรับเงินปนผลของหุนสวนที่เพิ่มทุน รวมถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงและจองซ้ือหุนจะ
เทียบเทากับสิทธิของหุนสามัญเดิมทุกประการ 

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุน 

9.1 ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่ผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิทุกรายใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยูครบทั้งจํานวน จะไมเกิด
ผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนของบริษัท 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน และผูถือหุนอื่นใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสิทธิที่มีอยูและ/หรือจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิจนมีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนครบ
ทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนรายดังกลาว ลดลงเทากับ รอยละ 33.33 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) คํานวณจาก 

=  จํานวนหุนที่เสนอขาย  
  จํานวนหุนที่ชําระแลวกอนเสนอขาย + จํานวนหุนที่เสนอขาย  

=  175,947,820  
  (351,895,640 + 175,947,820)  

=  รอยละ 33.33  
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9.2 ผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่ผู
ถือหุนทุกรายไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จะไมเกิดผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท 

ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยูครบทั้งจํานวน จะเกิดผล
กระทบตอราคาหุนของบริษัท ลดลงเทากับ รอยละ 7.98 

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) คํานวณจาก 

=  ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย  
  ราคาตลาดกอนเสนอขาย  

=  22.35 – 20.57  
  22.35  

=  รอยละ 7.98  

โดยที่ ราคาตลาดกอนเสนอขาย คํานวณจากราคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 15 วันทําการติดตอกันกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 (ต้ังแตวันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2564) ซึ่งเทากับ 22.35 บาทตอหุน 

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก 

=  (ราคาตลาดกอนเสนอขาย  จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขาย  จํานวนหุนที่เสนอขาย)
  จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย 

=  (22.35  351,895,640) + (17.00  175,947,820) 
  351,895,640 + 175,947,820

=  20.57 บาทตอหุน

9.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จะเกิดผล
กระทบตอกําไรตอหุนของบริษัท ลดลงเทากับ รอยละ 33.33 

การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings per Share Dilution) คํานวณจาก 

=  กําไรตอหุนกอนเสนอขาย – กําไรตอหุนหลังเสนอขาย  
  กําไรตอหุนกอนเสนอขาย  

=  2.51 – 1.67  
  2.51  

=  รอยละ 33.33  

โดยท่ี กําไรตอหุนกอนเสนอขาย คํานวณจาก กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 883,063,973 บาท และจํานวนหุนที่ชําระแลว
กอนเสนอขายเทากับ 351,895,640 หุน  
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สวนที่ 2: ขอมูลเบ้ืองตนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 
ชื่อยอ : ASK 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000393 
สถานที่ต้ัง : อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 24, เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท : 02-679-6226 
โทรสาร : 02-679-6241 
เว็ปไซต : www.ask.co.th 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปจจุบันของกลุมบริษัท 

2.1 การประกอบธรุกิจของกลุมบริษัท 

2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท” หรือ “ASK”) กอต้ังขึ้นในป 2527 โดยกลุมธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)เพื่อดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทุกประเภท โดยเร่ิมจากการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหม
ทั้งหมดแกลูกคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอมาภายหลังบริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูการใหบริการเชาซ้ือ
รถยนตใชแลว สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต สินเช่ือทะเบียนรถยนต (Sale and Hire 
Purchase Back Service: SHB Service)และใหบริการดานอื่นๆ เชน บริการจดทะเบียนและตอภาษีทะเบียน
รถยนต และบริการดานประกันภัย เปนตน 

บริษัทมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) (“BGPL”) และบริษัท เอสเค 
อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด (“SKIB”) สําหรับบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) นั้น กอนปรับ
โครงสรางกลุมบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547  บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุน
ใหญในบริษัท โดยถือหุนรอยละ 99.99 ตอมาเม่ือบริษัทมีแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กลุมผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุน
โดยเขาถือหุนโดยตรงในบริษัทและดําเนินการใหบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) เขาเปน
บริษัทยอยของบริษัท และสําหรับบริษัท เอสเค อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัดไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในเดือน
เมษายน 2560 และเปดดําเนินการในเดือนกันยายน 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญที่ชําระราคาแลว 
351.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท รวมเปนทุนชําระแลว 1,759.48 ลานบาทโดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง (One Share One Vote) 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นในป 2527 โดยกลุมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทุกประเภท โดยเร่ิมจากการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมทั้งหมดแกลูกคาในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอมาภายหลังบริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูการใหบริการเชาซ้ือรถยนตใชแลว สินเช่ือสวน
บุคคล สินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต สินเช่ือทะเบียนรถยนต (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB 
Service) และใหบริการดานอื่นๆ เชน บริการจดทะเบียนและตอภาษีทะเบียนรถยนต และบริการดานประกันภัย 
เปนตน 

