
 

 

                                      

                                                                  ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน)                                                                                                      
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Beyond Securities Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 1,439,671,222 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท ในอตัราสว่นการจอง 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่
Offering 1,439,671,222 newly issued ordinary shares to existing shareholders with a par value of Baht 5.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share at ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซือ้ / Subscription  Date   17 พฤษภาคม 2565 / May 17, 2022       18 พฤษภาคม 2565 / May 18, 2022      19 พฤษภาคม 2565 / May 19, 2022     20 พฤษภาคม 2565 / May 20, 2022      23 พฤษภาคม 2565 / May 23, 2022 
 
 
ขา้พเจา้ I/We (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้) (Type of subscriber)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ...............................................................        บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบตา่งดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................... 
    Natural Person of Thai Nationality        ID card No.         Natural Person of Alien Nationality               Alien Card/Passport No. 
 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย      เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................... 
    Juristic Person of Thai Nationality        Company Registration No.        Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล (Mr., Mrs., Miss, Corporate)........................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี/Share Register No. ........................................................   
วนั / เดือน / ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล) / Date of Birth (Registration Date)....................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี /Tax ID Number...............................................................   
ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย /Type of Tax Payment          ไมห่กั ณ ท่ีจ่าย / Non Withholding Tax   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Withholding Tax 
บา้นเลขท่ี / Address..................................... หมูท่ี่ / Moo….............. ตรอก/ซอย/ Lane/Soi .......................................................... ถนน / Road...............................................................แขวง / ต  าบล / Sub-District......................................................                                                                                                                                    
เขต/อ  าเภอ / District............................................................จงัหวดั / Province......................................................... รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code..............................................โทรศพัทท่ี์ติอตอ่ได ้/ Telephone………………........................................                                    
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 จ  านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ดงันี ้
According to the Share Register Book as April 5, 2022 I/We own..............................................................................shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of BEYOND Securities Public Company Limited as follow: 

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

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร/ Subscription for full of the entitlement   

 จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร / Subscription for less than the entitlement   

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

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองหุน้สามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by           
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.  โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา)/ Money Transfer through Bill Payment System at all 
branch of Bangkok Bank PLC.)   น าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา (โดยเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกั
หกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสั่งจ่าย  “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) เพือ่จองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน” เลขท่ีเชค็/ดร๊าฟท.์.................................วนัท่ี................. ธนาคาร...................................สาขา..................... 
 Cheque/Cashier cheque/Draft through Bill Payment System Payable at all branch of Bangkok Bank PLC. (Such Cheque/Cashier cheque/Draft must be dated no later than May 19, 2022 and can be collected from clearing house in 
Bangkok within the next business day)., Payable to “BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” Cheque No………………………….Dated……………Bank…………………………..Branch………………… 
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment   โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking     โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับบริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน) / For subscribers who have a trading account with BEYOND  ช  าระโดยโอนเงินผา่นระบบ ATS / by Automatic Transfer System (ATS) 
 ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี / Payment by debiting from trading account No.  .......................................... 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น  าหุ้น เข้าบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ  ากัด  เพ่ือผู้ฝาก” และด  าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี...... .................................................................. น  าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไท ย) จ  ากัด เพ่ือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น           
บัญชีเลขท่ี...................................................... (ช่ือบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยต์อ้งเป็นช่ือเดียวกับผูจ้อง มิฉะนั้นจะด  าเนินการออกใบหุ้นในช่ือผูจ้องซือ้แทน)  / Issue a share certificate for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited for Depositors” and have…………………………………Participant Number……………………………,deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our 
securities trading account No…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued) 
 น  าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate 
later, subscriber will be subject to 100 Baht fee specified by Thailand Securities depository Company Limited) 
 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกเป็นใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้  าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that 
I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจอง ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็คบคุคล / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารการแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพันตามหนังสือดงักล่าวและท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย/ I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke 
this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment or Personal Cheque / Cashier Cheque / Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised 
my/our share subscription rights. 
            การคืนเงินค่าจองหุน้ (ถา้มี) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรนอ้ยกวา่จ  านวนท่ีจองซือ้ทัง้หมดหรือไมไ่ดร้บัการจดัสรรไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่น
ตา่งคา่จองซือ้ โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ตามส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่านัน้ 

  Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We 
have agreed for the refund to be returned by transferring to the subscriber's bank account according to a copy of the first page of the bank account book in the category of savings account or current account only. 

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

 
       ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ/ Subscriber’s name 
          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
วนัท่ีจองซือ้        17 พฤษภาคม 2565        18 พฤษภาคม 2565       19 พฤษภาคม 2565       20 พฤษภาคม 2565       23 พฤษภาคม 2565                                                                          เลขท่ีใบจอง ............................................................ 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจอง (ช่ือตามใบจอง)..................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ BYD จ านวน..................................... หุน้  รวมเป็นเงิน..........................................บาท  โดยช าระเป็น    
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment   เช็คบคุคล     แคชเชียรเ์ชค็      ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์............................ วนัท่ี.......................... ธนาคาร...................... สาขา.............................    
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment        โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking        โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับ BYD  โอนเงินผา่นระบบ ATS  ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..................................... ...................... 
โดยด  าเนินการดงันี ้    น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) น  าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ   เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก......................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..............................................      

                                                       เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ ................................................................................................. 

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

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

                     เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………..………...   

.......…...…………………………………………………………               

      ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 (Enclosure 2) 

 



ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ชือ่บริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ชือ่บริษัท 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี เอสที จ  ากดั (มหาชน)  
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน)  
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ  ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปริง จ  ากดั  
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

SUB BROKER 

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

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

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

  

CUSTODIAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

337 
ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

425 
 

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



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) (BYD)  

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

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  BYD 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     04/04/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    07/04/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    1.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     17/05/2022 - 23/05/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

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

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          17/05/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 





   

 
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

 
ของ 

 
บริษทัหลกัทรัพย์ บยีอนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ระยะเวลารับจองซ้ือและช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
วนัที่ 17–20 และ 23 พฤษภาคม 2565 

  



 



1 
 

  วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

เรือ่ง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)  

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 3.  ใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) 
 4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัท  

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้ 
 5. ใบรับรองสิท ธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน  ซึ่งออกโดย  บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (แยกออกจากเลม่) 
 6. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 7. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2565 และที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้จ านวน 1,439,671,222 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขายในช่วงราคา 1.00 บาท 
และก าหนดอตัราส่วนในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 1 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน และ
ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้  และไดร้บัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่        
5 เมษายน  2565 และก าหนดวนัจองซือ้และวนัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในระหว่างวนัที่ 17-20, 23 พฤษภาคม 2565 
(รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. 

ทั้งนี  ้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก า หนดไว้ข้างต้นได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมื่อมีหุน้สามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านั้น โดย
หลกัเกณฑส์ าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงันี ้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้เกิน

กว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกวา่สิทธิของตนแต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้
ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายไดจ้อง
ซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 
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(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของ
หุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละราย
จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้
หุน้เกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มผ่านจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้ (Tender 
Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต  ่ากว่ามูลค่าหุน้สามัญที่ตราไวข้องบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตาม
เง่ือนไขและไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 แลว้ ตามที่ก าหนดในมาตรา 
52 แหง่ พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บรษัิทฯ สามารถเสนอขายหุน้
สามัญที่ราคาต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามัญที่ตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหผู้จ้องซือ้รายใด หาก
การจดัสรรดงักลา่วท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จึงเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธิของทา่นในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุนใบรบัรองสิทธิ

การจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) โดย

รายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มา

ดว้ย 1) ท่ีสง่มาดว้ยนี ้และขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ บรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดใ้หไ้ว ้เพื่อการใช้

สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว เมื่อมีการรอ้งขอจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ/หรือ

หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เทา่นัน้  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

             (นางสาวออมสนิ ศิร)ิ       (นางสาวปทิตตา มิลนิทจินดา) 
              กรรมการผูม้ีอ  านาจ                      กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
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 ส่วนที่ 1  

 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนของ  

บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 

1. ชื่อและสถำนที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 46/7 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 11, 12 ถนนรชัดำภิเษก  
 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์ 0 2820 0100  
โทรสำร 0 2820 0208 
เว็บไซด ์ www.beyondsecurities.co.th  

2. วัน  เดือน  ปี และคร้ังที่ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 21 มีนำคม 2565 

กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565  เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2565  

3. รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 21 มีนำคม 2565 และทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เมื่อ
วนัที่ 29 เมษำยน 2565 มีมติอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ กำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู ่
(Rights Offering) โดยกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ และกำรก ำหนดอตัรำสว่นในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

กำรลดทนุจดทะเบียน : ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 73,405 บำท จำกทนุจดทะเบียนจ ำนวน 
9,171,763,810 บำท เป็นจ ำนวน 9,171,690,405 บำท ดว้ยกำรตดัหุน้สำมญัใน
สว่นท่ียงัมิไดม้ีกำรออกจ ำหนำ่ยจ ำนวน 14,681 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

กำรเพิ่มทนุจดทะเบียน : กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ ำนวน 9,025,021,815 บำท จำกทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 9,171,690,405 บำท เป็นจ ำนวน 18,196,712,220 บำท โดย
กำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,805,004,363 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 
บำท และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

- จดัสรรหุน้จ ำนวน 1,439,671,222 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) 

- จดัสรรหุน้จ ำนวน 365,333,141 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท เพื่อรองรบั
กำรปรบัสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทหลกัทรพัย ์
บียอนด ์(มหำชน) ครัง้ที่ 6 (BYD-W6) ดว้ยเหตบุริษัทไดอ้อกและเสนอขำย
หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) 
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ทนุจดทะเบียนใหม ่ : 18,196,712,220 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,639,342,444 หุ้น    
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
ก่อนกำรเพิ่มทนุ 

: 9,171,690,405 บำท แบ่ งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,834,338,081 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท  

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
หลงักำรเพิ่มทุนโดยกำร
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทฯ ตำมสดัสว่น
จ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ล ะรำย ถื ออยู่  (Rights 
Offering) (กรณีที่มีกำร
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ครบทัง้จ ำนวน) 

: 16,370,046,515 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3,274,009,303 หุ้น     
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

จ ำนวนหุ้นที่จะจัดสรร
เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุ้ น แ ต่ ล ะ ร ำ ย ถื อ อ ยู ่
(Rights Offering) 

: 1,439,671,222 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

อตัรำสว่นกำรจองซือ้ : 1 หุน้สำมญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สำมญัใหม ่ 

รำคำที่เสนอขำยตอ่หุน้ : รำคำหุน้ละ 1 บำท 

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู ่  
(Rights Offering) ในอตัรำสว่น 1 หุน้สำมญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สำมญัใหม ่

กรณีผูถื้อหุ้นจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รบักำร
จดัสรร ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่วจะไดร้บักำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนเกินกว่ำสิท ธิที่ ได้รับกำรจัดสรร 
(Oversubscription) ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่วจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สำมัญในครำวเดียวกับกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุนตำมสิทธิและตอ้งช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้จ ำนวน 

ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมำจำกกำรค ำนวณ และ/หรือ      
กำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิม ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร 
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หรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทหรือคณะกรรมกำรบริหำร 
มีอ  ำนำจและดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่คงเหลือดงักลำ่วใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทฯ ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ในจ ำนวนที่เกินกวำ่สทิธิของตนได้
ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ไดอ้ีกในรำคำเสนอขำยเดียวกนั ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ ำหรบั
กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืมำกกวำ่หุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ ท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุน้เกินกวำ่สทิธิของตนและ
ช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนดังกล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนที่
แสดงควำมจ ำนง ขอจองซือ้เกินกวำ่สิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

2. กรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืนอ้ยกวำ่หุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำยจะไดร้บักำร
จัดสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำ
สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ให้
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ที่มีสทิธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยไดจ้องซือ้และ
ช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมขอ้ (ก) 
บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
และยงัไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำยนัน้ (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้
ทิง้) โดยจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รบักำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่วำ่กรณีใด จะตอ้ง
ไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิรำยใด ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ (Tender Offer) 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำรในกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำไม่จดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุใหผู้จ้องซือ้รำยใด หำกกำรจดัสรรดงักลำ่วท ำใหห้รืออำจเป็นผลให้
เป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ก ำหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่
เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่ไดอ้อกจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
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ในกำรนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือ
คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทหรอื
คณะกรรมกำรบรหิำร มีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถือ
อยู ่ (Rights Offering) ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลำ
กำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย กำรช ำระค่ำหุน้ วิธีกำรจัดสรร รวมถึง
เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ดงักลำ่ว 

(2) กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ที่ปรกึษำกฎหมำย กำรเขำ้เจรจำ ท ำ
ควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมทั้งด ำเนินกำรต่ำง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว 

(3) ลงนำมในค ำขออนุญำตต่ำง  ๆ ค ำขอผ่อนผันต่ำง  ๆ (ถ้ำมี ) และ
หลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุ ซึ่งรวมถึง กำรรบัรองเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรติดต่อ รวมถึง
กำรจดักำรและกำรยื่นค ำขออนญุำตตำ่ง ๆ ค ำขอผอ่นผนัต่ำง ๆ (ถำ้มี) 
และหลกัฐำนที่จ ำเป็นที่เก่ียวขอ้งต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้ง และ 

(4) กำรน ำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ รวมถึง กำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับ
กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวได้ทุกประกำรจนเสร็จกำร รวมทั้งให้มี
อ  ำนำจในกำรแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ดงักลำ่วขำ้งตน้ 

4. วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ก ำหนดใหว้นัที่ 5 เมษำยน 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรจองซือ้และไดร้บักำรจัดสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

5. ก ำหนดกำรจองซือ้ และรับช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

5.1. ระยะเวลำกำรจองซือ้ และรับช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

วนัท่ี 17-20 , 23 พฤษภำคม 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร)  ในระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

5.2. สถำนที่รับจองซือ้และรับช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้สำมำรถติดตอ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่ 

 



                 บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
 

8 
 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน 
เลขที่ 46/7 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ อำคำร A ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  10310 
โทรศพัท ์ : 0 2820 0100 
โทรสำร : 0 2820 0208 
อีเมล ์ : byd__op@beyondsecurities.co.th 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ รบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดว้ยกำรมำติดตอ่บริษัทฯ ดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ ณ สถำนท่ีรบัจอง
ซือ้หุน้ โดยบรษัิทฯ ไมร่บักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ทำงไปรษณียแ์ละทำงโทรสำร ทกุกรณี และงดรบัจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุผำ่นระบบสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ (Decision Support System : DSS) ของ TSD   

