ที่ ห.ท. SET/029/2564
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

การแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
แผนที่แสดงที่ตงั้ สถานที่รบั จองซือ้

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 305,007,841 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 โดยมีรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ ยวข้องสาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ดังนี ้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 96,341,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5.259 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 36.3005 บาท ในการจัดสรรหุน้ สามัญ ดังกล่าวผูถ้ ือหุน้ เดิมอาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกิน กว่า
สิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รบั จัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รบั จัดสรรหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมด
แล้วเท่านัน้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิดงั กล่าว ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่แนบมาพร้อมนี ้
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนวิธีการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ นัน้ โปรดพิจารณาจาก
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่สง่ มาด้วย 2)
หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซือ้ ที่ระบุใน
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทอย่างครบถ้วน ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ประสงค์ท่ีจะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กรุ ณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารเพิ่มเติม 3-1 ที่ส่งมาพร้อมกันนี ้
(สิ่งที่สง่ มาด้วย 3) ด้วย
บริษัทจะเปิ ดให้มีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 7-9 และวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564
ในระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ตัง้ อยู่ท่ีชนั้ 3 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ 175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 (โปรดพิจารณาแผนที่แสดงที่ตงั้ สถานที่รบั จองซือ้ และรับ
ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 5)
หากท่านมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อได้ท่ี คุณอริสรา ทองย้อย โทร 02-680-1333 หรือ คุณสินีญา นวล
แจ่ม โทร 02-680-1327 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นและเอกสำรกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ระหว่ำงวันที่ 7-9 และวันที่ 13-14 ธันวำคม 2564

หน้ำที่ 1

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “SINGER”)

สถำนที่ตงั้

: อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กทม.

เว็บไซต์

: http://www.singerthai.co.th

โทรศัพท์ / โทรสำร : 02-352-4777 / 02-352-4799
2.

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

: กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 244
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564

กำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ก ำหนด : กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 245
อัตรำส่วนกำรจัดสรรและรำยละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้

: กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2564

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 245 เมื่อ
วันที่ 30 กันยำยน 2564 และที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2564 ได้
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และกำหนด
อัตรำส่วนกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เท่ำกับ 5.259 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1
สำมัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีรำยละเอียดในกำรจัดสรรตำมหัวข้อด้ำนล่ำง
ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ท ได้มี มติ กำหนดวัน กำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อ หุน้ ที่ มีสิทธิ จองซือ้ หุ้น สำมัญ เพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 และกำหนดวันจองซือ้ และชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ในระหว่ำง
วันที่ 7-9 และวันที่ 13-14 ธันวำคม 2564 (รวม 5 วันทำกำร)
หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ประเภทของหุน้

: หุน้ สำมัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม

: 506,644,628 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 506,644,628 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท

ทุนจดทะเบี ยนที่ จะช ำระเพิ่มสำหรับ : ไม่เกิน 96,341,464 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน ให้แ ก่ ผู้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)
ถื อ หุ้น เดิ ม ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น
(Right Offering)
หน้ำที่ 2

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ทุ น ช ำระแล้ ว ภำยหลั ง กำรจองซื ้อ : ไม่ เ กิ น 602,986,092 บำท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สำมั ญ จ ำนวน ไม่ เ กิ น
กรณีที่มีกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
602,986,092 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
ครบทัง้ จำนวน
จำนวนหุน้ ที่จดั สรร

: จำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ไม่เกิน 96,341,464 หุน้

รำคำเสนอขำยหุ้น สำมั ญ ที่ จั ด สรร : 36.3005 บำทต่อหุน้
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (ต่อหุน้ )
อัตรำส่วนกำรจัดสรร

: 5.259 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่ำ
สิทธิของตนได้ (โดยมีรำยละเอียดตำมวิธีกำรจัดสรร)

วิธีกำรจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ : บริษัทจะจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 96,341,464
เกี่ยวข้อง
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ
36.3005 บำท ในอัตรำส่วนกำรจองซือ้ เท่ำกับ 5.259 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 1
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่ โดย
1. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มอำจแสดง
ควำมจำนงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกิ นกว่ำสิทธิ (Oversubscription ) ที่
ได้รบั จัดสรรตำมสัดส่วนได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกัน และจะได้รบั
จัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ ต่อเมื่อมีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำก
กำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว
เท่ำนัน้ โดยจะจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรที่ผถู้ ื อหุน้ ไม่ใช้
สิทธิจองซือ้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่แสดงควำมจำนงจะซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินกว่ำ
สิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูถ้ ื อหุน้ เดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิ
ดังกล่ำว จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะไม่มีผู้
ถือหุน้ รำยใดประสงค์ที่จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวอีกต่อไป
2. ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตำมสัดส่วนกำรถื อหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรำยถื ออยู่ในรอบแรกเป็ น
จำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ ที่ผถู้ ื อหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
บริษัท จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำยตำมจำนวนที่แสดง
ควำมจำนงจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
3. ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถื อหุ้นที่ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรำยถื ออยู่ในรอบแรกเป็ นจำนวน
น้อยกว่ำหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
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(1) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำยโดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำยคูณด้วยจำนวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ที่ผูท้ ี่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มี เศษของ
หุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จำนวนหุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรร
จะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้
แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (1) ให้ทำ
กำรจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำร
จัดสรรไม่ครบตำมจำนวนหุน้ ที่จองซือ้ นัน้ โดยนำสัดส่วนกำรถื อ
หุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ แต่ละรำยนัน้ คูณด้วยจำนวน
หุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจำนวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มีสิทธิ ที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ ทิง้ โดยจำนวนหุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผู้
ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรำยจองซื ้อ และช ำระค่ ำ จองซื ้อ แล้ว ทั้ ง นี ้ ให้
ดำเนินกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ ตำมวิธีกำรใน
ข้อ (2) นี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถ
จัดสรรได้อีกเนื่องจำกเป็ นเศษของหุน้
4. หำกยังมีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ และกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียน โดยกำรตัดหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำย
ทิ ง้ โดยจะขออนุมัติ ในเรื่องดังกล่ำวจำกที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รบั กำร
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวัน
ปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ซึง่ จะเป็ นไปตำมที่กำหนดในข้อ 7.3
กำรดำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุน้

: ในกรณีมีเศษของหุน้ จำกกำรคำนวณสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของผูถ้ ือหุน้ ตำมอัตรำกำรจัดสรรดังกล่ำวข้ำงต้น (หรือในรอบกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุน้ ดังกล่ำวให้ปัดทิง้

รำยละเอียดอื่นๆ

: ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัท
ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นที่ ผู้ถื อหุ้นแต่ ละรำยถื ออยู่ (Rights Offering)
ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจพิจำรณำไม่เสนอ