ปจจุบันบริษัทมีสาขา 17 สาขา ต้ังอยูที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดขอนแกนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลําปางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหารจังหวัด
สระแกวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสุราษฎธานี จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
สงขลา  

โดยมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้ 

ป เหตุการณ 
2561 - ขยายสาขาอีก 2 สาขา ในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหบริการแกลูกคาในจังหวัด

ดังกลาวและจังหวัดใกลเคียง 
2562 - ขยายสาขาไปยังจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหบริการแกลูกคาในจังหวัดดังกลาวและจังหวัดใกลเคียง 
2563 - ขยายสาขาอีก 2 สาขา ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เพื่อใหบริการแกลูกคาในจังหวัด

ดังกลาวและจังหวัดใกลเคียง 

2.1.2 โครงสรางการถือหุน 

บริษัทมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) (“BGPL”) และบริษัท เอสเค 
อินชัวรันส โบรกเกอรจํากัด (“SKIB”) โดยโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดง
เปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
  

100% 100%

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
ASK

บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)
BGPL 

บริษัท เอสเค อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด 

SKIB 
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2.1.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในระยะ 3 ปที่ผานมา ต้ังแตป 2561 – 2563 มีดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ธุรกิจเชาซ้ือ 2,685.89 87.12 2,855.26 85.34  2,990.23  83.17 
ธุรกิจลีสซิ่ง 34.54 1.12 36.99 1.10  49.22  1.37 
ธุรกิจใหกูยืมเงิน 117.09 3.80 174.02 5.20  271.16  7.54 
ธุรกิจแฟคตอร่ิง 29.63 0.96 11.93 0.36  9.41  0.26 
ธุรกิจนายหนาประกันภัย 208.90 6.78 257.16 7.69  262.58  7.30 
รายการอื่นๆ 1/ 6.94 0.22 10.50 0.31  13.01  0.36 

รวม 3,082.99 100.00 3,345.86 100.00 3,595.61 100.00 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2561 – 2563 
หมายเหตุ: 1/ รายการอื่นๆ ไดแก รายไดอื่นที่ไมไดปนสวน 

2.1.4 ขอมูลการดําเนินธุรกิจ 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 6 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต 2) ธุรกิจสินเช่ือลีสซิ่ง/ เชาซ้ือ 
เคร่ืองจักรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจสินเช่ือแฟคตอร่ิง 4) ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเงินกูยืม 5) ธุรกิจนายหนา
ประกันภัย และ 6) บริการอื่นๆ ไดแก บริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีรถยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต 

บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต โดยใหบริการแกกลุมลูกคาบุคคลธรรมดาเปนหลัก 
ทั้งที่เปนรถยนตใหมและรถยนตใชแลว ซึ่งไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตเพื่อการพาณิชย เชน รถ
กระบะ รถตูรถบรรทุกและรถแท็กซ่ี เปนตน กลุมลูกคาสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รองลงมาเปนกลุมลูกคาที่อยูในเขต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทเปนสมาชิกของสมาคม
ธุรกิจเชาซ้ือไทยและเปนผูรวมกอต้ังสมาคมฯ โดยมีผูบริหารของบริษัททานหน่ึงเปนกรรมการ นอกจากน้ี 
บริษัทยังเปนสมาชิกของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau Co., Ltd.) 

2.  ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือลีสซิ่ง / เชาซ้ือเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 

ดําเนินการโดยบริษัทยอย (บมจ.กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส) เร่ิมดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือลีสซิ่ง และ
สินเช่ือเชาซ้ือต้ังแต ป 2532 โดยใหบริการแกกลุมลูกคานิติบุคคลเปนหลัก สําหรับสินเช่ือลีสซิ่งที่ใหบริการ
นั้นประกอบดวยสัญญาเชาการเงิน กลุมลูกคาของบริษัทยอยสวนใหญเปนผูประกอบการท่ีต้ังอยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทยอยเนนใหบริการแกกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่มี
ศักยภาพ เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต เปนตน 
ทรัพยสินที่บริษัทยอยใหสินเช่ือ คือ เคร่ืองจักร อุปกรณ ยานพาหนะ ทั้งที่เปนเคร่ืองจักรใหม และเคร่ืองจักร
ใชแลว โดยเนนเฉพาะเคร่ืองจักรที่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไมรวดเร็วนัก มีความคงทน มีอายุการใช