5.3. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1) กรณีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน - ตำมสิทธิ หรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร 

ผูถื้อหุน้เดิมที่แจง้ควำมประสงคจ์องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิหรอืนอ้ยกวำ่สทิธิจะไดร้บักำรจดัสรรทัง้จ ำนวน
ที่จองซือ้ 

2) กรณีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน - เกินกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร 

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอัตรำส่วน ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกิน
กว่ำสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เทำ่นัน้ 

นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุเกินสิทธิในครำวเดียวกบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิและตอ้งช ำระเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้
เกินสทิธิทัง้จ ำนวน 

ในกรณีที่จองซือ้เกินสทิธิและไมไ่ดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไมค่รบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ บรษัิทฯ 
จะคืนเงินสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิภำยใน  7 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ โปรดดรูำยละเอียดวิธีกำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุน้ตำมขอ้ 5.6 

ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมตำมสทิธิ บริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะ
กรรมกำรบรหิำรเป็นผูม้ีอ  ำนำจพิจำรณำจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงควำมจ ำนง
ซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสทิธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไมท่ ำใหผู้ถื้อหุน้เดิมที่จอง
ซือ้หุน้เกินกวำ่สทิธิรำยใด ถือครองหุน้ของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขำ้มผ่ำนจดุที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้ 
(Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 
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ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิกำรพิจำรณำไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหผู้จ้องซือ้
รำยใด หำกกำรจดัสรรดงักลำ่วท ำใหห้รอือำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำง
ดำ้วตำมที่ก ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

โดยมีแนวทำงกำรจดัสรรดงันี ้

กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือ - มำกกว่ำหุ้นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 

บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสทิธิของตนและช ำระคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนที่แสดงควำม
จ ำนง ขอจองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของ
หุน้นัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่ำหุ้นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 

(ก) จดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญั
เพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรำยไดจ้องซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลือจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยและยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผู้

ถือหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิของตนแต่ละรำยนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำก

กำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้

สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้  

ตัวอยำ่งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจำกกำรจองซือ้ตำมสทิธิเทำ่กบั 150 หุน้ 

 กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ำสิทธิรอบที่ 1 

ผูถื้อหุน้ 
จ ำนวนหุน้ท่ี
ถือปัจจบุนั 

จ ำนวนหุน้ท่ีจองซือ้ 
จดัสรรเกินสทิธิ 

รอบที ่1 
จดัสรรจรงิ
รอบที่ 1 

คงเหลอืจ ำนวน
หุน้ท่ีจองเกิน
สทิธิและยงั

ไมไ่ดร้บัจดัสรร 
ตำมสทิธิ เกินสทิธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 100 100 20 100/450×150 = 33.33 20 0 

ผูถื้อหุน้ ข. 150 155 70     150/450×150 = 50 50 20 

ผูถื้อหุน้ ค. 200 200 100  150/450×150 = 66.67 66 34 

รวม 450 450 190  136 54 

จ ำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรคร้ังที่ 1 14  
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จำกกำรจดัสรรกำรจองเกินกวำ่สทิธิรอบที่ 1 จ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ ก. จะไดร้บัจดัสรรเทำ่กบั 33.33 หุน้ โดยเศษ 0.33 หุน้ให้
ปัดทิง้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ ก. จองซือ้เกินกว่ำสิทธิเพียง 20 หุน้ จึงไดร้บักำรจดัสรรเพียง 20 หุน้ จ ำนวน หุน้ที่ผูถื้อหุน้ ข. 
จะไดร้บัจดัสรรเทำ่กบั 50.00 หุน้ จะไดร้บักำรจดัสรรจรงิ 50 หุน้ และจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ ค. จะไดร้บัจดัสรรเท่ำกบั 66.67 
หุน้โดยเศษ 0.67 หุน้ใหปั้ดทิง้ และไดจ้ดัสรรจรงิ 66 หุน้ ดงันัน้คงเหลือจ ำนวนหุน้ท่ียงัไมไ่ดร้บักำรจดัสรรอีกจ ำนวน 14 หุน้
โดยจะน ำมำจดัสรรตอ่ในรอบถดัไป เนื่องจำกภำยหลงักำรจดัสรรในรอบแรก ผูถื้อหุน้ ข. และ ค. ยงัคงตอ้งกำรจองซือ้หุน้
เกินสทิธิอีกจ ำนวน 20 หุน้ และ 34 หุน้ตำมล ำดบั 

กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ำสิทธิรอบที่ 2 

ผูถื้อหุน้ 
จ ำนวนหุน้ท่ี
ถือปัจจบุนั 

จ ำนวนหุน้ท่ีจองซือ้ 
จดัสรรเกินสทิธิ 

รอบที ่2 
จดัสรรจรงิ
รอบที่ 2 

คงเหลอืจ ำนวน
หุน้ท่ีจองเกินสทิธิ
และยงัไมไ่ดร้บั

จดัสรร 
ตำมสทิธิ เกินสทิธิ 

ผูถื้อหุน้ ข. 150 150 70 150/350×14 = 6.00 6 14 
ผูถื้อหุน้ ค. 200 200 100 200/350×14 = 8.00 8 26 

รวม 350 350 170  14 40 
จ ำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรคร้ังที่ 2 0  

จำกกำรจดัสรรกำรจองเกินกวำ่สทิธิรอบที่ 2 จ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ ข. จะไดร้บัจดัสรรเท่ำกบั 6 หุน้ และจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ 
ค. จะไดร้บัจดัสรรเท่ำกบั 8 หุน้ ดงันัน้ ซึ่งไม่มีหุน้คงเหลือที่ยงัไม่ไดร้บักำรจดัสรร แต่หำกในกรณีที่มีหุน้คงเหลือที่ยงัไม่ได้
จดัสรร บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรจดัสรรหุน้คงเหลอืดงัเช่น 2 รอบแรกจนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร 

สรุปผลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ 
จ ำนวนหุน้ท่ีจองซือ้ 

ตำมสทิธิ เกินสทิธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 100 20 

ผูถื้อหุน้ ข. 150 56 

ผูถื้อหุน้ ค. 200 74 

รวม 450 150 
5.4. ขั้นตอนและวิธีกำรจองซือ้และรับช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

5.4.1. วิธีกำรจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ เลอืกวิธีช ำระเงินเพียงวิธีเดียว 

 กรณีช ำระด้วยเงนิสดผ่ำนเคำนเ์ตอรข์อง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ด้วยระบบ Bill Payment 

ให้ผู้จองซื้อช ำระเงินสดผ่ำนระบบใบน ำฝำกแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) ผ่ำนเคำน์เตอรข์อง
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) เท่ำน้ัน และตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มดว้ยระบ ุRef.1: เลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ 10 หลกั (ตำมที่ปรำกฏในใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 5)) และระบุ Ref.2: 
เลขที่บัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง/ใบต่ำงดำ้ว โดยช ำระเงินเขำ้บัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด์ จ ำกัด 
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(มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) รบัเอกสำรจองซือ้ระหว่ำงวนัที่ 
17-20 , 23 พฤษภำคม 2565 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น.ถึง 15.00 น.  

 กรณีช ำระเงินด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 
(ดร๊ำฟท)์ ผ่ำนเคำนเ์ตอรข์อง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ด้วยระบบ Bill Payment  
ให้ผู้จองซื้อต้องฝำก เช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 
(ดร๊ำฟท)์ ผ่ำนระบบใบน ำฝำกแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) ผ่ำนเคำนเ์ตอรข์องธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) เท่ำน้ัน และตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน พรอ้มดว้ยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั 
(ตำมที่ปรำกฏในใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 5)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตร
ประชำชน/หนงัสือเดินทำง/ใบต่ำงดำ้ว โดยเช็คบคุคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ 
ตั๋วแลกเงิน (ดรำ๊ฟท)์ ดงักลำ่วตอ้งสำมำรถเรยีกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครภำยในวนัท ำกำร
ถัดไป เช็คดังกล่ำวจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 
เท่ำน้ัน โดยขีดครอ่มเพื่อเขำ้บญัชีโดยเฉพำะ (Account Payee Only) สั่งจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน”  และน ำฝำกเขำ้บญัชี  “บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) เพื่อ
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ก ำหนดเวลำรบัจองซือ้กรณีช ำระด้วย เช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ        
ตั๋วแลกเงิน (ดรำ๊ฟท)์ ระหวำ่งวนัท่ี 17-19 พฤษภำคม 2565 ในระหวำ่งเวลำ 09.00 น. ถึง 15.00น.  

 กรณีช ำระเงนิด้วยกำรโอนเงนิผ่ำนระบบ Internet Banking / Mobile Application 

ใหช้ ำระเงินผำ่นระบบ Internet Banking / Mobile Application ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) เท่ำน้ัน 
โดยช ำระเงินเขำ้บญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” ธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) Service Code: BYDS038 รบัเอกสำรจองซือ้ระหว่ำงวันที่ 17-20 , 23 พฤษภำคม 
2565 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. และตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มดว้ยระบ ุRef.1: เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
10 หลกั (ตำมที่ปรำกฏในใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำดว้ย 5)) และระบ ุRef.2: เลขที่บตัร
ประชำชน/หนงัสอืเดินทำง/ใบตำ่งดำ้ว  

 กรณีช ำระเงนิด้วยกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 

กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) ส ำหรับผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่ม

ทุนที่ได้เปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำม
ประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในวนั
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยแจง้ควำมประสงคผ์ำ่นผูแ้นะน ำกำรลงทนุ (IC) 

หมำยเหตุ 1. ผู้ถอืหุ้นจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมของธนำคำรเอง (ถำ้มี) 

 2. บริษัทฯ งดรับกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนทำงไปรษณียแ์ละทำงโทรสำรทุกกรณี 

 3. บริษัทฯ งดรับช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็นเงนิสด 

 4. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ท ำกำรจองซือ้และช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนด้วยวิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

 5. กรณีช ำระค่ำจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่งจ่ำยต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซือ้หุ้นเท่ำน้ัน (ยกเว้นผู้จองซือ้เป็นผู้เยำว)์ 
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5.4.2. เงือ่นไขอื่นๆ ในกำรจองซือ้ 

1) ในกรณีขอ้ 5.4.1 เจ้ำหนำ้ที่ของตัวแทนรบัจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน จะลงลำยมือช่ือผูร้บัจองเพื่อออก
หลกัฐำนกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (สว่นทำ้ยของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐำนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งกำรจองซือ้จะสมบรูณเ์มื่อบรษัิทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค ดรำ๊ฟท ์
หรอืแคชเชียรเ์ช็ค ไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้  ำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและช ำระเงินคำ่จองซือ้แลว้ จะไมม่ีสทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ 

3) หำกผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำที่บริษัทฯ ไดก้ ำหนดไว ้หรือบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไดต้ำม
เวลำที่ก ำหนด หรือผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้น หรือน ำสง่เอกสำรที่ใช้
ประกอบกำรจองซือ้ไมค่รบถว้นภำยในระยะเวลำจองซือ้ บรษัิทฯ อำจถือไดว้ำ่ผูถื้อหุน้สละสทิธิในกำรจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

4) บริษัทฯ โดยตวัแทนในกำรรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้รำยใด หำกกำรจัดสรร
ดงักล่ำวท ำใหห้รืออำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำขดัต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ 
หรอืเป็นจะผลใหต้อ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก
และเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย 

5) บรษัิทฯ โดยตวัแทนในกำรรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปลีย่นรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินคำ่หุน้ 

เง่ือนไขในกำรจองซือ้ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตำมควำม

เหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ตอ่กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงักลำ่ว 

5.5. เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนและกำรน ำส่งเอกสำร 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยตอ้งกำรจองซือ้และลงลำยมือช่ือผูจ้องซือ้ใน
ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และช ำระเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุเพียงครัง้เดยีวเต็มจ ำนวนตำมที่จองซือ้ตำมช่องทำงที่บรษัิทฯ 
ก ำหนด  

ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งยื่นเอกสำรกำรจองซือ้หุน้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ณ บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกัด 
(มหำชน) ซึง่เป็นผูด้  ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี ้

 ใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 2): ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน กรุณำกรอก
รำยละเอียดและลงลำยมือช่ือใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคลจะตอ้งลงนำมโดยผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถำ้มี) 

 ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิง่ที่สง่มำดว้ย 5): ใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่
ระบจุ ำนวนที่ผูถื้อหุน้มีสทิธิไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (เอกสำรแจง้สทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
ที่ออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย”์)) 
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 หลักฐำนกำรช ำระเงิน ได้แก่ หลักฐำนใบแจ้งกำรช ำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) หรือ
หลักฐำนกำรช ำระเงนิผ่ำนช่องทำง Electronic Bill Payment (Internet Banking / Mobile Application)  
พรอ้มทัง้ระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ช่ือ-นำมสกลุ (ตำมที่ปรำกฏในใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ) และ
หมำยเลขโทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

 ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก  ประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรำยวันของ ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด(มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เท่ำน้ัน โดยช่ือบญัชีเงินฝำก
ธนำคำรตอ้งเป็นช่ือเดียวกับผูจ้องซือ้หุน้เท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำหรบักรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้
ตอ้งกำรใหค้ืนเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร หรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่
จองซือ้เกินสทิธิ ผำ่นระบบกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร ตำมขอ้ 5.6.1 

 เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพยเ์ฉพำะผู้ที่ประสงคน์ ำหลักทรัพยฝ์ำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำน้ัน  และกรอกข้อมูลในแบบสอบถำมกำรตรวจสอบสถำนะ FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่สง่มำดว้ย 4) โดยแนบเอกสำรดงักลำ่วใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบั
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดว้ย มิฉะนัน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 เอกสำรประกอบกำรแสดงตน: 
(1) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุน้ที่ปรำกฎในสมุดทะเบียนหุน้
หรอืในใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยน
ช่ือ/ช่ือสกลุ ใบทะเบียนสมรส ใบหยำ่ เป็นตน้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งดำ้ว 
ส ำเนำใบตำ่งดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส ำเนำหนังสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย ์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 
พรอ้มแนบเอกสำรส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญัแสดงกำรจัดตัง้นิติบุคคลที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิตบิคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) พรอ้ม
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลดงักล่ำว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยส ำเนำเอกสำรทัง้หมดดงักล่ำวจะตอ้ง
ไดร้บักำรรบัรองลำยมือช่ือ โดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรอืรบัรองโดยสถำนฑตูไทย หรอืสถำนกงสลุ
ไทยในประเทศที่เอกสำรไดจ้ดัท ำขึน้ เพื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง และมีอำยไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ 
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 หนังสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจ
มำกระท ำกำรแทน)  พรอ้มส ำเนำเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผูจ้องซือ้ และผูร้บัมอบอ ำนำจซึ่งลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจใหก้บั Custodian ผูจ้องซือ้ตอ้งมีหนงัสอืมอบอ ำนำจให ้Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 
ฉบบั โดยเอกสำรกำรจองซือ้หุน้จะตอ้งลงนำมโดย Custodian และจะตอ้งมีหนงัสอืของ Custodian ที่ระบวุำ่เป็น
ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมดงักลำ่ว พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

หมำยเหตุ หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ที่ถูกตอ้ง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนวันที่ 23 

พฤษภำคม 2565 เวลำ 15.00 น. บรษัิทฯ ถือไดว้ำ่ผูถื้อหุน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิกำรไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว 

 

5.6. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบตำม
จ ำนวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้แสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิของตน และไดช้ ำระเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
เต็มจ ำนวนเพื่อช ำระคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัที่จอง
ซือ้เกินสิทธิของตนตำมที่แสดงควำมจ ำนง หรอืในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิด
เง่ือนไขกำรจองซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสอืแจง้จัดสรร และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ฉบบันี ้
บรษัิทฯ จะคืนเงินตำมจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีไมไ่ดร้บักำรจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้และไมม่ีคำ่เสยีหำยใดๆ โดย 

5.6.1. โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้หุน้ตำมส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรกประเภทออมทรพัยห์รือ
กระแสรำยวนัเท่ำนัน้ โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกับช่ือผูจ้องซือ้หลกัทรพัย ์ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนั
สิน้สดุระยะเวลำกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (23 พฤษภำคม 2565) ในกรณีที่ช่ือบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัช่ือ
ผูจ้องซือ้หุน้ หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผู้
จองซือ้หุน้ตำมที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ หรือไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ 
บรษัิทฯ และ/หรอืตวัแทนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรคืนเงินดว้ยเช็คขีดครอ่ม
เทำ่นัน้ 

5.6.2. กรณีผูจ้องซือ้มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลักทรพัย์ บียอนด์ จ ำกัด (มหำชน)  กำรคืนค่ำจองหุ้นจะ
ด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผำ่นระบบโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) เขำ้บญัชีธนำคำรใน
นำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้มลูที่เปิดบญัชีไวก้บับรษัิทฯ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

5.7. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.7.1. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ ซึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้
ฝำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะบนัทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู ่
และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน  7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุน้ ในขณะเดียวกนับริษัท
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หลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูจ้องซือ้ฝำกไวซ้ึ่งกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะสำมำรถขำยหุ้นที่
ไดร้บัจำกกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
อนญุำตใหหุ้น้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ในกรณีนีช่ื้อของผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซื ้อหุน้ประสงคฝ์ำกหุน้ไวใ้น
บญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลำ่ว มิฉะนัน้บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรสง่มอบหุน้ดงักลำ่วโดยออกหุน้
ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(แห่งประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และน ำเขำ้ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์โดยน ำเขำ้บญัชีของบริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) สมำชิกเลขที่ 600 ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้จะสำมำรถซือ้ขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนญุำตให้
หุน้ของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำก
บญัชี 600 ดงักลำ่วแลว้ กำรถอนหุน้อำจมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด 
ผูถื้อหุน้ที่ใชส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้จะตอ้งระบรุหสับริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีได้รบักำรจัดสรรเขำ้บญัชีดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง หำกระบุรหสับริษัท
หลกัทรพัยห์รอืเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง จะท ำใหไ้มส่ำมำรถโอนหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ได ้ซึง่บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กำรสญูหำยของหลกัทรพัยห์รอืควำมลำ่ชำ้ในกำรติดตำมหลกัทรพัยค์ืน 

5.7.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของ บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) สมำชิก
เลขที่ 600 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้ับ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะบนัทึกยอดบญัชีตำมจ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดร้บักำรจดัสรร เขำ้บญัชี และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน  7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุน้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้
ต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รบักำรจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัท
หลักทรพัย์ทั่วไป ซึ่งอำจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรพัย์นั้นๆ ก ำหนด ซึ่งในกรณีนีผู้ ้ที่ไดร้บักำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รบักำรจัดสรรในตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ได้ทันที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหหุ้้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำด
หลกัทรพัย ์

5.7.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้หุน้ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ในฐำนะนำยทะเบียน
ของบรษัิทฯ จะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตำมช่ือ และที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ วนัท่ี 5 เมษำยน 2565 ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนับแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งผูจ้องซือ้หุน้อำจไดร้บัใบหุน้ภำยหลงัจำกที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนญุำตให้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

5.7.4. หำกผูจ้องซือ้หุน้ไม่ไดร้ะบุวิธีกำรส่งมอบใบหุน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.7.1 

5.8. หลักฐำนกำรรับจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

บรษัิทฯ โดยตวัแทนในกำรรบัจองซือ้หุน้จะออกหลกัฐำนกำรรบัจองซือ้หุน้เป็นหลกัฐำนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ผลกำรจองซือ้
หุน้จะสมบรูณต์่อเมื่อบรษัิทฯ สำมำรถเรยีกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟท ์ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้เทำ่นัน้ และบรษัิทฯ 
โดยตวัแทนในกำรรบัจองซือ้ไดจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทนุกรณีกำรจองซือ้หุน้เกินกวำ่สทิธิ (ถำ้มี) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
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5.9. ข้อมูลส ำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

5.9.1. ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพยจ์ะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หำกเป็นเลขที่บัญชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบคุคลอื่น จะท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนหุน้สำมญัเพิ่มทนุเขำ้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่ำว บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิในกำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วโดยออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ ซึง่อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้ไมส่ำมำรถขำย
หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ไดท้นัในวนัท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในตลำดหลกัทรพัย์ 

5.9.2. โปรดระบุรหัสโบรกเกอรใ์ห้ถูกต้อง หำกไม่ถูกตอ้ง จะท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนหุน้สำมญัเพิ่มทุนเขำ้บญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งทำงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมล่ำชำ้ในกำรติดตำมหุน้สำมญัเพิ่มทุนคืนหรืออำจสญูหำย 
และในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกรำยละเอียดดงักลำ่วไม่ครบถว้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ดงักลำ่วโดยออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ ซึง่อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ไดท้นัใน
วนัท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในตลำดหลกัทรพัย ์

5.9.3. หำกจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้ตอ้งกำรจองซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่
บรษัิทฯ ไดร้บัช ำระ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะถือวำ่ ผูถื้อหุน้ประสงคจ์องซือ้ตำมจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัช ำระจำกกำรจอง
ซือ้เป็นหลกั 

5.9.4. ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือมิไดช้ ำระเงินภำยในเวลำที่ก ำหนดไว ้หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟ ท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดต้ำมเวลำที่ก ำหนด หรือผูถื้อหุน้มิได้
น ำส่งเอกสำรกำรจองซือ้ใหค้รบถว้นภำยในเวลำที่ก ำหนดไว ้บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

6. วัตถุประสงคใ์นกำรออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนกำรใช้เงนิ 

ในกรณีที่หุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษัิทฯ ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีแตล่ะรำยถืออยู่ 

(Rights Offering) ในครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้เต็มจ ำนวน บริษัทฯ จะสำมำรถระดมทุนไดจ้ ำนวน 1,439,671,222  

บำท โดยบรษัิทฯ จะน ำเงินทนุไปใชเ้พื่อขยำยกำรลงทนุในธุรกิจเดิมของบรษัิท และเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ทัง้นี ้เพื่อ

เพิ่มโอกำสในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงระยะเวลำก่อนที่

บริษัทฯ จะน ำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษัทฯ อำจพิจำรณำน ำเงินเพิ่มทุนดงักล่ำวไป

ลงทุนในตรำสำรกำรเงิน หรือกำรใหกู้ย้ืมเงินที่มีหลกัประกัน และ/หรือ กำรใหกู้ย้ืมเงินที่มีควำมเสี่ยงต ่ำ เพื่อใหไ้ดร้บั

ผลตอบแทนที่เหมำะสมและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้แผนกำรใชเ้งินดงักล่ำวขำ้งตน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับผลประกอบกำร กระแสเงินสด แผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ แผนกำรลงทนุ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัหลงัจำกกำรเพิ่มทนุ ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บรษัิทเห็นสมควร โดยจะค ำนงึถึงประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 

7. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.   บริษั ทฯ จะมี แหล่งเงินทุนส ำหรับน ำไปใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรที่มี อยู่หรือโครงกำรใหม่  ๆ ของ  
บรษัิทฯ ซึง่จะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรขยำยกิจกำรของบรษัิทฯ   

2. บรษัิทฯ จะมีสภำพคลอ่งมำกขึน้จำกเงินทนุหมนุเวียนท่ีไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุ ซึง่จะช่วยเสรมิสรำ้งควำมแข็งแกรง่
ใหก้บัฐำนะทำงกำรเงินของบรษัิทฯ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 
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3. กำรเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ไม่ก่อใหเ้กิดภำระดอกเบีย้จำกกำรก่อหนี ้รวมถึงเป็น
กำรขยำยฐำนทุนเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในดำ้นฐำนะทำงกำรเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งจัดหำ
แหลง่เงินทนุส ำหรบักำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

4. กำรเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ไมท่ ำใหเ้กิดผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ (Control Dilution) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรำยจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิของตน 

8. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

8.1. นโยบำยเงินปันผล 

ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิ หลงัหกัภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี ้อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจ
เปลีย่นแปลงได ้โดยขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 

8.2. ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ นบัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือบุค คล
ดงักลำ่วเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ต่อกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผลในฐำนะผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ 

9.  รำยละเอียดอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 – ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

1. ชื่อและสถำนที่ตั้งของบริษัทฯ 

บริษัทหลักทรพัย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือย่อในตลำดหลกัทรพัย ์คือ BYD โดยมีรำยละเอียดที่อยู่
ส  ำนกังำนใหญ่ ดงันี ้

 บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 46/7 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 11, 12 ถนนรชัดำภิเษก  
 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
 โทรศพัท:์ 0 2820 0100 
 โทรสำร: 0 2820 0208 
 Website:    www.beyondsecurities.co.th 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและกำรแข่งขัน 

2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  

บรษัิทฯ ประกอบกิจกำรดำ้นธุรกิจหลกัทรพัย ์ใหบ้รกิำรดำ้นตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้กบัธุรกิจหลกัทรพัยด์งันี  ้
 บรกิำรตวัแทนนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Securities Brokerage) 
 บรกิำรตวัแทนนำยหนำ้ซือ้ขำยตรำสำรอนพุนัธ ์(Derivatives Brokerage) 
 บรกิำรซือ้ขำยทำงอินเตอรเ์น็ต (Internet-Trading)  
 บรกิำรดำ้นวำณิชธนกิจ (Investment Banking)  
 บรกิำรซือ้ขำยกองทนุรวม (Mutual Funds)  
 บรกิำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) 
 บรกิำรกำรบรหิำรกองทนุสว่นบคุคล (Private Funds) 
 บรกิำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้(Fix Income) 

บรกิำรตวัแทนนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Securities Brokerage) 
                   บรษัิทฯ มีควำมพรอ้มในเรือ่งกำรใหบ้รกิำรตวัแทนนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยด์ว้ยบคุลำกรที่มีควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณใ์นใหค้  ำแนะน ำกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ใหต้รงตำมทกุวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุที่แตกต่ำงกัน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีบท
วิเครำะหท์ี่ครอบคลมุ เพื่อเป็นเครือ่งมือช่วยใหน้กัลงทนุตดัสนิใจในกำรลงทนุไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
                     ประเภทบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 

1. บญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนั (Cash Account) เป็น บญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนั (Cash) เป็นบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยท์ี่ลกูคำ้มีอ ำนำจซือ้ไดต้ำมวงเงินซึ่งพิจำรณำจำกหลกัฐำนกำรเงินที่น  ำมำแสดง ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯก ำหนดและ
ก ำหนดใหฝ้ำกหลกัประกันเป็นเงินสดหรือหลกัทรพัย ์มีมูลค่ำเป็น  20% ของวงเงินที่สำมำรถซือ้ได ้(ตำมประกำศของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีผลตัง้แต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2556) ทัง้นี ้เงินวำงหลกัประกันที่ลูกคำ้ฝำกไวก้ับบริษัทฯ จะไดร้บั
ดอกเบีย้ (อตัรำดอกเบีย้ดงักลำ่วเป็นไปตำมประกำศ ของบริษัทฯ) ซึ่งกำรช ำระเงินค่ำซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ก ำหนดใหช้ ำระภำยใน 2 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ซือ้ (T+2) โดยกำรตดัเงินผำ่นบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิ (ATS) และกรณีรบัเงินค่ำขำยหลกัทรพัยน์ัน้ ลกูคำ้จะ
ไดร้บัช ำระในวนัท ำกำรท่ี 2 นบัจำกวนัท่ีขำยโดยผำ่นบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิดงักลำ่วเช่นกนั 
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2. บญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนัช ำระรำคำ (Cash Balance Account) เป็นบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ 
ลกูคำ้มีอ ำนำจซือ้ได ้ตำมจ ำนวนเงินสดที่ฝำกไวก้ับบริษัทฯ ทัง้จ ำนวน โดยเงินวำงหลกัประกันที่ลกูคำ้ฝำกไวก้ับบริษัทจะไดร้บั
ดอกเบีย้เช่นเดียวกนักบับญัชีเงินสดแบบมีหลกัประกนั  