 

หนา 18 

งานนาน และมีสภาพคลองสูง หรือ ยานพาหนะประเภทตางๆ ทั้งรถยนตใหม และรถยนตใชแลว ไดแก รถ
กระบะ รถตู และรถบรรทุก เปนตน ปจจุบันบริษัทยอยเปนสมาชิกของสมาคมลีสซิ่งแหงประเทศไทย 

3. ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงดําเนินการโดยบริษัทยอย (บมจ.กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส) 
โดยเร่ิมใหบริการตั้งแตป 2542 กลุมลูกคาสินเช่ือแฟคตอร่ิงสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีความตองการเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ัน และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการ
เติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินม่ันคง และมีความสามารถในการผอนชําระหน้ีไดตามกําหนด 
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทยอยสําหรับบริการประเภทนี้ ไดแก ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนตน 

4. ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเงินกูยืม 

บริษัทใหบริการสินเช่ือประเภทอื่น เชน สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือทะเบียนรถยนต (Sale and 
Hire Purchase Back Service: SHB Service) แล ะสิ น เ ช่ื อ แ ก ผู จั ด จํ า ห น า ย รถ ยน ต  (Floor Plan 
Financing) โดยสินเช่ือบุคคลเปนบริการสินเช่ือพิเศษเฉพาะแกกลุมลูกคาช้ันดีของบริษัทที่มีความตองการ
ใชเงิน บริษัทเร่ิมใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลต้ังแตป 2545 และในปลายป 2546 บริษัทเร่ิมใหบริการสินเช่ือ
แกผูจัดจําหนายรถยนต (Floor Plan Financing) สําหรับใชเปนแหลงเงินทุนในการจัดซื้อรถยนตเพื่อนํามา
จําหนาย และเพื่อชวยเสริมสภาพคลองใหแกผูจัดจําหนายรถยนต โดยบริษัทเลือกใหการสนับสนุนเฉพาะผู
จัดจําหนายรถยนตที่เปนผูจัดหาลูกคาสินเช่ือเชาซ้ือใหแกบริษัท นอกจากนี้ ต้ังแตป 2556 บริษัทเร่ิม
ใหบริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต (SHB Service) ซึ่งเปนการใหสินเช่ือแกบุคคลที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์
รถยนตที่ตองการสินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

5. ธุรกิจนายหนาประกันภัย 

บริษัทและบริษัทยอยมีการใหบริการดานประกันภัย แกลูกคาเชาซ้ือ และลูกคาทั่วไป โดยการดําเนินงาน
หลักผานทางบริษัทยอย บริษัท เอสเค อินชัวรรันส โบรกเกอร จํากัด 

6. ธุรกิจการใหบริการอื่นๆ 

บริษัทและบริษัทยอยมีบริการอื่นๆ ไดแก บริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียนรถยนต เปนตน เพื่อ
การใหบริการอยางครบวงจร 

2.2 บริษัทที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

2.2.1 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตทุกประเภท สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือทะเบียนรถยนต สินเช่ือแกผูจัดจําหนาย
รถยนต และบริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียนรถยนตทุกประเภท 
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2.2.2 บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินธุรกิจสินเช่ือลีสซ่ิงเคร่ืองจักรและยานพาหนะ สินเช่ือเชาซ้ือเคร่ืองจักรและยานพาหนะ สินเช่ือแฟคตอร่ิง
ภายในประเทศ สินเช่ือแฟคตอร่ิงระหวางประเทศ และบริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียนเคร่ืองจักร
และยานพาหนะ 

2.2.3 บริษัท เอสเค อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด 

ดําเนินธุรกิจบริการดานการประกันภัยรถยนต บริการดานการประกันภัยเคร่ืองจักร บริการดานการประกัน
อัคคีภัย บริการดานการประกันภัยทางทะเลและขนสง และบริการดานการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

3. ขอมูลรายช่ือกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 13 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายอํานวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักด์ิ
2. นายหยาง ซือ ถิง ประธานกรรมการ
3. นายถัง ไล หวัง กรรมการ
4. นายยิง ฮุย เชน กรรมการ
5. นายเล่ียว อิง จ้ือ กรรมการ
6. นายเชน ฟง ลอง กรรมการ
7. นายเฉิน ลุย ซิง กรรมการ
8. นายเทียนทวี สระตันต์ิ กรรมการ 
9. นางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ

10. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
11. นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
13. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3.2 คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายอํานวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักด์ิ
2. นายถัง ไล หวัง กรรมการผูจัดการ
3. นายชนมพิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ ผูจัดการทั่วไป
4. นายดนัย ลาภาวิวัฒน ประธานเจาหนาที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ
5. นายศรายุทธ ชัยสวัสด์ิ ประธานเจาหนาที่สารสนเทศ / รักษาการประธานเจาหนาที่ธุรการ
6. นายกิติศักด์ิ ลีฬหารัตน ประธานเจาหนาที่สินเช่ือ
7. นายอนุฤทธิ์ วงศอุดม ประธานเจาหนาที่สินเช่ือการตลาด
8. นายภัทรพล กังวานสกุล ประธานเจาหนาที่กฎหมาย
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3.3 ผูถือหุนรายใหญ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 

1. CHAILEASE FINANCE CO., LTD. 128,837,659 36.61
2. CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) 

LIMITED 
41,799,232 11.88

3. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 25,856,326 7.35

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 11,872,477 3.37
5. นายชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25
6. บริษัท ไชยลีส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 6,511,728 1.85
7. กองทุนเปด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 6,371,920 1.81
8. กองทุนเปด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,748,684 1.63
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 3,494,548 0.99

10. นาง สุภาพร จันทรเสรีวิทยา 2,900,000 0.82
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 244,829,181  69.57 
ผูถือหุนรายอื่นๆ 107,066,459  30.43
รวมทั้งหมด 351,895,640  100.00 

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัติการจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมา 

4.1 ประวัติการเพ่ิมทุนในระยะ 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี - 

4.2 ประวัติการจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมา 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลตามความเหมาะสมของสถานการณในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการ สภาวะการเงินและเศรษฐกิจ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 แตไม
เกินกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินที่สามารถจายไดภายหลังบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และไดปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมถึงภาระผูกพันตางๆ ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลวในแตละป ยกเวนบริษัทมีความ
จําเปนในการนําเงินดังกลาวไปลงทุนเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจายเงินปนผลเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทที่กําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกําไร รวมทั้งกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูก็หามมิใหจายเงินปนผล 

ป รายละเอียดการจายเงินปนผล 
เงินปนผลประจําป 2561 อนุมัติจายเงินปนผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.61 บาทตอหุน จากผลประกอบการป 2561 รวมเปน

เงินปนผลจายทั้งสิ้น 566,551,980 บาท อัตราการจายเงินปนผลคิดเปน 69.83% โดยเงินปนผล
ดังกลาวจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายกําหนด บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ
เงินปนผล  (Record Date) ในวันที่  8 มีนาคม  2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  30 
เมษายน 2562 ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 



 

หนา 21 

ป รายละเอียดการจายเงินปนผล 
เงินปนผลประจําป 2562 อนุมัติจายเงินปนผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.72 บาทตอหุน จากผลประกอบการป 2562 รวมเปน

เงินปนผลจายทั้งสิ้น 605,260,501 บาท อัตราการจายเงินปนผลคิดเปนรอยละ 69.61 โดยเงิน
ปนผลดังกลาวจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายกําหนด บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

เงินปนผลประจําป 2563 อนุมัติจายเงินปนผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.70 บาทตอหุน จากผลประกอบการป 2563 รวมเปน
เงินปนผลจายทั้งสิ้น 598,222,588 บาท อัตราการจายเงินปนผลคิดเปนรอยละ 67.74 โดยเงิน
ปนผลดังกลาวจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายกําหนด บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

5. ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

5.1 บริษัทยอย 

ช่ือบริษัท บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) (“BGPL”) 
สถานที่ต้ัง ชั้นที่ 10/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประเภทกิจการ ธุรกิจใหบริการสินเช่ือลีสซ่ิง สินเช่ือเชาซ้ือ และสินเช่ือแฟคตอร่ิง เคร่ืองจักรและ

ยานพาหนะ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000335 
ทุนจดทะเบียน 438,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 43,850,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
ทุนที่ชําระแลว 438,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 43,850,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
รอยละของหุนที่ถือ 100.00 
 
ช่ือบริษัท บริษัท เอสเค อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด (“SKIB”) 
สถานที่ต้ัง ชั้นที่ 25/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประเภทกิจการ ธุรกิจนายหนาประกันภัย 
เลขทะเบียนบริษัท 0105560060983 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
ทุนที่ชําระแลว 10,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
รอยละของหุนที่ถือ 100.00 
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สวนที่ 3: ขอมูลทางการเงิน 