3. บญัชีเงินกูย้ืมเพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Credit Balance Account) เป็นบญัชีที่ลกูคำ้สำมำรถกูย้ืมเงิน 
เพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยที่ลกูคำ้ตอ้งน ำเงินสดหรอืหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนมำวำงเป็นหลกัประกนักำรช ำระหนีก้บับรษัิทฯ ก่อนซือ้
หลกัทรพัยต์ำมอตัรำสว่นของหลกัประกนัเริ่มแรกขัน้ต ่ำ (Initial Margin Rate: IM) ที่บรษัิทก ำหนด ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะมีกำรค ำนวน
มลูค่ำหลกัประกนัทุกวนั หำกมูลค่ำหลกัทรพัยด์งักล่ำวลดลงแลว้ท ำใหส้ดัสว่นมลูค่ำหลกัประกนัของลกูคำ้ต ่ำกว่ำเกณฑร์กัษำ
สภำพ (Maintenance Margin Rate: MM) ที่ก ำหนด ลกูคำ้จะถกูเรยีกใหว้ำงหลกัประกนัเพิ่มเติมใหม้ลูคำ่หลกัประกนัอยูท่ี่ระดบั 
MM ดงักลำ่ว หรอืถกูบงัคบัใหข้ำยหลกัประกนั (Force Sell) หำกลกูคำ้ไมน่ ำเงินมำวำงเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม  

ตวัแทนนำยหนำ้ซือ้ขำยตรำสำรอนพุนัธ ์(Derivatives Brokerage) 
                ดว้ยวตัถปุระสงคข์องตรำสำรอนพุนัธท์ี่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ อีกทัง้ยงัเพิ่มผลตอบแทน
ใหแ้ก่นักลงทุน บริษัทจึงมีบริกำรตัวแทนนำยหนำ้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรลงทุนดังกล่ำวใหแ้ก่ลูกคำ้ ทัง้นี ้ใน
ปัจจุบนัตรำสำรอนุพนัธม์ีกำรซือ้ขำยผ่ำน บริษัท ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) หรอื TFEX ไดแ้ก่ 
ฟิวเจอรส์ (Futures), ออปชั่นส ์(Options) ออปชั่นสบ์นสัญญำฟิวเจอรส์ (Options on Futures) และสัญญำซือ้ขำยดอลลำร์
ลว่งหนำ้ (USD Futures) 
 บรกิำรซือ้ขำยทำงอินเทอรเ์น็ต (E-Trading) 
              กำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รืออนุพนัธ์ดว้ยระบบกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยผ่ำนอินเตอรเ์น็ต เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ไมว่ำ่จะไปที่ไหนก็สำมำรถ เห็นรำคำซือ้ขำย และสง่ค ำสั่งซือ้ขำยไดอ้ยำ่งสะดวก รวดเรว็ ทนัต่อ
เหตกุำรณแ์ละยงัสำมำรถใชข้อ้มลูกำรลงทนุเพื่อเพิ่ม ประสทิธิภำพในกำรตดัสนิใจลงทนุไดอ้ีกดว้ย 

           บรกิำรดำ้นวำณิชธนกิจ (Investment Banking) 
       งำนดำ้นวำณิชธนกิจ ประกอบดว้ย 

1.  บรกิำรท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ใหบ้รกิำรท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน เก่ียวกบักำรประเมินมลูคำ่กิจกำร    
 กำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ  
 โครงกำรออกหุน้ท่ีเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำน (ESOP) กำรไดม้ำและจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ   
 กำรเพิ่มสภำพคลอ่งแก่กิจกำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เป็นตน้ 

2. กำรควบรวมกิจกำร ใหค้  ำแนะน ำในกำรประเมินมลูคำ่กิจกำรและกำรด ำเนินกำรควบรวมกิจกำร โดย 
ประสำนงำนกับนักลงทุนที่มีศักยภำพ ผ่ำนเครือข่ำยพันธมิตร และลูกค้ำ ประเมินสถำนะกิจกำร และให้
ค ำแนะน ำในเรื่องของช่วงรำคำมูลค่ำที่เหมำะสม ในกำรควบรวมกิจกำร รวมทัง้ ใหค้วำมช่วยเหลือในกำร
แนะน ำรูปแบบกำรจดัโครงสรำ้งที่เหมำะสม กำรเจรจำตอ่รอง และกำรด ำเนินกำรในกำรควบรวมกิจกำร                                                       

3. กำรจดัหำแหลง่เงินทนุสว่นของทนุ ใหค้  ำแนะน ำในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุในกำรออกและเสนอขำย 
หลกัทรพัยใ์หก้ับประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) กำรจดทะเบียนหลกัทรพัย ์กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์
(PO) กำรจดัหำนกัลงทนุแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement : PP)  

4. กำรจดัหำแหลง่เงินทนุสว่นของหนีส้นิ ใหค้  ำแนะน ำในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุผำ่นตรำสำรทำงกำรเงิน อำทิกำร
ออกหุ้นกู้ ตั๋วสัญญำใช้เงิน กำรจัดหำสินเช่ือกำรจัดหำสินเช่ือใหม่เพื่อทดแทนสินเช่ือเดิม และกำรแปลง
สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์เป็นตน้  
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5.  กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย/์กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน ใหค้  ำแนะน ำในรูปแบบกำรจดัโครงสรำ้งกองทุน
รวม หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ประเด็นดำ้นกฎหมำยและภำษี กำรจดัจ ำหน่ำยกำรจดัหำเงินทนุโดยกำรออกและ
เสนอขำยกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย/์กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน  

6. ที่ปรกึษำในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ ใหบ้ริกำรแบบครบวงจรในเรื่องกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ไดแ้ก่ กำรจดัท ำแผน
ปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงิน  ใหค้  ำแนะน ำในเรื่องของขัน้ตอน และกระบวนกำรจัดท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร กำร
ปฏิบตัิตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรและใหค้  ำแนะน ำในกำรซือ้หนี ้  

7. กำรจัดโครงสรำ้งองคก์ร ใหค้  ำแนะน ำในกำรจดัโครงสรำ้งกลุม่บริษัท จดัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ กำรแลกหุน้ และ
กำรปรบัโครงสรำ้ง งคก์รตลอดจนใหค้ ำแนะน ำเก่ียวกบัทำงเลือก ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำร ประเด็นทำงดำ้น
กฎหมำยและภำษีที่เก่ียวขอ้ง กระบวนกำรตำ่ง ๆ  รวมถึงด ำเนินกำรดำ้นเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนว่ยงำน
รำชกำร  

8. กำรปรบัโครงสรำ้งเงินทนุ ใหค้  ำแนะน ำในกำรปรบัโครงสรำ้งเงินทนุท่ีเหมำะสม ควำมสมดลุระหวำ่งกำรจดัหำ
เงินทนุในส่วนของทุนและส่วนของหนีส้ินโครงสรำ้งทรพัยส์ินและหนีส้ินที่เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน
และเพิ่มมลูคำ่สงูสดุขององคก์ร ทัง้ดำ้นผลตอบแทนของทรพัยส์นิและดำ้นผลตอบแทนในสว่นของเจำ้ของ  

บรกิำรซือ้ขำยกองทนุรวม (Mutual Funds) 
               บรษัิทมีกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหก้ำรลงทนุในกองทนุรวมเป็นเรือ่ง
ง่ำยและสะดวกยิ่งขึน้  ลกูคำ้สำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนกองทุนหลำกหลำย บลจ. ชัน้น ำ ผ่ำนบริษัทที่เดียวและยัง
สะดวกต่อกำรติดตำมสถำนะพอรท์กำรลงทุนไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้จำกบริกำรสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุน ทุกบริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุนภำยในรำยงำนฉบับเดียว โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมใด  ๆ เพิ่มเติม ใหบ้ริกำรขอ้มูลเพื่อประกอบกำร
ตดัสินใจในกำรคดัเลอืกกองทนุที่หลำกหลำยครอบคลมุและทนัเหตกุำรณ ์เช่น ข่ำวสำรบทวิเครำะหก์ำรลงทนุขอ้มลูเปรียบเทียบ
รำยละเอียด และผลกำรด ำเนินงำนกองทนุ เป็นตน้ ใหบ้ริกำรโดยเจำ้หนำ้ที่ผูเ้ช่ียวชำญที่พรอ้มใหข้อ้มูลและค ำแนะน ำดำ้นกำร
ลงทนุ ที่ตรงกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุ  
        บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุท่ีบรษัิทเป็นตวัแทน มีดงันี ้;   

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ พรนิซิเพิล จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศร ีจ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม ฟิลลปิ จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทิสโก ้จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั 
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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บรกิำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and Lending) 
       บริษัทฯ รว่มมือกบับรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจ

หลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รกิำรธุรกิจยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรใหบ้รกิำรและตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้และนกัลงทนุไดม้ำกขึน้ 

บรกิำรกำรบรหิำรกองทนุสว่นบคุคล (Private Funds) 
                ธุรกิจดำ้นบริหำรกองทุนของบริษัทฯ มุ่งเนน้ธุรกรรมดำ้นบริหำรกองทุนส่วนบุคคลเพื่อสรำ้งควำมมั่งคั่งจำกเงิน
ลงทุนที่ไดร้บัมอบหมำยจำกลกูคำ้ ภำยใตแ้นวคิด “ตอบสนองควำมตอ้งกำรเฉพำะรำย” หรือ “Tailor Made” บริษัทเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของลูกคำ้ที่อำจมีควำมตอ้งกำรออกแบบนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคลอ้งกับแนวคิดของตนเอง บวกกับควำมรู ้
ควำมสำมำรถของทีมงำนบริหำรกองทนุ เพื่อตอบโจทยท์ำงกำรเงินของลกูคำ้ในเรื่องอตัรำผลตอบแทน ระดบัควำมเสี่ยงในกำร
ลงทุน รวมถึงขอ้จ ำกดัดำ้นกำรลงทุน ต่ำง ๆ  ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทนุในกองทนุรวมโดยปกติทั่วไปที่มกัจะเนน้แนวทำง
แบบครอบคลมุวงกวำ้ง แตม่ิไดมุ้ง่ไปสูค่วำมตอ้งกำรของลกูคำ้เฉพำะรำย  
         ภำยใต้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวบริษัทจึงได้คัดสรรทีมงำนบริหำรกองทุนที่มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรวิเครำะห์
ปัจจัยพืน้ฐำน  ปัจจัยทำงเทคนิค กำรวิเครำะหเ์ชิงปริมำณ และกลยุทธ์กำรลงทุน ที่ผ่ำนงำนดำ้นตลำดทุนดว้ยประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 20 ปี จึงสำมำรถออกแบบนโยบำยกำรลงทนุใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดม้ำกที่สดุ เพื่อสะทอ้นควำมเป็นมือ
อำชีพดำ้นกำรลงทนุ 
 บรกิำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้
        บรษัิทฯ ไดเ้ป็นสมำชิกของสมำคมตรำสำรหนีไ้ทยและตลำดตรำสำรหนี ้โดยใหบ้รกิำรออกและจดัจ ำหน่ำยตรำสำร
หนี ้(ตลำดแรก) เช่น หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูร้ะยะยำว ตั๋วแลกเงิน ใหก้บัลกูคำ้รำยบคุคลและลกูคำ้สถำบนัภำยในประเทศ 
2.2 กำรตลำดและภำวกำรณแ์ข่งขัน 
 ภำพรวมตลำดหลกัทรพัยปี์ 2564 
       โดยภำพรวมปี 2564 กำรเคลื่อนไหวของ Set Index มีลกัษณะเป็นแบบ Sideways Up โดยผลตอบแทนตลอดปีคิดเป็น
รอ้ยละ 14.37 มลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด ( รวม SET และ MAI) ที่ 20 ลำ้นลำ้นบำทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 จำกปีก่อนหนำ้ที่มี
มลูคำ่ 16 ลำ้นลำ้นบำท ทัง้นีห้ำกคิดแยกตำมมลูค่ำหลกัทรพัยต์ลำด SET นัน้ปรบัขึน้ 22% ในขณะที่มลูคำ่หลกัทรพัยต์ลำด MAI 
ปรบัขึน้ 101% คิดเป็นมูลค่ำ 471,981.87 ลำ้นบำท ทั้งนีป้ริมำณกำรซือ้ขำยเฉลี่ยตลอดทั้งปีทั้งตลำด (รวม SET และ MAI) 
เพิ่มขึน้ 37% จำก 68,607 ลำ้นบำทในปี 2563 เป็น 93,846 ลำ้นบำทในปี 2564 เนื่องจำกมำตรกำรลอ็คดำวนข์องภำครฐัสง่ผลให้
ผูค้นหนัมำอยู่บำ้นมำกขึน้ มีกำร WFH มำกขึน้ท ำใหม้ีนกัลงทนุหนำ้ใหม่เขำ้มำในตลำดมำกขึน้โดยหำกพิจำรณำจำกจ ำนวนนกั
ลงทุนผูเ้ปิดบญัชีใหม่ในปี 64 ถึง 2,160,622 รำย เติบโตจำกปี 2563 ที่ 1,506,068 รำย  และในปี 2564 นีหุ้น้กลุม่อุตสำหกรรม
สว่นใหญ่ฟ้ืนตวัขึน้อยำ่งโดดเดน่โดยเฉพำะหุน้กลุม่เหลก็ที่ฟ้ืนตวัขึน้ถึง 80% จำกควำมตอ้งกำรท่ีมำกขึน้หลงัสถำนกำรณโ์ควิด-19 
คลี่คลำยลง รวมถึงอปุทำนท่ีมีอยำ่งจ ำกดัจำกสำเหตนุ ำ้ท่วมใหญ่ในจีน ภำพรวมมลูค่ำกำรซือ้ขำยสะสม นกัลงทนุต่ำงชำติยงัคง
เป็นกำรขำยสทุธิมำกถึง 50.6 หมื่นลำ้นบำท สวนทำงกบันกัลงทนุรำยยอ่ยที่ซือ้สทุธิไปถึง 111.4 แสนลำ้นบำท  
 สรุปภำพรวมในปี 2564 SET Index ปรบัขึน้มำท ำจุดสงูสดุของปีที่ระดบั 1,660.85 จุด ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2564 
และ ท ำจุดต ่ำสดุของปีที่ระดบั 1,478.05 จุด ณ วนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์2564 โดย SET Index โดยรวมมีลกัษณะกำรฟ้ืนตวัขึน้ ถึงแม้
จะมีกำรเผชิญปัญหำกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ต่อเนื่องจำกปี 2563 แต่ดว้ยจำกปัจจัยหนุนหลกัๆ อำทิ กำรระดมกำรฉีดวคัซีน 
รำคำน ำ้มนัดิบโลกที่ดีดตวัขึน้ท ำ New High ในรอบ 7 ปี เป็นตน้ สง่ผลใหภ้ำพรวมมลูคำ่ตลำดโดยรวมเติบโตขึน้ถึง 4 เท่ำ จำกปี
ก่อน คิดเป็นมลูค่ำถึง 3 ลำ้นลำ้นเหรียญดอลลำรส์หรฐั และถือว่ำมีกำรเติบโตไดด้ีเมื่อเทียบกับตลำดในกลุม่ประเทศเพื่อนบำ้น 
ทัง้นีมู้ลค่ำซือ้ขำย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวนั (รวม prop trade) อยู่ที่ 93.85 หมื่นลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 36.8 %YoY ( หำกไม่
รวม prop trade จะมีมลูคำ่ซือ้ขำย 85.06 หมื่นลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 38.6% YOY) 
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 ภำพรวมธุรกิจหลกัทรพัยปี์ 2564 