1. งบการเงินรวม ป 2561 – 2563 

ตารางสรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราสวนทางการ
เงินที่สําคัญในรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม สําหรับป 2561 ถึง 2563 มีดังตอไปนี้ 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 มีดังตอไปนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 234.83 0.65 457.60 1.09 394.92 0.88
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 42.34 0.12 59.07 0.14 62.13 0.14
เงินลงทุนช่ัวคราว 10.97 0.03 9.60 0.02 - -
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

12,717.64 35.08 13,904.38 33.25 14,514.59 32.30

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

192.81 0.53 242.93 0.58 288.11 0.64

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 187.23 0.52 139.31 0.33 63.38 0.14
ลูกหนี้เงินใหกูยมืทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 630.24 1.74 1,144.60 2.74 1,664.01 3.70
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - - 7.02 0.02
สินทรัพยรอการขาย 199.75 0.55 141.44 0.34 95.98 0.21
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 201.81 0.56 217.55 0.52 246.04 0.55
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 14,406.80 39.74 16,316.46 39.02 17,336.16 38.58
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 1.00 - 1.00 0.00 - -
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา
หนึ่งป 

20,819.61 57.43 23,879.91 57.11 25,367.34 56.46

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระเกิน
กวาหนึ่งป 

219.05 0.60 371.59 0.89 488.96 1.09

ลูกหนี้เงินใหกูยมืทีถ่ึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 306.79 0.85 653.62 1.56 1,069.49 2.38
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น - - - - 8.70 0.02
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9.71 0.03 9.71 0.02 - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 160.37 0.44 165.19 0.40 170.45 0.38
สินทรัพยสิทธิการใช - - - - 42.25 0.09
สินทรัพยไมมีตัวตน 12.49 0.03 10.45 0.02 13.27 0.03
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  277.49 0.77 326.77 0.78 349.81 0.78
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 36.11 0.10 80.31 0.19 84.21 0.19
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 21,842.62 60.25 25,498.55 60.98 27,594.50 61.42
รวมสินทรัพย 36,249.42 100.00 41,815.01 100.00 44,930.66 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน  
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 4,450.14 12.28 4,760.00 11.38 4,030.00 8.97
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 30.00 0.08 60.00 0.14 1,000.00 2.23
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

2,000.00 5.52 - - 2,150.00 4.79

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

1,400.00 3.86 4,699.43 11.24 2,269.78 5.05

หุนกูชนิดไมมีประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,584.87 4.37 2,559.45 6.12 2,334.76 5.20
หุนกูชนิดไมมีประกันระยะส้ันอื่น 8,734.78 24.09 12,049.55 28.82 - -
หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - - - 22.71 0.05
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 0.34 0.00 0.53 0.00 2.78 0.01
เงินกูยืมระยะส้ันอืน่ - - - - 8,801.88 19.59
ภาษีเงินไดคางจาย 98.18 0.27 116.42 0.28 126.11 0.28
เงินวางประกันการเชาและกูยืมเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

15.27 0.04 5.91 0.01 66.91 0.15

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 682.32 1.89 802.36 1.92 770.75 1.72
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 18,995.90 52.41 25,053.64 59.92 21,575.68 48.02
หนี้สินไมหมุนเวยีน   
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 1,800.00 4.97 4,300.00 10.28 3,650.00 8.12
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 6,166.94 17.01 2,768.18 6.62 8,654.35 19.26
หุนกูระยะยาว 4,057.35 11.19 4,057.56 9.70 4,836.75 10.76
หนี้สินตามสัญญาเชา - - - - 20.39 0.05
เงินวางประกันการเชาและกูยืมเงิน 2.12 0.01 69.48 0.17 346.41 0.77
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 106.21 0.29 142.19 0.34 179.39 0.40
รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 12,132.62 33.47 11,337.41 27.11 17,687.29 39.37
รวมหนี้สนิ 31,128.52 85.87 36,391.05 87.03 39,262.98 87.39
สวนของผูถือหุน   
ทุนเรือนหุน   
   ทุนจดทะเบียน 1,759.50 4.85 1,759.50 4.21 1,759.50 4.21
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,759.48 4.85 1,759.48 4.21 1,759.48 3.92
สวนเกินมูลคาหุน 715.42 1.97 715.42 1.71 715.42 1.59
ผลตางจากการปรับโครงสรางผูถือหุน 4.19 0.01 4.19 0.01 4.19 0.01
กําไรสะสม   
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 176.00 0.49 176.00 0.42 176.00 0.39
   ยังไมไดจัดสรร 2,465.81 6.80 2,768.88 6.62 3,015.01 6.71
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน - - - - (2.41) (0.01)
รวมสวนของผูถือหุน  5,120.90 14.13 5,423.96 12.97 5,667.68 12.61
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 36,249.42 100.00 41,815.01 100.00 44,930.66 100.00

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2561 – 2563 
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1.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดป 2561 – 2563 มีดังตอไปนี้ 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายได   
รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 2,652.55 86.04 2,911.34 87.01 3,183.90 88.55
รายไดคาบริการ 263.44 8.54 291.85 8.72 298.46 8.30
รายไดอื่น   
   รายไดจากคาปรับลาชา 147.50 4.78 126.02 3.77 90.89 2.53
   เงินปนผลรับ 0.16 0.01 0.17 0.01 0.19 0.01
   อื่นๆ 19.33 0.63 16.48 0.49 22.17 0.62
รวมรายได 3,082.98 100.00 3,345.86 100.00 3,595.61 100.00
คาใชจาย   

คาใชจายในการขาย 198.90 6.45 225.72 6.75 233.87 6.50
คาใชจายในการบริหาร 660.04 21.41 718.86 21.49 754.23 20.98
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนและการ
ดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 

- - - - 557.29 15.50

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 459.06 14.89 467.00 13.96 - -
รวมคาใชจาย 1,317.99 42.75 1,411.58 42.19 1,545.39 42.98
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ
คาใชจายภาษีเงินได 

1,764.99 57.25 1,934.28 57.81 2,050.22 57.02

คาใชจายทางการเงิน (764.06) (24.78) (858.72) (25.67) (929.64) (25.85)
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 1,000.93 32.47 1,075.55 32.15 1,120.58 31.17
คาใชจายภาษีเงินได (189.64) (6.15) (206.02) (6.16) (237.51) (6.61)
กําไรสําหรับงวด 811.29 26.32 869.53 25.99 883.06 24.56

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2561 – 2563 

1.3 งบกระแสเงินสด 

ตารางสรุปกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดป 2561 – 2563 มีดังตอไปนี้ 

สรุปงบกระแสเงนิสด ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (1,402.63) (4,209.17) (1,988.33)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (52.53) (31.45) (36.38)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 1,371.28 4,478.53 1,962.04
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (83.88) 237.91 (62.68)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 303.57 219.69 457.60
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 219.69 457.60 394.92

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2561 – 2563 
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1.4 อัตราสวนทางการเงิน 

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยป 2561 – 2563 มีดังตอไปนี้ 

อัตราสวนทางการเงิน  ป 2561 ป 2562 ป 2563 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อัตราดอกเบ้ียรับ 1/ (%) 7.85 7.77 7.65
อัตราดอกเบ้ียจาย 1/ (%) 2.62 2.64 2.50
สวนตางอัตราดอกเบ้ีย  (%) 5.23 5.13 5.15
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 26.32 25.99 24.56
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 16.70 16.91 16.27
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.32 2.25 2.02
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.09 0.09 0.08
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน   
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 6.08 6.71 6.93
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.19 1.17 1.17
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย  
อัตราสวนคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอ
สินเช่ือรวม 

(%) 2.30 2.33 2.32

อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม                                                     (%) 0.30 0.21 0.96
อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม  (%) 3.24 3.45 2.87
อัตราสวนคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอเงินให
สินเช่ือดอยคุณภาพ   

(%) 71.41 67.91 81.04

หมายเหตุ: 1/ ดอกเบ้ียรับเปนอัตรา Effective Rate และดอกเบี้ยจายรวมคาธรรมเนียมการอาวัลและการคํ้าประกันเงินกู 

1.5 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

สําหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพยรวมจํานวน 44,930.66 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 41,815.01 ลานบาท ณ ส้ินป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.45 เปนผลมาจากการเติบโตของ
พอรตสินเช่ือ โดยการใหสินเช่ือในป 2563 มีจํานวน  20,367.86  ลานบาท ลดลงจาก 22,632.76 ลานบาท ในป 
2562 หรือลดลงรอยละ 10.01 

สําหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 39,262.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 36,391.05 ลานบาท 
ณ ส้ินป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.89 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 5,667.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,423.96 ลานบาท ณ 
ส้ินป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.49 ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นสงผลใหกําไรสะสมของบริษัทและ
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น โดยมีทุนชําระแลวจํานวน 1,759.48 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 3,191.01 ลานบาท  