 จำกภำวะกำรระบำดของ COVID-19 ที่มีกำรกลำยพันธุ์ยืดเยือ้และยำวนำน สรำ้งควำมผันผวนอย่ำงมำกต่อกำร
เคลือ่นไหวของรำคำหลกัทรพัย ์มีกำรปรบัตวักบัชีวิตวิถีใหม ่สง่ผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีกำรเปลีย่นแปลง ผูค้นหนัมำใชชี้วิต
ที่บำ้นกนัมำกขึน้สง่ผลใหอ้ปุสงคข์องที่อยูอ่ำศยัในแนวรำบมีกำรปรบัตวัขึน้อยำ่งเห็นไดช้ดั รวมถึงกำร WFH ที่มีมำกขึน้ สง่ผลใหม้ี
นกัลงทนุหนำ้ใหมเ่ขำ้สูต่ลำดหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้สง่ผลเชิงบวกตอ่รำยไดข้องธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยในปี 2564 ช่วง 9 เดือนแรกรำยได้
คำ่นำยหนำ้ของบรษัิทหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนใน SET จ ำนวน 8 บรษัิทปรบัตวัเพิ่มขึน้ 45% YoY เมื่อเทียบจำกช่วงเวลำเดียวกนั
จำกปี 2563  และหำกพิจำรณำจำกอตัรำคำ่คอมนัน้ จำกช่วง 9M64 อตัรำคำ่คอมส ำหรบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ทุธิ (ไมร่วม prop 
trade) ของกลุม่หลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้มำอยู่ที่ 0.1% เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนที่ 0.08% แต่หำกเปรียบเทียบ
จำกภำพรวม ณ สิน้ ปี 2563 แลว้ ถือไดว้่ำอตัรำค่ำคอมมิชชั่นสทุธิของกลุม่หลกัทรพัย์ (ไม่รวม prop trade) ณ 9M ปี 2564 นัน้
เติบโตขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั มำกไปกว่ำนัน้ในปี 2564 ภำพรวมตลำดหุน้ไทยยงัถือไดว้ำ่เป็นปีที่มีหุน้ IPO เขำ้ตลำดมำกสดุในรอบ 
4 ปี มีหลกัทรพัยใ์หม่เขำ้มำจดทะเบียน (IPO)ถึง 41 หลกัทรพัย ์ถือเป็นปีที่คกึคกัส ำหรบักำรระดมทนุ โดยเพิ่มขึน้ถึง 46% จำกปี 
2563  ที่มีหลกัทรพัยใ์หมเ่พียง 28 หลกัทรพัย ์โดยในปี 2564 มีบรษัิทท่ียื่นค ำขออนญุำตเสนอขำย IPO ตอ่ส ำนกังำน กลต.เพิ่มขึน้
เป็น 45 บรษัิท ซึง่เพิ่มขึน้จำกในปี 2563 ที่ 39 บริษัท ไม่นบัรวม 23 หลกัทรพัยท์ี่ก ำลงัอยูใ่นกำรยื่นขอหรอืไดร้บัอนญุำตแลว้แตย่งั
ไม่ไดท้  ำกำรเสนอขำย IPO ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมพรอ้มของผูป้ระกอบกำรที่มีสภำพคล่องส่วนเกินที่พรอ้มจะลงทุน บ่งชีว้่ำ
ผูป้ระกอบกำรยงัมีมมุมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย ทัง้นีม้ลูคำ่กำรระดมทนุตลอดปี 2564 อยูท่ี่ 1.37 แสนลำ้นบำท แตถื่อวำ่ลดลง
เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 1.64 แสนลำ้นบำท คิดเป็น 19.7%YoY  โดยกลุม่อตุสำหกรรมที่มีมลูค่ำกำรระดมทนุสงูที่สดุ 3 
อนัดบัแรกคือ 1. กลุม่ทรพัยำกร จำกกำรระดมทนุของ 3 บรษัิท มลูคำ่กำรเสนอขำยคิดเป็นรอ้ยละ 42 ของมลูคำ่กำรเสนอขำยรวม 
2. กลุ่มธุรกิจกำรเงิน จำกกำรระดมทนุของ 3 บริษัท มูลค่ำกำรเสนอขำยคิดเป็นรอ้ยละ 29 ของมูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 3. กลุ่ม
อสงัหำรมิทรพัย ์จำกกำรระดมทนุของ 11 บรษัิท มลูคำ่กำรเสนอขำยคิดเป็นรอ้ยละ 12 ของมลูคำ่กำรเสนอขำยรวม 

 แนวโนม้ตลำดหุน้ไทยและธุรกิจหลกัทรพัยปี์ 2565 

 ปี 2565 มองเป็นปีที่ตลำดหุน้ไทยมีโอกำสที่จะผนัผวนทิศทำงขึน้ในกรอบกวำ้ง โดยเรำประเมินเป้ำหมำย SET 
Index ปี 2565 อิงคำ่ เฉลีย่ PER 16-18 เท่ำ ท ำใหไ้ดก้รอบเป้ำหมำยดชันีอยูร่ะหวำ่ง 1,552 – 1,746 จุด ภำยใตส้มมติฐำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนมีโอกำสเติบโต 21.3%YoY และมีกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจไทย (GDP) ที่ระดบั 3%YoY โดย
ทิศทำงเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้จะฟ้ืนตวัจำกปี 2564 จำกควำมคำดหวงักำรกลบัมำด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจไดเ้ป็นปกติมำก
ขึน้ ภำยใต้กำรปรับตัวใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) และกำรเริ่มฉีดวัคซีนในหลำยประเทศทั่วโลก รวมถึงกำรกลบัมำ
ทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติซึ่งเป็นหวัใจส ำคญัของเศรษฐกิจไทยนัน้จะสำมำรถกลบัมำฟ้ืนตวัได ้โดยมีปัจจยัที่ตอ้งติดตำม
ไดแ้ก่ 1) สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดและกำรกลำยพนัธุข์องเชือ้ไวรสั COVID-19 ทั่วโลก รวมถึงควำมรวดเรว็ของกำรน ำวคัซีนมำ
ปรบัใช ้ซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั่วโลก 2) มำตรกำรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ และกำรเยียวยำผูไ้ดร้บัผลกระทบ
COVID-19 ของทั่วโลกที่มีกำรน ำออกมำใช ้รวมถึงมำตรกำรกระตุน้ก ำลงัซือ้ปี 65 ของภำยในประเทศ ไดแ้ก่ โครงกำรช็อปดีมีคืน 
โครงกำรคนละครึง่ คำดจะสำมำรถช่วยกระตุน้กำรบรโิภคภำยในประเทศหนนุเศรษฐกิจไทยใหฟ้ื้นตวัได ้3) นโยบำยกำรเงินทั่วโลก
ที่กลบัทิศ โดยคำดแนวโนม้ดอกเบีย้จะมีกำรเรง่ตวัขึน้ จำกปัญหำเงินเฟ้อที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูรวมถึงกำรปรบัลดวงเงิน QE ของ
สหรฐัซึ่งอำจส่งผลต่อสภำพคล่องในระบบที่อำจลดลง ทัง้นีก้ำรที่ดอกเบีย้มีแนวโนม้เป็นทิศทำงขำขึน้นัน้จะเป็นหนึ่งในปัจจัย
กดดนัมลูคำ่ตลำดหุน้ และ 4) กำรเลอืกตัง้ในประเทศไทยทัง้ในระดบัผูว้ำ่กรุงเทพมหำนครรวมถึงกำรเลอืกตัง้สภำผูแ้ทนรำษฎร จะ
เป็นหนึง่ในปัจจยัที่ช่วยกระตุน้เม็ดเงินใหไ้หลเวียนในเศรษฐกิจไดม้ำกขึน้จำกกำรจดัแคมเปญตำ่งๆ เป็นตน้ 

 สว่นธุรกิจหลกัทรพัยปี์ 2565 คำดจะยงัคงเผชิญกับภำวกำรณแ์ข่งขนัที่สงูขึน้ในธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
โดยปัจจบุนัมีบรษัิทหลกัทรพัยท์ัง้หมด 38 แห่ง ดงันัน้จึงอำจยำกที่จะหลีกเลีย่งกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำ อย่ำงไรก็ดีเพื่อใหอ้ยูร่อด
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ไดภ้ำยใตก้ำรเปิดเสรคีำ่คอมมิชชั่น บรษัิทหลกัทรพัยแ์ตล่ะแหง่จึงควรเตรยีมพรอ้มในกำรรกัษำฐำนลกูคำ้เดิมและขยำยฐำนลกูคำ้
ใหม่ ดว้ยกำรเพิ่มคุณภำพกำรใหบ้ริกำรทัง้ค ำแนะน ำกำรลงทุนและบทวิเครำะหท์ี่มีคุณภำพ ตลอดจนเร่งเพิ่มสินคำ้นวตักรรม
ใหม่ๆ เช่น 1) กำรบริกำรซือ้ขำยหุน้อตัโนมตัิดว้ยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรือ  AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเปรียบเสมือน
สมองกลของมนษุยใ์นกำรปรบัตวัตำมเหตกุำรณแ์ละสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ 2) กำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือ SBL (Securities 
Borrowing and Lending) เป็นกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยร์ะหวำ่งผูใ้หย้ืมและผูย้ืม 3) กำรซือ้ขำย Single Stock Futures ที่โบรก
เกอรจ์ะเขำ้เป็นคู่สญัญำฝ่ังตรงขำ้มให้กับลูกคำ้ ในกำรซือ้ขำย Single Stock Futures ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ัง Long หรือ Short หรือ 
Block Trade รวมถึงกำรกระจำยรำยไดไ้ปยงัธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจวำณิชธนกิจ ธุรกิจจดักำรกองทุนส่วนบุคคล เป็นตน้ เพื่อลด
ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงรำยไดจ้ำกธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ตเ่พียงอยำ่งเดียว และ 4) กำรขยำยผลติภณัฑก์ำรลงทนุไป
ยงัธุรกิจสินทรพัยใ์หม่ๆเช่น ตลำดกำรซือ้ขำย Cryptocurrency ที่ก ำลงัไดร้บัควำมนิยมอย่ำงสกุลเงิน บิทคอยน์, อีเทอเรยีม ที่ให้
ผลตอบแทนไดสู้งกว่ำตลำดหุน้ สำมำรถดึงดูดทัง้นกัลงทุนรำยใหม่ๆเขำ้มำไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีห้ำกพิจำรณำจำกอัตรำกำร
เพิ่มขึน้ของบญัชีระหว่ำงบญัชีสินทรพัยด์ิจิทัลกับบญัชีหลกัทรพัยน์ัน้จะเห็นไดว้่ำบญัชีสินทรพัยด์ิจิทลัเพิ่มขึน้ 27.6% ต่อเดือน 
ขณะที่บญัชีหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้เพียง 2.9% ตอ่เดือน ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของ
ประเทศไทยในอนำคต บริษัทหลกัทรพัยจ์ึงควรที่จะปรบัตวัใหท้ันต่อสภำพกำรแข่งขนัท่ีเปลีย่นไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทรนดก์ำร
ลงทนุในปัจจบุนั  

Source: Efinancethai 
3. กำรจัดหำผลิตภณัฑห์รือบริกำร 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจัดหำแหล่งเงินทนุใหส้อดคลอ้งกับกิจกรรมและวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งิน และกำรที่บริษัทไดเ้ขำ้
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงท ำใหส้ำมำรถระดมทุนในตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียน กำรหำแหลง่เงินทนุผำ่นเครือ่งมือทำงกำรเงินตำ่ง ๆ เป็นตน้ อนัเป็นแหลง่เงินท่ีมีตน้ทนุต ่ำกวำ่เมื่อเปรยีบเทียบกบักำรกูย้ื ม
เงินจำกสถำบนักำรเงินทั่วไป 

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัมีวงเงินกบัสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ยวงเงินเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) วงเงินกูเ้รยีกคืนเมื่อทวงถำม 
(Call Loan) วงเงินผ่ำนเช็คระหว่ำงวนั (Effect –not-clear)  วงเงินเสริมสภำพคลอ่งระหว่ำงวนั (Intraday Loan) หนงัสือค ำ้ประกนั 
(L/G) เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจ 

4. โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ไปลงทนุถือหุน้ในบรษัิทรว่ม 1 แหง่ คือ บรษัิท เอซ อินคอรป์อเรชั่น จ ำกดั โดยถือหุน้รอ้ยละ 49  
บรษัิท เอซ อินคอรป์อเรชั่น จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2561 ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ 910,000,000 

บำท ด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุในประเทศ 

4.1 โครงสร้ำงรำยได้ 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทฯ และบรษัิทรว่ม ในปี 2564 เป็นดงันี ้
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4.2 ทรัพยส์ินที่ใช้ในกำประกอบธุรกิจ 

4.2.1 ทรัพยส์ินถำวรหลัก 

        บรษัิทฯ มีสินทรพัยถ์ำวรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ไดแ้ก่ สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำ
และอปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจมีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีจ ำนวน 4.81 ลำ้นบำท  

                     สรุปสนิทรพัยถ์ำวร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
             (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 รำคำตำมบัญช ี
สว่นปรบัปรุงส ำนกังำนเช่ำ 2.15 
เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และเครือ่งใชส้  ำนกังำน 2.66 

รวม 4.81 
 

4.2.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บรษัิทมีทรพัยส์นิท่ีไมม่ีตวัตนซึง่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์
คำ่สมำชิกตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดอนพุนัธ ์ค่ำออกแบบว็บไซต ์คำ่ออกแบบโลโกบ้รษัิท และซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรร์ะหวำ่งติดตัง้ 
มีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีจ ำนวน 4.99 ลำ้นบำท และ สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้มีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีจ ำนวน 5.94 ลำ้นบำท 