รายไดรวมในป 2563 มีจํานวน 3,595.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,345.86 ลานบาท ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.46 เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือ ซึ่งรายไดหลักคือรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 
ซึ่งสวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจเชาซ้ือ คิดเปนรอยละ 79.48 ของรายไดรวมในป 2563 และคิดเปนรอย
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ละ 80.43 ของรายไดรวมในป 2562 และรายไดดอกเบี้ยจากธุรกิจใหกูยืมเงิน คิดเปนรอยละ 7.50 ของรายได
รวมในป 2563 และคิดเปนรอยละ 5.18 ของรายไดรวมในป 2562 

สําหรับคาใชจายรวม (รวมผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย (ป 
2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล) ในป 2563 มีจํานวน 
2,712.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,476.33 ลานบาท ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.54 โดยมีคาใชจายในการ
ขายและบริหาร คิดเปนรอยละ 36.43 ของคาใชจายรวมในป 2563 และรอยละ 38.14 ของคาใชจายรวมในป 
2562 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและการดอยคาของสินทรัพยรอการขายในป 2563 คิดเปนรอยละ 
20.54 ของคาใชจายรวมในป 2563 ซึ่งเทียบเคียงไดกับหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญในป 2562 ซึ่งเทากับรอยละ 
18.86 ของคาใชจายรวมในป 2562 คาใชจายทางการเงิน คิดเปนรอยละ 34.27 ของคาใชจายรวมในป 2563 
และรอยละ 34.68 ของคาใชจายรวมในป 2562 และภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 8.76 ของคาใชจายรวม
ในป 2563 และรอยละ 8.32 ของคาใชจายรวมในป 2562 

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2563 มีจํานวน 988.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 944.58 ลานบาท ในป 2562 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.61 สําหรับคาใชจายทางการเงินในป 2563 มีจํานวน 929.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 858.72 
ลานบาท ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.26 เพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินกูยืมที่มากขึ้นเพื่อรองรับการใหสินเช่ือ 
ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยจายลดลงจากปกอนหนา 

กําไรสําหรับป 2563 มีจํานวน 883.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 869.53 ลานบาท ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.56 สําหรับอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในป 2563 เทากับรอยละ 24.56 ลดลงเล็กนอยจากในป 2562 
ที่เทากับรอยละ 25.99 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) ณ ส้ินป 2563 เทากับรอยละ 16.27 
ลดลงเล็กนอยจาก ณ ส้ินป 2562 ที่รอยละ 16.91 

พอรตสินเช่ือ กอนการหักคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ป 2562: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) ในป 
2563 มีจํานวน 44,489.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 41,299.84 ลานบาท ในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.72 
ในขณะท่ีสัดสวนสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPLs) ณ ส้ินป 2563 เทากับรอยละ 2.87 ของพอรตสินเช่ือรวม ลดลง
จากรอยละ 3.54 ของพอรตสินเช่ือรวม ณ ส้ินป 2562 ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของสินทรัพยของบริษัทและ
บริษัทยอยอยูในเกณฑที่ดี สําหรับอัตราสวนคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเงินใหสินเช่ือดอย
คุณภาพ (NPLs) เทากับรอยละ 81.04 ส้ินป 2563 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 67.91 ณ ส้ินป 2562 
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แผนท่ีของสถานที่รับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 02-658-5800 ตอ 410, 501 หรือ 526 
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เลขท่ีใบจอง ................................................
ใบจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทนุ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,947,820 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 17.00 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม 
วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 

ขอมูลผูจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทุน (โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .......................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถือหุน                      
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ..................................................  บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย: สัญชาติ ............................  ใบตางดาว  หนังสือเดินทาง เลขท่ี ...................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: สัญชาติ ............................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................ 
ท่ีอยูใหเปนไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนในวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท่ีติดตอได ...................................... โทรศัพทเคลื่อนท่ี ..................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจาย:  ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย  หักภาษี ณ ท่ีจาย
มีความประสงคขอจองซ้ือและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี  (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อท่ีระบุไวในใบรับรองการจองซื้อหุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

รายละเอียดการจองซ้ือ ราคา (บาทตอหุน) จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 

 จองซ้ือนอยกวาสิทธิ 
17.00    

 จองซ้ือตามสิทธิท้ังจํานวน 

 จองซ้ือเกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเพ่ิม) 17.00    
รวม    