4.2.3 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใหส้อดคลอ้งกับเป้ำหมำย วิสยัทัศน ์และแผน     
กลยทุธ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะท ำใหบ้รษัิทฯ มีผลประกอบกำรหรือก ำไรเพิ่มขึน้ กำรพิจำรณำกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ 
บริษัทฯ จะจัดท ำกำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุน พิจำรณำศกัยภำพและปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
ควำมเห็นขอบและอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) ทัง้นี ้ในกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยและ
บรษัิทรว่มจะตอ้งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

รำยได้ 
งบกำรเงนิรวม 

2564 2563 2562 
บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ 

คำ่นำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์   18,977,101 15.06 25,795,868 62.53 41,500,439 16.45 

คำ่นำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 20,207,550 16.03 7,106,662 17.23 10,604,989 4.20 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 9,425,922 7.48 23,138,370 56.09 84,939,122 33.66 

รำยไดด้อกเบีย้ 14,602,777 11.59 25,661,384 62.21 64,130,198 25.41 

ก ำไร (ขำดทนุ)และผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำง  
กำรเงิน 

30,058,279 23.85 (40,794,840) (98.89) 47,293,929 18.74 

ก ำไรจำกขำยเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและบรษิัทย่อย 27,873,248 22.11 - - - - 

ส่วนแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิัทร่วม - - (1,415,622) (3.43) (4,482,177) (1.77) 

รำยไดอ่ื้น                           4,888,629 3.88 1,760,237 4.27 8,352,677 3.31 

รวม 126,033,506 100.00 41,252,059 100.00 252,339,177 100.00 
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5. ข้อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 5 เมษำยน 2565 รำยช่ือคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จ ำนวน 8 ทำ่น มีดงันี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. ม.ร.ว. สมลำภ กิติยำกร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. ผศ.ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดช ู รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

3. ดร. เปรมวดี ฟองศิร ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4. ผศ.ดร. ศิรเิดช ค ำสพุรหม กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและบรหิำรควำมเสีย่ง 

5. นำย ปัญญำ จรรยำรุง่โรจน ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและบรหิำรควำมเสีย่ง 

6. น.ส. ออมสนิ ศิริ กรรมกำร (มีอ  ำนำจจดักำร) / กรรมกำรบรหิำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร 

7. น.ส. โฟน สุน่สวสัดิ์ กรรมกำร 

8. น.ส. ปทิตตำ มิลนิทจินดำ กรรมกำร (มีอ ำนำจจัดกำร) / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหนำ้ที่
กำรตลำด  

เลขำนกุำรบรษัิทฯ : นำยสมัฤทธ์ิ อุน่จิตตธ์รรม 

5.2 ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 5 เมษำยน 2565 รำยช่ือผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ จ ำนวน 5 ทำ่น มีดงันี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. น.ส. ออมสนิ ศิริ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำน 

2. นำงสำวเนตรชนก  อำณำวรรณ ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน 

3. นำงสำวปทิตตำ มิลนิทจินดำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรตลำด 

4. นำยอนพุนธ ์ ศรอีำจ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

5. นำงสำวศิรวิรรณ สวุรรณวฒัน ์ ผูบ้รหิำรสำยงำนทรพัยำกรบคุคลและธุรกำร 

 หมำยเหต:ุ     ล ำดบัท่ี 2-5 คือ ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำร 4 รำยแรกตอ่จำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรลงมำ  
     ตำมนิยำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด 

5.3 ผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 5 เมษำยน 2565 ซึง่เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ครัง้ลำ่สดุ (Record 
Date) มีดงันี ้
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รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นำงสำวโฟน สุน่สวสัดิ ์ 187,200,000 13.003 

2. นำยลชุยั ภขุนัอนนัต ์ 148,388,655 10.307 

3. นำงสำวกลุพรภสัร ์วงศม์ำจำรภิญญำ 143,565,831 9.972 

4. นำงสำววรมำศ ศรวีฒันประภำ 75,183,000 5.222 

5. นำยธีรพล นพรมัภำ 66,666,666 4.631 

6. นำงสำวพลอยสอ่งแสง นพรมัภำ 47,666,666 3.311 

7. นำงสำวจำรุนนัท ์อศัวด ำรงชยั 47,600,000 3.306 

8. นำยกลุวฒัน ์เจนวฒันวิทย ์ 40,000,000 2.778 

9. นำงสำวปวติรำ ฉตัรฤทธิชยักลุ 35,192,360 2.444 

10. นำงจนัทน์ิภำ สถิรปัญญำ 34,014,429 2.363 

6. ประวัติกำรเพิ่มทุนและประวัติกำรจ่ำยเงนิปันผลในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

6.1 ประวัติกำรเพิ่มทุนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 ปี 2563  เมื่อวนัท่ี 20 กรกฏำคม 2563 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  ไดม้ีมติ ดงันี ้

 อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 2,414,615,498 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,224,249,008 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,224,249,008 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท ด้วยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนและใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำยออก จ ำนวน 
1,190,366,490 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน 

 อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,224,249,008 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ ำนวน 5,815,182,788 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 5,815,182,788 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 4,590,933,780 หุน้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 
4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียน   

 อนมุตัิกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 4,590,933,780 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering : RO) จ ำนวน 3,060,622,520 หุน้ ใน
อตัรำส่วน 0.4  หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในรำคำจองซือ้หุน้ละ 
0.10 บำท (สิบสตำงค)์ และเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) จ ำนวน 
1,530,311,260 หุ้น ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 2 หุ้นสำมัญใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิท รุน่ท่ี 6 (AEC-W6)) (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) รำคำกำรใช้
สทิธิเทำ่กบั 0.20 บำท (ยี่สบิสตำงค)์ ตอ่หุน้ 

 อนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท รุน่ท่ี 6 (AEC-W6) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่จองซือ้ และได้ช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right 
Offering) และ/หรือใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน
ไมเ่กิน 1,530,311,260 หนว่ย 
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ปี 2564 เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564 ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ไดม้ีมติ ดงันี ้

 อนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ ำนวน 3,356,581,022 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม จ ำนวน  
 5,815,182,788 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ ำนวน 9,171,763,810 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ  

จ ำนวน 3,356,581,022 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และกำรแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุของบรษัิท 

 อนมุตัิ (1) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 500,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร
ปรบัสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) (2) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 2,856,581,019 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้ใหม่ รำคำหุน้ละ 0.35 บำท และ (3) 
อนุมตัิกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 3 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด ไดแ้ก่ 
นำงสำวสทุธำทิพย ์บญุรกัษ์เจรญิ เพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งทนุของบรษัิท 

6.2 ประวัติกำรจ่ำยเงนิปันผลยอ้นหลัง 3 ปี 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่เกินกว่ำรอ้ยละ  50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้ 
นิติบุคคล แต่ไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง แต่ทั้งนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผล  
ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สำมำรถลำ้งขำดทนุสะสมไดห้มด โดยในช่วง 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ยงัไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกบริษัทฯ 
ประสบกบัภำวะขำดทนุ 

7. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) โดยกล่ำวถึงประเภทกิจกำรและลักษณะกำร
ด ำเนินงำน ทุนที่ช ำระแล้ว อัตรำกำรถอืหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน ควำมสัมพันธใ์นลักษณะอื่น 

 โปรดพิจำรณำขอ้ 4 “โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บรษัิท” 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 ปี 

บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน)  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

                                                                                                                                                                        หนว่ย : บำท 

 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
สินทรัพย ์    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 345,435,006 44,442,846 52,643,186 
ลกูหนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ 14,202,580 39,535,963 45,851,170 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 53,094,053 37,830,933 101,829,158 
เงินลงทนุท่ีไมไ่ดว้ำงเป็นประกนั 519,548,384 323,918,277 289,318,666 
เงินลงทนุท่ีวำงเป็นประกนั    
    เงินลงทนุท่ีวำงเป็นประกนัและไมไ่ด ้
    ใหส้ทิธิผูร้บัโอนขำยหรอืวำงประกนัอีกทอดหนึง่  

56,945,357 45,211,071 419,474,898 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรอื่น - 50,000 91,961,691 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 445,410,000 9.056,917 10,472,539 
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - 
สว่นปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์ 4,807,250 20,344,236 41,003,287 
สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้ 5,941,045 25,835,774 - 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 4,994,015 5,725,944  7,996,627 
สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 35,176,542 30,745,754 25,655,019 
สนิทรพัยอ์ื่น 78,880,200 108,523,373 107,545,146 
รวมสินทรัพย ์ 1,599,434,432 691,221,088 1,193,751,387 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 

                                                                                                                      หนว่ย : บำท 

 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สนิ    
หลกัทรพัยข์ำยโดยมีสญัญำซือ้คนื 10,226,569 - 360,858,792 
เจำ้หนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ - 1,236,133 2,735,854 
เจำ้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 32,017,732 33,805,747 83,382,162 
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - - 5,975,543 
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ 6,693,305 21,512,489 - 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น - - 29,712,743 
ประมำณกำรหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้จำกคดีควำม 70,000,000 22,500,000 - 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 3,393,921 4,233,395 6,816,764 
เงินรบัลว่งหนำ้คำ่หุน้สำมญั 2,641,803 - - 
หนีส้นิอื่น 17,228,178 21,914,132 30,715,923 
รวมหนีส้ิน 142,201,508 105,201,896 520,197,781 
ส่วนของเจ้ำของ    
หุน้สำมญั     
    ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 7,180,860,725 4,284,871,528 1,224,249,008 
สว่นเกิน (ต ่ำ) กวำ่มลูคำ่หุน้ (4,559,582,398) (2,669,332,587) 85,227,681 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม    
จดัสรรแลว้ – ทนุส ำรองตำมกฎหมำย - 17,207,886 17,207,886 

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม) (1,026,054,383) (926,760,997) (555,950,350) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ (137,991,020) (119,596,298) (97,166,668) 

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 1,457,232,924 586,389,532 673,567,557 

สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ - (370,340) (13,951) 
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,457,232,924 586,019,192 673,553,606 
รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้ำของ 1,599,434,432 691,221,088 1,193,751,387 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

หนว่ย: บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รำยได้    
   รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 39,184,651 32,902,530 52,105,428 
   รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมและบรกิำร 9,425,922 23,138,370 84,939,122 
   รำยไดด้อกเบีย้ 14,602,777 25,661,384 4,822,027 
   ก ำไร (ขำดทนุ) และผลตอบแทนจำกเครือ่งมือทำง

กำรเงิน 
30,058,279 (40,794,840) 101,792,434 

   ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและบรษัิทยอ่ย 27,873,248 - - 
   สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - (1,415,622) (4,482,177) 
   รำยไดอ้ื่น 4,888,629 1,760,237 5,885,196 
        รวมรำยได้ 126,033,506 41,252,059 245,062,030 
ค่ำใช้จ่ำย    
   คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 68,401,014 98,178,320 153,641,164 
   คำ่ธรรมเนียมและบรกิำรจำ่ย 23,777,787 24,630,218 35,380,212 
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,334,377 12,440,943 18,526,345 
   ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ - - 139,903,265 
   ผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้จรงิ      27,790,461 150,480,638 - 
   คำ่ใชจ้่ำยอื่น 140,106,005 99,486,414 125,944,707 
        รวมค่ำใช้จ่ำย 261,409,644 385,216,533 473,395,693 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได ้ (135,376,138) (343,964,474) (228,333,663) 
รำยได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) ภำษีเงินได ้ 377,062 (121,433) (42,584) 
ขำดทุนส ำหรับปี (134,999,076) (344,085,907) (228,376,247) 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                                           หนว่ย: บำท 

 

 

 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รำยกำรที่ไม่ถกูจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

   

   ตดัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดจ้ำกกำรขำยเงิน  
         ลงทนุท่ีวดัดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไร   
         ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

-  (5,732,418) - 

   ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรขำยเงินลงทนุท่ีวดัดว้ย  
         มลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

16,311,523 - - 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุดว้ย
มลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น – 
สทุธิจำกภำษีเงินได ้

(18,394,722) (45,359,303) (35,360,610) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนข์อง
พนกังำน – สทุธิกำรภำษีเงินได ้

2,179,826 1,580,962 - 

รวมรำยกำรท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้   
         ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทนุในภำยหลงั–สทุธิ  
         จำกภำษีเงินได ้

96,627 (49,510,759) (35,360,610) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี 96,627 (49,510,759) (35,360,610) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (134,902,449) (393,596,666) (263,736,857) 
กำรแบ่งปันขำดทุนส ำหรับปี    
  สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ (134,992,621) (343,729,518) (228,358,806) 
  สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี  ำนำจควบคมุ (6,455) (356,389) (17,441) 
ขำดทุนส ำหรับปี (134,999,076) (344,085,907) (228,376,247) 
กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี    
  สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ (134,895,994) (393,240,277) (263,719,416) 
  สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี  ำนำจควบคมุ    (6,455)    (356,389) (17,441) 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (134,902,449) (393,596,666) (263,736,857) 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุน้) (0.12) (0.76) (0.19) 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562 

   หน่วย: บำท 

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) 
กว่ำมูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจ้ำของ 
รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

รวม 
ส่วนของ
เจ้ำของ 

จัดสรรแล้ว – ทุน
ส ำรองตำม
กฎหมำย 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขำดทุนlสะสม) 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงนิลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 ตำมที่
เคยรำยงำนไว้ 

 
4,284,871,528 

            
(2,669,332,587) 

 
    17,207,886 

            
(893,160,169) (79,596,298) 659,990,360 (232,286) 659,758,074 

ผลสะสมกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี - - - (33,600,828) (40,000,000) (73,600,828) (138,054) (73,738,882) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 
ปรับปรุงใหม่  

4,284,871,528 (2,669,332,587)  17,207,886 (926,760,997)             (119,596,298) 586,389,532 (370,340) 586,019,192 

รำยกำรกบัผูถื้อหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขำ้ 
   สว่นของเจำ้ของ 

        

เพ่ิมทนุเรอืนหุน้ 
สว่นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุเพ่ิมขึน้ 
   จำกกำรสญูเสียกำรควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

2,895,989,197 
- 

(1,890,249,811) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,005,739,386 
- 

- 
376,795 

1,005,739,386 
376,795 

รวมรำยกำรกบัผูถื้อหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขำ้ 
   สว่นของเจำ้ของ 

2,895,989,197 (1,890,249,811) - - - 1,005,739,386 376,795 1,006,116,181 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี         
ขำดทนุส  ำหรบัปี - - - (134,992,621) - (134,992,621) (6,455) (134,999,076) 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี - - - 18,491,349 (18,394,722) 96,627 - 96,627 
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส  ำหรบัปี - - - (116,501,272) (18,394,722) (134,895,994) (6,455) (134,902,449) 
โอนส ำรองตำมกฎหมำยไปชดเชยขำดทนุสะสม - - (17,207,886) 17,207,886 - - - - 

ยอดคงเหลือณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 7,180,860,725 (4,559,582,398)  -  (1,026,054,383) (137,991,020) 1,457,232,924 - 1,457,232,924 

บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ) ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562 

   หน่วย: บำท 

งบกำรเงนิรวม 

 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) 
กว่ำมูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจ้ำของ 
รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่
มีอ ำนำจ
ควบคุม 

รวม 
ส่วนของเจ้ำของ 

จัดสรรแล้ว – 
ทุนส ำรองตำม

กฎหมำย 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขำดทุนสะสม) 

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัด
มูลค่ำเงนิลงทุนด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 
ตำมทีเ่คยรำยงำนไว้ 

 
1,224,249,008 

            
85,227,681 

 
    17,207,886 

            
(565,464,094) (97,166,668) 664,053,813 119,764,491 783,818,304 

ผลสะสมกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี - - - 9,513,744 - 9,513,744 (119,778,442) (110,264,698) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 
ปรับปรุงใหม่  

1,224,249,008          
85,227,681 

17,207,886       (555,950,350) (97,166,668) 673,567,557 (13,951) 673,553,606 

รำยกำรกบัผูถื้อหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขำ้ 
   สว่นของเจำ้ของ 

        

เพ่ิมทนุเรอืนหุน้ 3,060,622,520 (2,745,560,268) - - - 306,062,252 - 306,062,252 
รวมรำยกำรกบัผูถื้อหุน้ที่บนัทกึโดยตรงเขำ้ 
   สว่นของเจำ้ของ 

3,060,622,520 (2,745,560,268) - - - 306,062,252 - 306,062,252 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี         
ขำดทนุส  ำหรบัปี - - - (343,729,518) - (343,729,518) (356,389) (344,085,907) 
โอนขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูคำ่ 
   ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(28,662,091) 

 
28,662,091 

 
- 

 
- 

 
- 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี - - - 1,580,962 (51,091,721) (49,510,759) - (49,510,759) 
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส  ำหรบัปี - - - (370,810,647) (22,429,630) (393,240,277) (356,389) (393,596,666) 

ยอดคงเหลือณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 4,284,871,528 (2,669,332,587) 17,207,886 (926,760,997) (119,596,298) 586,389,532 (370,340) 586,019,192 

บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)  

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562 
 

งบกำรเงนิรวม 

หน่วย: บำท 
ทุนทีอ่อก 

และช ำระแล้ว 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) 
มูลค่ำหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ของส่วนของเจ้ำของ รวมส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
อ ำนำจควบคุมของ

บริษัทย่อย 

รวม 
ส่วนของเจ้ำของ จัดสรรแล้ว-ทุน

ส ำรอง 
ยังไม่ได้จัดสรร 

(ขำดทุน) 
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ

เงนิลงทุนเผื่อขำย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 

 
1,224,249,008 

 
85,227,681 

 
17,207,886 

 
(327,591,544) 

 
(61,806,058) 

 
937,286,973 

 
3,491 

 
937,290,464 

สว่นของเจำ้ของอ่ืนจำกกำร   
   รวมธุรกิจจำกกำรมีอ ำนำจ  
   ควบคมุในบรษัิทยอ่ย 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

149,925,630 
 

149,925,630 
 

 ขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปี - - - (237,872,550) (35,360,610) (273,233,160) (30,164,630) (303,397,790) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมที่
เคยรำยงำนไว้ 

1,224,249,008 85,227,681 17,207,886 (565,464,094) (97,166,668) 664,053,813 119,764,491 783,818,304 

ผลสะสมจำกกำรแก้ไข  
   ข้อผิดพลำดทำงกำรบัญชี - - - 9,513,744 - 9,513,744 (119,778,442) (110,264,698) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

1,224,249,008 85,227,681 17,207,886 (555,950,350) (97,166,668) 673,567,557 (13,951) 673,553,606 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562  

    หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ขำดทนุก่อนภำษีเงินได ้ (135,376,138) (343,964,474) (228,333,663) 
รำยกำรปรบักระทบยอดขำดทนุก่อนภำษีเงินได ้    
     เป็นเงินสดรบั (จำ่ย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
     คำ่เสื่อมรำคำและรำยจำ่ยตดับญัช ี 24,890,556 27,260,312 22,933,329 
     ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยเงินลงทนุ 
- 
(36,686,603) 

- 
2,037,704 

150,480,638 

139,903,265 
- 

ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 27,790,461 
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) - - 828,331 
ประมำณกำรหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้จำกคดีควำม 47,500,000 22,500,000  

      ขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมในเงินลงทนุ 1,171,218 48,954,231 1,102,027 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและบรษัิทยอ่ย (27,873,248) - - 
ขำดทนุจำกกำรปรบัมลูคำ่เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 486,000 - - 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สินทรพัย ์ 14,387,483 - - 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสว่นปรบัปรุง
อำคำรและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

 
(1.333.921) 

 
3,067,958 

 
11,164,658 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  1,918,504 1,531,977 2,367,863 
สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - - 4,482,177 
คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 1,334,377 12,440,943 18,526,345 

     รำยไดด้อกเบีย้และเงินปันผล (15,197,203) (26,618,698) (59,370,932) 
 ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย ์
     และหนีส้ินด  ำเนินงำน 
 สินทรพัยด์  ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

(90,988,514) (98,309,409) (86,396,599) 

     ลกูหนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ 25,333,383 6,315,207 34,170,601 
     ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (6,047,120) 63,998,225 218,960,408 

เงินลงทนุตำมวิธีมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุที่ไมไ่ดว้ำง
เป็นประกนั 

(271,348,580) 195,278,277 - 

     เงินลงทนุ - - 352,627,237 
     สินทรพัยอ่ื์น (31,130,912) (7,108,669) 29,702,920 
หนีส้ินด  ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

 หลกัทรพัยข์ำยโดยมีสญัญำซือ้คืน 10,226,569 (360,858,792) (279,039,296) 
    เจำ้หนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษัิทหลกัทรพัย ์ (1,236,133) (1,499,721) (99,007,890) 
    เจำ้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (1,788,015) (49,576,415) (126,094,225) 

 ผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (33,195) (2,139,144) (2,580,784) 
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562 
         หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

     หนีส้ินอ่ืน 
เงนิสดiรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ดอกเบีย้จำ่ย 
ดอกเบีย้รบั 
เงินปันผลรบั 
ภำษีเงินไดจ้ำ่ยออก 
รบัจำกภำษีเงินได ้

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

(4,796,304) (8,864,630) (33,294,773) 
(371,808,821) 

(745,939) 
11,153,759 

594,425 

(291,344) 
- 

(262,764,471) 
(11,635,122) 

25,482,389 

48,000 

(588,019) 
1,354,764 

        9,047,599 
(21,659,513) 

65,151,793 

50,400 

(2,579,629) 
2,255,864 

(361,097,920) (248,102,459) 52,265,514 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุตำมวิธีรำคำทนุตดัจ  ำหน่ำยที่ไมไ่ดว้ำงเป็น
ประกนั 

(35,000,405) (145,200,000) - 

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุตำมวธีิรำคำทนุตดัจ  ำหน่ำยที่  
     ไมไ่ดว้ำงเป็นประกนั 

102,250,000 125,750,000 - 

เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุตำมวิธีมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืนที่ไมไ่ดว้ำงเป็นประกนั 

(22,222,220) - - 

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุตำมวธีิมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนที่ไมไ่ดว้ำงเป็นประกนั 

34,000,000 4,248,080 - 

เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุที่จะถือจนครบก ำหนด - - (80,000,000) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุที่จะถือจนครบก ำหนด - - 176,300,000 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - (45,000,000) 
เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 9,920,000 - - 
เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน - 12,000,000 - 
เงินสดจำ่ยจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน - (9,000,000) - 
เงินสดจำ่ยซือ้สว่นปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์ (1,641,553) (2,268,485) (3,118,101) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยสว่นปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์ 270,400 187,221 169,715 
เงินสดรบัจำกกำรขำยสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 2,800,847 - - 
เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (2,727,104) (1,213,854) (400,222) 
เงินสดรบั (จำ่ย) สทุธิ จำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (3,123,453) - - 
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (445,410,000) - (14,700,000) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 30,000,000 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลภำยนอก   (28,000,000) 
เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลภำยนอก   25,000,000 
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (330,883,488) (15,497,038) 30,251,392 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
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บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ 2562 
         หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม “ปรับปรุงใหม่” 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทมุ 1,008,381,189 
- 

306,062,252 
(30,000,000) 

- 
(85,000,000) เงินสดจำ่ยช ำระคืนตรำสำรหนีท้ี่ออก 

เงินสดรบัจำกตรำสำรหนีท้ี่ออก - - 10,000,000 

เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ (15,407,621) (20,663,095) - 

เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - - (2,448,706) 

เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมจำกกิจกำรอ่ืน - 150,000,000 - 

เงินสดจำ่ยช ำระคืนใหแ้ก่เงินกูย้ืมจำกกิจกำรอ่ืน - (150,000,000) - 
       เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ                            992,973,568 255,399,157 (77,448,706) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ      300,992,160 (8,200,340) 5,096,200 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 44,442,846 52,643,186 47,573,986 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 345,435,006 44,442,846 52,643,186 
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ตำรำงสรุปอัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ปี 2564 
ปี 2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)    
   อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 14.06  5.68 1.13 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)     
   อตัรำสว่นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (%) (107.11%) (833.24%) (93.18%) 
   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (13.21%) (54.58%) (28.35%) 
   อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (%) 8.68% (3.43%) 9.87% 
 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio) 

   

   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) (11.79%) (36.47%) (13.98%) 
   อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(%) 11.00% 4.38% 15.01% 
 
อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Ratio) 

   

   อตัรำสำ่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) (81.79) (24.43) (10.09) 
   หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี  
        คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหน่ำย (เทำ่) 

(0.16) (0.07) (2.12) 

   อตัรำสำ่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) (6.45) (14.13) (0.47) 
   อตัรำสว่นสินทรพัยก์่อรำยไดต้อ่เงินกู ้(เทำ่) N/A* N/A* 27.28 
   อตัรำสว่นสินทรพัยก์่อรำยไดต้อ่สินทรพัยร์วม (%) 39.36% 58.88% 67.91% 
   อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของเจำ้ของ (เทำ่) 0.10 0.18 0.77 
   อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) - - - 
    
อัตรำส่วนคุณภำพสินทรัพย ์(Asset Quality Ratio)    
   อตัรำสว่นคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือไมก่่อใหเ้กิดรำยได ้(%) 91.26% 97.36% 96.27% 
   อตัรำสว่นคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม (%) 82.03% 72.25% 50.78% 
   อตัรำสว่นหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม (%) 0% 0% 0% 
   อตัรำสว่นเงินใหส้ินเช่ือที่หยดุรบัรูร้ำยไดต้อ่สินเช่ือรวม (%) 82.03% 72.25% 50.78% 
 
อัตรำส่วนอ่ืนๆ 

   

   อตัรำสว่นเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์อ่สินทรพัย ์(%) 36.04% 53.40% 59.38% 
   เงินกองทนุสภำพคลอ่งสทุธิ (ค  ำนวณตำมเกณฑ ์ก.ล.ต.) (%) 309.29% 328.42% 65.79% 

หมำยเหต ุ:  -  ส ำหรบัปี 2564 จะแสดงดว้ยงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นไดเ้สีย  
                  -  ส ำหรบัปี 2563 และ 2562 จะแสดงดว้ยงบกำรเงินรวม เน่ืองจำก มีเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 
   *  บรษัิทไม่มีเงินกูยื้ม 



 

 

                                      

                                                                  ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน)                                                                                                      
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Beyond Securities Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 1,439,671,222 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท ในอตัราสว่นการจอง 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่
Offering 1,439,671,222 newly issued ordinary shares to existing shareholders with a par value of Baht 5.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share at ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซือ้ / Subscription  Date   17 พฤษภาคม 2565 / May 17, 2022       18 พฤษภาคม 2565 / May 18, 2022      19 พฤษภาคม 2565 / May 19, 2022     20 พฤษภาคม 2565 / May 20, 2022      23 พฤษภาคม 2565 / May 23, 2022 
 
 
ขา้พเจา้ I/We (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้) (Type of subscriber)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ...............................................................        บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบตา่งดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................... 
    Natural Person of Thai Nationality        ID card No.         Natural Person of Alien Nationality               Alien Card/Passport No. 
 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย      เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................... 
    Juristic Person of Thai Nationality        Company Registration No.        Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล (Mr., Mrs., Miss, Corporate)........................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี/Share Register No. ........................................................   
วนั / เดือน / ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล) / Date of Birth (Registration Date)....................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี /Tax ID Number...............................................................   
ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย /Type of Tax Payment          ไมห่กั ณ ท่ีจ่าย / Non Withholding Tax   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Withholding Tax 
บา้นเลขท่ี / Address..................................... หมูท่ี่ / Moo….............. ตรอก/ซอย/ Lane/Soi .......................................................... ถนน / Road...............................................................แขวง / ต  าบล / Sub-District......................................................                                                                                                                                    
เขต/อ  าเภอ / District............................................................จงัหวดั / Province......................................................... รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code..............................................โทรศพัทท่ี์ติอตอ่ได ้/ Telephone………………........................................                                    
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 จ  านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ดงันี ้
According to the Share Register Book as April 5, 2022 I/We own..............................................................................shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of BEYOND Securities Public Company Limited as follow: 

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

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร/ Subscription for full of the entitlement   

 จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร / Subscription for less than the entitlement   

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

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองหุน้สามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by           
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.  โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา)/ Money Transfer through Bill Payment System at all 
branch of Bangkok Bank PLC.)   น าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา (โดยเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกั
หกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสั่งจ่าย  “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) เพือ่จองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน” เลขท่ีเชค็/ดร๊าฟท.์.................................วนัท่ี................. ธนาคาร...................................สาขา..................... 
 Cheque/Cashier cheque/Draft through Bill Payment System Payable at all branch of Bangkok Bank PLC. (Such Cheque/Cashier cheque/Draft must be dated no later than May 19, 2022 and can be collected from clearing house in 
Bangkok within the next business day)., Payable to “BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” Cheque No………………………….Dated……………Bank…………………………..Branch………………… 
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment   โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking     โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับบริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน) / For subscribers who have a trading account with BEYOND  ช  าระโดยโอนเงินผา่นระบบ ATS / by Automatic Transfer System (ATS) 
 ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี / Payment by debiting from trading account No.  .......................................... 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น  าหุ้น เข้าบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ  ากัด  เพ่ือผู้ฝาก” และด  าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี...... .................................................................. น  าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไท ย) จ  ากัด เพ่ือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น           
บัญชีเลขท่ี...................................................... (ช่ือบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยต์อ้งเป็นช่ือเดียวกับผูจ้อง มิฉะนั้นจะด  าเนินการออกใบหุ้นในช่ือผูจ้องซือ้แทน)  / Issue a share certificate for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited for Depositors” and have…………………………………Participant Number……………………………,deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our 
securities trading account No…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued) 
 น  าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate 
later, subscriber will be subject to 100 Baht fee specified by Thailand Securities depository Company Limited) 
 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกเป็นใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้  าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that 
I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจอง ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็คบคุคล / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารการแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพันตามหนังสือดงักล่าวและท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย/ I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke 
this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment or Personal Cheque / Cashier Cheque / Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised 
my/our share subscription rights. 
            การคืนเงินค่าจองหุน้ (ถา้มี) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรนอ้ยกวา่จ  านวนท่ีจองซือ้ทัง้หมดหรือไมไ่ดร้บัการจดัสรรไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่น
ตา่งคา่จองซือ้ โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ตามส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่านัน้ 

  Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We 
have agreed for the refund to be returned by transferring to the subscriber's bank account according to a copy of the first page of the bank account book in the category of savings account or current account only. 