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอชําระคาจองซ้ือจํานวนดังกลาว โดย 
 เงินโอน เขาบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 142-309226-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” 
 เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วันท่ี .............................................. ธนาคาร ......................................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” ลงวันท่ีไมเกิน 21 พฤษภาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการถัดไปเทาน้ัน 
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีใชในการชําระคาจองซ้ือ ตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง  เพ่ือผูจองซ้ือ  เพ่ือบุคคลอ่ืนโปรดระบุ .............................................................................................................
หมายเหตุ: ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริง หรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคล หรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท / บริษัทหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดานหลังใบจอง) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ช่ือ ....................................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย เลขท่ี ........................................................ ซ่ึงขาพเจามีอยูกับ
บริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือแทน) 

กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพ่ือขาพเจา (การถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูจองซ้ือตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด) และผูจองซ้ือกรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามท่ีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ท้ังน้ี หากปรากฏขอบงช้ีวาผูจองซ้ือเปนบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซ้ือยินยอมท่ีจะรับการจัดสรรหุนสามัญเปนใบหุนแทน 

 ออกใบหุนในนามของขาพเจา สําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และสงใบหุนใหกับขาพเจาตามช่ือและท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยขาพเจาอาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและขออนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 

การคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ถาม)ี 
ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดรับจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือ หรือคืนเงินสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ 
และจัดสงใหตามช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี หากไดมีการจัดสงเช็คขีดครอมดังกลาวทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ และผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของเมื่อนําเช็คขีดครอมไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนน้ี แตหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซ้ือท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซ้ือ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตามเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลท่ีหากไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายใตกฎหมายไทย และ/หรือทําใหหรืออาจเปนผลใหบริษัทมีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ ใหถือวาขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษัทใชหลักฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูรับประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจาจากสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวของ 
ขาพเจาไดศึกษาขอมูลในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแลว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกลาว รวมท้ังท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย

  
ลงช่ือ .......................................................................................................... ผูจองซ้ือ 

(........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจขอมูลอยางรอบคอบกอนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ผูจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ...................................................................................................................... เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
รวมจํานวน ............................................................. หุน ในราคาหุนละ 17.00 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ......................................................................... บาท 
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา .................................................
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี .................................................... 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ ..............................................................

หมายเหตุ: ผูจองซ้ือสามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถอืหุนและสิทธกิารจองซ้ือ หรือสอบถามข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ใหไว ไดทางโทรศัพท 02-009-9999 (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด)

 



 
 

BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือผูรับฝากทรัพยสิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

หมายเหตุ: โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 



 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

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

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

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

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

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

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

CDCFFI 

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

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

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

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

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

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

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

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

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

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

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4



ส่ิงที่สงมาดวย 5 

หมายเหตุ 
1. ปดอากรแสตมป 30 บาท 
2. เอกสารประกอบการมอบอํานาจ ไดแก 

- ผูมอบอํานาจ โปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สําเนาบัตรประชาชนซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีผูมอบอํานาจ
เปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรอง พรอมลงนาม และประทับตรา (ถามี) โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคลนั้น) 

- ผูรับมอบอํานาจ โปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สําเนาบัตรประชาชนซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

หนังสือมอบอํานาจ 
สําหรบัการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 
        เขียนที่      
        วันที่      
 
 ขาพเจา/บริษัท            
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่    โทรศัพท    
ที่อยูปจจุบัน             
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   (“ผูมอบอํานาจ”) 
 ขาพเจา/บริษัท มีหุนสามัญของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน                                             หุน 
มีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้จํานวน                                             หุน รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 ขอแตงต้ังและมอบอํานาจให            
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่      โทรศัพท    
ที่อยูปจจุบัน             
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   (“ผูรับมอบอํานาจ”) 
 เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนขาพเจา/บริษัท ในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) จํานวน                                             หุน รวมไปถึงการย่ืนเอกสาร ลงนาม แกไขเพิ่มเติมขอความในใบจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุน ชําระคาจองซื้อ ตลอดจนการกระทําใดๆ ที่เก่ียวของกับการนี้แทนขาพเจา/บริษัท จนเสร็จการ 
 การใดท่ีผูรับมอบอํานาจ ไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ผูมอบอํานาจขอใหสัตยาบันตอ
การกระทําดังกลาว และมีผลผูกพันตอผูมอบอํานาจ เสมือนผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเองทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน
รับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตางไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 
ลงชื่อ    ผูมอบอํานาจ  ลงชื่อ    ผูรับมอบอํานาจ

( )  ( ) 
 
 
ลงชื่อ    พยาน  ลงชื่อ    พยาน 

( )  ( ) 
 

ปดอากรแสตมป 
30 บาท 
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