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

 
       ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ/ Subscriber’s name 
          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
วนัท่ีจองซือ้        17 พฤษภาคม 2565        18 พฤษภาคม 2565       19 พฤษภาคม 2565       20 พฤษภาคม 2565       23 พฤษภาคม 2565                                                                          เลขท่ีใบจอง ............................................................ 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจอง (ช่ือตามใบจอง)..................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ BYD จ านวน..................................... หุน้  รวมเป็นเงิน..........................................บาท  โดยช าระเป็น    
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment   เช็คบคุคล     แคชเชียรเ์ชค็      ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์............................ วนัท่ี.......................... ธนาคาร...................... สาขา.............................    
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment        โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking        โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับ BYD  โอนเงินผา่นระบบ ATS  ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..................................... ...................... 
โดยด  าเนินการดงันี ้    น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) น  าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ   เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก......................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..............................................      

                                                       เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ ................................................................................................. 

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

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

                     เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………..………...   

.......…...…………………………………………………………               

      ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 (Enclosure 2) 

 



ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ชือ่บริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ชือ่บริษัท 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี เอสที จ  ากดั (มหาชน)  
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน)  
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ  ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปริง จ  ากดั  
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

SUB BROKER 

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

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

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

  

CUSTODIAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

337 
ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

425 
 

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



บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จาํกัด (มหาชน) วนัที / Date : ______________________________________
46/7 อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล ชัน 11-12 ถนนรัชดาภิเษก SERVICE CODE :  BYDS038
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ชอืผูจ้องซอื (Name) _________________________________________________________

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

เพอืเข้าบัญช ี บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จาํกัด (มหาชน) เพอืจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/ทะเบียนนิตบิคุคล (Ref.2)

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

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205)
Bangkok Bank PCL

 เงนิสด/CASH  เชค็/CHEQUE

จาํนวนเงนิทเีป็นตัวอักษร

Amount in words

ชือผูฝ้าก/Depositor Name__________________________________  โทรศพัท/์Tel __________________________ เจา้หนา้ทีธนาคาร/Bank use only___________________________________

เพอืความสะดวกของทา่น  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ไปชาํระไดที้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทวัประเทศ

กรณีชาํระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท:์ ลงวนัทีตงัแตว่นัที 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วนัที 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป

และวันท ี23 พฤษภาคม 25565 การชาํระเงนิโดยการฝาก/โอนเงนิเข้าบัญชไีด้ไม่เกินเวลา 15.00 น.

บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จาํกัด (มหาชน) วนัที / Date : ______________________________________
46/7 อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล ชัน 11-12 ถนนรัชดาภิเษก SERVICE CODE :  BYDS038
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ชอืผูจ้องซอื (Name) _________________________________________________________

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

เพอืเข้าบัญช ี บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จาํกัด (มหาชน) เพอืจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/ทะเบียนนิตบิคุคล (Ref.2)

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

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205)
Bangkok Bank PCL

 เงนิสด/CASH  เชค็/CHEQUE

จาํนวนเงนิทเีป็นตัวอักษร

Amount in words

ชือผูฝ้าก/Depositor Name__________________________________ โทรศพัท/์Tel __________________________ เจา้หนา้ทีธนาคาร/Bank use only___________________________________

เพอืความสะดวกของทา่น  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ไปชาํระไดที้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทวัประเทศ

กรณีชาํระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท:์ ลงวนัทีตงัแตว่นัที 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วนัที 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป

และวันท ี23 พฤษภาคม 25565 การชาํระเงนิโดยการฝาก/โอนเงนิเข้าบัญชไีด้ไม่เกินเวลา 15.00 น.

สาํหรับธนาคาร

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch จาํนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

สิงทส่ีงมาด้วย 3

รายการ เลขท/ีChq No. ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch จาํนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

รายการ เลขท/ีChq No.

สาํหรับลูกค้า

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

ใบแจ้งการชาํระเงิน / Bill Payment

ใบแจ้งการชาํระเงินใบแจ้งการชาํระเงิน / Bill Payment





เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

  จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………   

 (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

-  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์

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

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



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 � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ 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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



 หนังสือมอบอาํนาจ 

            ทําที�………………….…………………………………………….…….…..………… 

            วนัที�………………………………………………….………….…….…..…………… 

ขา้พเจา้………………….……………………………….……..........................................ขอมอบอํานาจให…้……………………………….………………………….………………………… 

เลขที�บตัรประชาชน.....................................................................................................................ตําหน่งทางการเมอืง................................................................................................................ 

ซึ�งต่อไปนี#จะเรยีกวา่ “ผูร้บัมอบอํานาจ” เป็นผูร้บัมอบอํานาจทั �วไป   เพื�อทําการซื#อขายหลกัทรพัยห์รอืซื#อขายสญัญาซื#อขายล่วงหน้า 
แทนผูม้อบอํานาจ  โดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการใด ๆ  และทั #งปวงแทนผูม้อบอํานาจไดด้งัต่อไปนี# 

ขอ้ 1. ซื#อ ขาย โอน  รบัโอน  และจองซื#อหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที�ซื#อขายกนัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและที�อื�น หรอืตลาดอนุพนัธแ์ทนผูม้อบอํานาจ ตลอดทั #งรบัมอบ สง่มอบ ถอืครอบครองหลกัทรพัย ์ หรอื
สญัญาซื#อขายล่วงหน้าดงักล่าว 

ขอ้ 2. ชําระเงนิคา่ซื#อหลกัทรพัย ์ เงนิวางหลกัประกนั ผลขาดทุนจากการซื#อขายหลกัทรพัย ์ หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้า 
คา่ธรรมเนียม  อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทั #งปวงที�เกี�ยวกบัการซื#อขาย  หรอืจาํหน่ายจา่ยโอนหลกัทรพัย ์ ทวงถาม 
และรบัชําระเงนิ คา่ขายหลกัทรพัย ์  หรอืสญัญาซื#อขายล่วงหน้า รวมทั #งเงนิปนัผล  ดอกเบี#ย  หรอืสทิธอิื�นใดที�เกดิจาก
หลกัทรพัย ์ รวมทั #งการหกัภาษใีด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําสง่กรมสรรพากร 

ขอ้ 3. รบัโอนทรพัย ์หรอืสทิธใินหลกัทรพัย ์ เขา้ชื�อผูร้บัมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอํานาจ  และใช้สทิธจิากหลกัทรพัยน์ั #น 
เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงแทนผูม้อบอํานาจในทุกกรณี 

ขอ้ 4. แต่งตั #งตวัแทนช่วงเพื�อทําการใด ๆ แทนผูร้บัมอบอํานาจ โดยใหต้วัแทนช่วงมอีํานาจ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบอํานาจตาม
อํานาจที�ใหไ้วใ้นหนงัสอืนี# 

ขอ้ 5. ทํา  และ/หรอื  ลงนามในหนงัสอืเอกสาร   หรอืตราสารใด ๆ    ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์หง่หนงัสอื
มอบอํานาจนี# 

การใด ๆ  ที�ผูร้บัมอบอํานาจ   หรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วงที�ผูร้บัมอบอํานาจแต่งตั #งโดยอาศยัอํานาจตามหนงัสอืนี#ไดก้ระทําไป
โดยชอบดว้ยอํานาจตามหนงัสอืนี# ผูม้อบอํานาจขอรบัผดิชอบ และใหม้ผีลผกูพนัเสมอืนหนึ�งไดก้ระทําดว้ยตนเองทั #งสิ#น 

เพื�อเป็นหลกัฐาน  จงึไดล้งลายมอืชื�อไวต้่อหน้าพยาน 

ลายมอืชื�อ…………………………………………..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ 
 (            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ…………………………………………………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ 
(            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ…………………………………………………..……………………พยาน 
(            ) ตวับรรจง 

ลายมอืชื�อ……………………………………..…………………………………พยาน/คูส่มรสของผูม้อบอํานาจ 
(            ) ตวับรรจง 

อากรแสตมป์ 
CD บาท 
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  หนังสือมอบอาํนาจ  

 

            ทําที�………………….…………………………………………….…….…..………… 

            วนัที�………………………………………………….………….…….…..…………… 

 
โดยหนงัสอืฉบบันี� ขา้พเจา้ ...................................................................................................................... โดย........................................................................................................

และ.............................................................................................................................ขอมอบอํานาจให ้
!...................................................…………………………….……….…….....เลขที�บตัรประชาชน....................................................................ตําหน่งทางการเมอืง.......................... 

หรอื  (...................................................…………………………….……….…….....เลขที�บตัรประชาชน....................................................................ตําหน่งทางการเมอืง.......................... 
 

ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ผูร้บัมอบอํานาจ” เป็นผูร้บัมอบอํานาจทั �วไป   เพื�อทําการซื�อขายหลกัทรพัยห์รอืซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
แทนผูม้อบอํานาจ  โดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการใด ๆ  และทั �งปวงแทนผูม้อบอํานาจไดด้งัต่อไปนี� 
 

ขอ้ 1. ซื�อ ขาย โอน  รบัโอน  และจองซื�อหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที�ซื�อขายกนัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและที�อื�น หรอืตลาดอนุพนัธแ์ทนผูม้อบอํานาจ ตลอดทั �งรบัมอบ สง่มอบ ถอืครอบครองหลกัทรพัย ์ หรอื
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าว 

ขอ้ 2. ชําระเงนิคา่ซื�อหลกัทรพัย ์ เงนิวางหลกัประกนั ผลขาดทุนจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์ หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
คา่ธรรมเนียม  อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทั �งปวงที�เกี�ยวกบัการซื�อขาย  หรอืจาํหน่ายจา่ยโอนหลกัทรพัย ์ ทวงถาม 
และรบัชําระเงนิ คา่ขายหลกัทรพัย ์  หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า รวมทั �งเงนิปนัผล  ดอกเบี�ย  หรอืสทิธอิื�นใดที�เกดิจาก
หลกัทรพัย ์ รวมทั �งการหกัภาษใีด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําสง่กรมสรรพากร 

ขอ้ 3. รบัโอนทรพัย ์หรอืสทิธใินหลกัทรพัย ์ เขา้ชื�อผูร้บัมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอํานาจ  และใช้สทิธจิากหลกัทรพัยน์ั �น 
 เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงแทนผูม้อบอํานาจในทุกกรณี 
ขอ้ 4. แต่งตั �งตวัแทนช่วงเพื�อทําการใด ๆ แทนผูร้บัมอบอํานาจ โดยใหต้วัแทนช่วงมอีํานาจ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบอํานาจตาม

อํานาจที�ใหไ้วใ้นหนงัสอืนี� 
ขอ้ 5. ทํา  และ/หรอื  ลงนามในหนงัสอืเอกสาร   หรอืตราสารใด ๆ    ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์หง่หนงัสอื
 มอบอํานาจนี� 
  

 การใด ๆ  ที�ผูร้บัมอบอํานาจ   หรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วงที�ผูร้บัมอบอํานาจแต่งตั �งโดยอาศยัอํานาจตามหนงัสอืนี�ไดก้ระทําไป
โดยชอบดว้ยอํานาจตามหนงัสอืนี� ผูม้อบอํานาจขอรบัผดิชอบ และใหม้ผีลผกูพนัเสมอืนหนึ�งไดก้ระทําดว้ยตนเองทั �งสิ�น 
 
 เพื�อเป็นหลกัฐาน  จงึไดล้งลายมอืชื�อไวต้่อหน้าพยาน 
 
ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ  ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ 
  (                                ) ตวับรรจง   (                                ) ตวับรรจง 
 
ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ 

(                       ) ตวับรรจง   (                       ) ตวับรรจง 

 
ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 

        (                     ) ตวับรรจง 

 
ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 
 (          ) ตวับรรจง 

            

อากรแสตมป์ 
FG บาท 
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แผนที่แสดงทีต่ั้งสถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

 

ผู้ถอืหุ้นสามารถตดิตอ่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไดท้ี่  

ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์
บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ อาคาร A ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์ 02-820-0100          
โทรสาร 02-820-0208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 17-20 , 23 พฤษภาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 9.00 ถึง 15.00 น. (รวม 5 วนัท าการ) 
 

ทัง้นี ้ส  าหรบัการน าส่งค่าจองซือ้หุน้สามญั ดว้ยการน าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ผ่านระบบ Bill Payment 
(โดยช าระไดท้ี่เคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา) โดย เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่
เกินวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565  และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถัดไป
เทา่นัน้ 
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