ขำยหรือไม่จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวให้แก่บคุ คลใดหรือผูจ้ องซือ้
รำยใดซึ่งอำจรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
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ประเทศอื่นใดตำมที่บริษัท พิจำรณำเห็นสมควร หำกกำรเสนอขำยหรือ
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทำให้ หรืออำจเป็ นผลให้
(ก) เป็ นกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
(ข) บริษัทมีภำระหรือหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรือต้องดำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนื อ จำกที่ ต ้อ งด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำยหรื อ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย
หรือ
(ค) บริษัทมีภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รบั หำกมีกำร
เสนอขำยและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรดำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ง) ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับ
กำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
บริษัทมี สิทธิ ที่ จะไม่เสนอขำย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธกำรจองซือ้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในกำรจัดส่ง
เอกสำรนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพี ยงบุคคลธรรมดำซึ่งมี
สัญชำติอเมริกัน และมีที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรนอกประเทศไทย ทัง้ นี ้
บริษัทมีสิทธิ ที่จะใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องตำมควำมเหมำะสม เมื่ อค ำนึ งถึ งองค์ประกอบที่ ใช้ในกำร
พิจำรณำตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรกำหนด
รำยชื่ อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รำยชื่ อประเทศที่ถูกจำกัด
สิทธิ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนประสบควำมสำเร็จสูงสุด
4.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กรณีทผี่ ถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รบั จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่แจ้งควำม
ประสงค์จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รบั จัดสรรจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนทัง้ จำนวนที่จองซือ้
4.2 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ เดิมอำจแสดงควำมจำนงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกิ นกว่ำสิทธิ
(Oversubscription) ที่ได้รบั จัดสรรตำมสัดส่วนได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกัน และจะได้รบั จัดสรรหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ ต่อเมื่อมีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตำมสิทธิครบถ้วน
ทัง้ หมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรที่ผถู้ ือหุน้ ไม่ใช้สทิ ธิจองซือ้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่แสดงควำม
จำนงจะซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิดงั กล่ำว
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จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดประสงค์ที่จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ดังกล่ำวอีกต่อไป
4.3 ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนเป็ นจำนวนน้อยกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจำก
กำรจัดสรรตำมสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบุในใบจอง
ซือ้ สำหรับกำรจองเกินสิทธิดงั กล่ำว และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทัง้ หมดทุกรำย
4.4 ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนเป็ นจำนวนมากกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจำก
กำรจัดสรรตำมสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนัน้ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกิ นกว่ำสิทธิแต่ละ
รำย ซึง่ กำรจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรร โดยมีสตู รกำรคำนวณ ดังนี ้
(ก) จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทีไ่ ด้รบั จัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ตำมสิทธิ x สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิแต่ละรำย (ในกรณีทมี่ ีเศษหุน้ ให้ปัดเศษ
หุน้ นัน้ ทิง้ )
ตัวอย่าง
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนทัง้ หมดจำนวน 2,000 หุน้ หัก หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจัดสรรตำมสิทธิตำมที่ผถู้ ือหุน้ แสดง
ควำมจำนงจองซือ้ จำนวน 1,400 หุน้ คงเหลือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำกกำรจองซือ้ ตำมสิทธิ จำนวน 600 หุน้
ผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
20%
35%
35%
10%
100%

หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตามสิทธิ
400
700
700
200
2,000

หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ทีจ่ องซือ้ (หุ้น)
ตามสิทธิ เกินสิทธิ
400
300
100
700
400
200
50
1,400
750

หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่
จะได้รับจัดสรรเกิน
สิทธิ
20% x 600 = 120
35% x 600 = 210
10% x 600 = 60*
390

จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรร
ผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

หุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รับจัดสรร (หุ้น)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ (รอบแรก)
400
120
100
700
210
200
50*
1,400
380

รวมหุ้นทีไ่ ด้รับการ
จัดสรร (รอบแรก)
520
100
910
250
1,780

* ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่เกินจำนวนทีจ่ องซือ้
(ข) จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำยจะได้รบั กำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือ
หุน้ แต่ละรำยระบุในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยถูกต้องครบถ้วน
แล้ว
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(ค) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้ทำกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ที่จองเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยที่ยงั ได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมวิธีในข้อ (ก)
(ง) บริษัทจะดำเนินกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิดว้ ยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหนุ้
สำมัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ได้อีกต่อไป
4.5 ในกรณีที่มีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจำกกำรจัดสรรในครัง้ นี ้ บริษัทจะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทต่อไป
5

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564

6

กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1 ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่ำงวันที่ 7-9 และวันที่ 13-14 ธันวำคม 2564 ภำยในเวลำทำกำร เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. (รวม 5 วัน
ทำกำร นับเฉพำะวันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) )
6.2 สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”)
ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตีท้ ำวเวอร์
175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2680-1333 0-2680-1327 โทรสำร 0-2680-1733
** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ ไม่รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณียแ์ ละโทรสารทุกกรณี**
*** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ ไม่รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด***
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วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทัง้ ลง
ลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน โดยระบุจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ ตำมสิทธิ
ตำมจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้วย 1) และจำนวนหุน้ ที่ตอ้ งกำรจอง
ซือ้ หุน้ เกินกว่ำสิทธิ ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพียงใบเดีย วต่อผูจ้ องซือ้ 1 รำย พร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้
หรือผูร้ บั มอบอำนำจ และชำระเงินค่ำหุน้ เต็มตำมจำนวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิที่ได้รบั และในส่วนที่
ประสงค์จ ะจองซื อ้ หุ้นเกิ นกว่ำ สิท ธิ ที่ ได้ร ับ จัดสรร (ถ้ำมี ) โดยโอนช ำระเงิ นค่ำหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน หรื อ เช็ ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ และยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ไปยัง สถำนที่รบั จองซือ้ หุน้ และรับชำระเงินค่ำหุน้
สำมัญเพิ่มทุน ในวันและเวลำที่รบั จองซือ้ (ตำมที่ระบุในข้อ 6)
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7.1 การชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนสำมำรถชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น.
ถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 7-9 และวันที่ 13-14 ธันวำคม 2564 (รวม 5 วันทำกำร) และต้องชำระเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิที่ได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้ อเกินกว่ำ
สิทธิที่ได้รบั โดยวิธีกำรดังนี ้
1. กำรโอนเงิ น สดเข้ำ บัญ ชี โดยโอนเงิ น เข้ำ บัญ ชี “บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ เอเซี ย พลัส จ ำกัด เพื่ อ จองซื อ้
หลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription”
ธนำคำร / สำขำ
:
กรุงเทพ / สำทร
ประเภทบัญชี
:
กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี
:
142-310058-3
2. กำรโอนด้วยกำรนำฝำกเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ซึ่งต้องสั่งจ่ำยในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จำกัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities
Subscription” โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์จะต้องลงวันที่ 7 ธันวำคม 2564 หรือ 8 ธันวำคม
2564 เท่ำนัน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องนำฝำกเช็คชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุ งเทพ ภำยใน
เวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่ 8 ธันวำคม 2564 โดยต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหัก
บัญชีในเขตเดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไป และส่งใบนำฝำกเช็คของธนำคำรกรุ งเทพให้กับบริษัทเพื่อ
เป็ นหลักฐำนชำระค่ำจองซือ้ ทัง้ นี ้ กำรชำระเงินด้วยวิธีกำรโอนด้วยกำรนำฝำกเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือ ดร๊ำฟท์ จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อธนำคำรผูจ้ ่ำยทำกำรขึน้ เงินตำมเช็คเรียบร้อยภำยในวันจองซือ้ มิฉะนัน้
จะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ สละสิทธิ
หำกผูถ้ ื อหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ ชำระเงิ นค่ำจองซือ้ หุน้ หลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของ
วันที่ 8 ธันวำคม 2564 จะต้องชำระเป็ นกำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี ตำมวิธีกำรในข้อ 1 เท่ำนัน้
-

ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องแนบหลักฐำนกำรโอนเงินดังกล่ำว มำพร้อมกับใบจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุน

-

ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน) ชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้ ทีส่ ำมำรถติดต่อได้ ไว้ในด้ำนหลังของหลักฐำนกำรชำระเงิน

-

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ งดรับชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเป็ นเงินสด

-

บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะอนุญำตให้ทำกำรจองซือ้ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ด้วยวิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม

-

ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำร
(ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
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7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจะต้องนำเอกสำรที่ใช้ในกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ พร้อมชำระเงิน เต็มจำนวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิ ที่ได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรร ไปติดต่อ
ตัวแทนรับจองซือ้ ตำมที่อยู่ในข้อ 6.2
ก) ใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิง่ ที่สง่ มำด้วย 3)
ผูถ้ ื อหุน้ ต้องระบุจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ ตำมสิทธิ ตำมจำนวนที่ได้แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และจำนวนหุน้ ที่ตอ้ งกำรจองซือ้ หุน้ เกินกว่ำสิทธิ พร้อมทัง้ ลง
ลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ กำหนดให้ผจู้ องซือ้ ยื่นใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุน 1 ฉบับเท่ำนัน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ จะต้องแสดงควำมจำนงในกำรจองซือ้
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ ที่ได้รบั
จัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิ กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทและได้จดั ส่งไปทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือฉบับนี ้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยมี
สิทธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบ
ค) หลักฐำนกำรชำระเงิน
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เต็มจำนวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์
จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมวิธีกำรชำระค่ำจองซือ้ ที่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เลือก
ชำระ โดยพิจำรณำรำยละเอียดและดำเนินกำรตำมที่ระบุในข้อ 7.1
ง) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนำ Statement สำหรับบัญชี
กระแสรำยวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญ
ั ชีธนำคำรทัง้ 10 หลัก เท่ำนัน้ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยบัญชีดงั กล่ำวต้องเป็ นบัญชีที่ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะให้บริษัทชำระคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ตำมที่ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็ น
ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
บัญชีดงั กล่ำวต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร ซึง่ มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1) ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
3) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ หุน้ ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีของธนำคำรดังกล่ำว บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ตำมชื่อที่ ปรำกฏ
ในสมุดทะเบีย น ณ วัน ปิ ด สมุดทะเบีย นผู้ถื อ หุน้ วัน ที่ 2 พฤศจิ กำยน 2564 และส่งทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ หุน้
จ) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมำยให้ผรู้ บั มอบอำนำจดำเนินกำรแทน
หนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประชำชนที่ยงั
ไม่หมดอำยุของผูจ้ องซือ้ และผูร้ บั มอบอำนำจ ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (สิง่ ที่สง่ มำด้วย 4)
ฉ) เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน เฉพำะผูท้ ี่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชี
บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้
สำหรับผูท้ ี่ประสงค์จะฝำกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชี บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมำชิ กเลขที่ 600 ในนำมผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจอง
หลักทรัพย์เฉพำะผูท้ ี่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชี บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่ำนัน้ ” (เอกสำรเพิ่มเติม 3.1) เพื่อนำส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
ช) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไ ม่มี
บัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้
จองซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ (อำยุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิด ำ และ/หรือ
มำรดำ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ที่ผเู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล ซึง่ ทำให้ชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้
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สำมัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง
เปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
บุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ำว
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดย
ลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ที่ออกไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำ
มี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุ คลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำซึง่ รับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้
มีอำนำจลงนำม ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่ อ ของ
ผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อมตรำประทับของ
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูต ไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซือ้
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำร
เพิ่มเติม 3.3) แบบแจ้งสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั (เอกสำรเพิ่มเติม 3.4)
หำกผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นผูท้ ี่มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่ำนขัน้ ตอน
กำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test)
กับบริษัทหลักทรัพย์นนั้ แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้อง
กรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องแนบ
แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำร
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แสดงตน (เอกสำรเพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ อง
ซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
7.3 การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้น (ถ้ามี)
ในกรณีที่ตอ้ งมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน หรือกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
7.3.1 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ เนื่องจำกมีหนุ้ เหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรในกรณีที่ผู้
ถือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ และได้รบั จัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ
เนื่องจำกมีหนุ้ เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้
และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ และชำระ
เงินค่ำจองซือ้ ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1) โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ สำหรับผูจ้ อง
ซือ้ ที่ได้แจ้งควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซือ้ หุน้ คืนด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ตัวแทนรับ
จองซือ้ จะคืนเงินเข้ำบัญชีดว้ ยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร โดยบัญชีดงั กล่ำวต้องเป็ นบัญชีออม
ทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร ซึง่ มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
3. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
6. ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
7. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
8. ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
9. ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ ชื่อบัญชีธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน โดยแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรกหรือสำเนำ Statement
บัญชีกระแสรำยวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชี ครบ
ทัง้ 10 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2)

กรณีไม่ได้รบั สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือสำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน
หรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือไม่ได้
แจ้งควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซือ้ หุน้ คืนด้วยวิธีโอนเงินเข้ำบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับ
จองซือ้ จะคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยจัดทำเป็ นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมผูจ้ องซือ้ หุน้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน
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สมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ภำยใน 10 วันทำกำรนับ
จำกวันปิ ดกำรจองซือ้ หุน้
3)

กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กำรคืนเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ จะดำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เข้ำบัญชีธนำคำรในนำมของผูจ้ องซือ้ ตำมข้อมูลเปิ ดบัญชีที่ให้ไว้กบั บริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้

กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ภำยในเวลำดังกล่ำว บริษัทโดย
ตัว แทนรับ จองซือ้ จะช ำระดอกเบีย้ ให้แ ก่ผู้จ องซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน ในอัต รำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณจำกจ ำนวนเงิ น ค่ ำ จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ไม่ ได้ร ับ กำรจัด สรร นับ จำกวัน พ้น ก ำหนด
ระยะเวลำ 10 วันทำกำรดังกล่ำวจนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีดงั กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี หำกได้
มีกำรชำระคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รบั จัดสรร โดยกำรส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้ำบัญชี
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำ ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หุน้
สำมัญ เพิ่ ม ทุน แล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ไม่มี สิท ธิ เ รีย กร้อ งดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ อีกต่อไป
7.3.2 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เนื่องจำกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
กำรจองซือ้ และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ จะคืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ที่ไม่ได้รบั
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ และ/หรือไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คจำกตัวแทนรับ จองซือ้ ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
7.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ที่ได้รบั กำร
จัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ หุน้
ซึ่งในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ อำจได้รบั ใบหุน้ ภำยหลังจำกที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แล้ว
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7.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
บริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั กำร
จัดสรรเข้ำบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้
ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ หุน้ เมื่อผูจ้ องซือ้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องถอนหุน้
ออกจำกบัญ ชี 600 ดัง กล่ำ ว โดยติ ด ต่ อ ผ่ ำ นบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ ซึ่ ง อำจจะมี ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำร
ดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ในกรณีนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะ
สำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ อนุญำตให้หุน้ ของ
บริษัททำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูจ้ องซือ้ ได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600
ดังกล่ำวแล้ว
7.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์
บริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ ตำมจำนวน
หุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจอง
ซือ้ หุน้ ซึ่งในกรณีนีผ้ ูจ้ องซือ้ จะสำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำด
หลักทรัพย์ อนุญำตให้หนุ้ ของบริษัททำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีขอ้ 7.4.3 นี ้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์
จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรส่งมอบ
หุน้ ดังกล่ำว โดยออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ ตำมข้อ 7.4.1 แทน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สทิ ธิในกำรจองซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตำมที่ระบุไว้ดำ้ นหลังใบจอง) ที่ผถู้ ือหุน้
มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรร
เข้ำบัญชีดงั กล่ำวให้ถกู ต้อง หำกระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
จะทำให้ไม่สำมำรถโอนหุน้ เข้ำบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญหำยของ
หุน้ หรือควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมหุน้ คืน
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนกรอกรำยละเอียดดังกล่ำวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่
ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน ซึง่ อำจทำให้ผถู้ ือหุน้
ไม่สำมำรถขำยหุน้ ที่จองซือ้ ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัททำกำรซือ้ ขำย
ได้ในตลำดหลักทรัพย์
7.5 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.5.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะได้รบั หลักฐำนกำรจองซือ้ ที่ลงชื่อรับจำกเจ้ำหน้ำที่ผรู้ บั จองซือ้ หุน้
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ โดยกำรจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้เป็ นที่เรียบร้อย
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7.5.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่ำจองซือ้ แล้ว จะไม่มีสิทธิ ยกเลิกกำรจองซือ้ เว้นแต่
ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษัท
7.5.3 หำกจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำจำนวนเงิ นที่บริษั ทได้รบั ชำระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตำมจำนวนเงินที่บริษัทได้รบั จำกกำรจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
7.5.4 หำกจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนน้อยกว่ำจำนวนเงิ นที่บริษัทได้รบั ชำระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุ ยพินิจในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ื อหุน้ แต่ละรำยตำมที่บริษัท
เห็นสมควร
7.5.5 หำกผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ หรือบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินค่ำจองซือ้ ได้ ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วน และไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทภำยใน
กำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและกำรชำระเงินค่ำหุน้ ตำมที่กำหนด หรือผูถ้ ือหุน้ ที่จอง
ซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน หรือจองซือ้ ด้วยวิธีกำรอื่นที่มิได้
กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้ บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ รำยนัน้
สละสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และบริษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรที่จะไม่จัดสรรหุน้
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว
ดังนัน้ ในกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ และดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดให้ถกู ต้องครบถ้วน
7.5.6 ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ รำยใด หำกกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ สำมัญของผูถ้ ือหุ้ นต่ำง
ด้ำวเกินกว่ำจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว
อำจไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพียงบำงส่วน
7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ เงื่อนไขในกำรจองซือ้
หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนดังกล่ำวของบริษัท
8

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
บริษัทจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมและบุคคลในวงจำกัด รวมประมำณ 10,652.39
ล้ำนบำท ไปใช้สำหรับกิจกำรของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ดังนี ้
8.1 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยธุรกิจสินเชื่อซึ่งเป็ นธุรกิจหลักปั จจุบนั ของบริษัทย่อยจำนวน 7,700
ล้ำนบำท แบ่งเป็ น (ก) เงินทุนในกำรปล่อยสินเชื่อรถทำเงินจำนวน 6,200 ล้ำนบำท และ (ข) เงินทุนในกำร
ปล่อยสินเชื่อเช่ำซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำ 1,500 ล้ำนบำท โดยระยะเวลำที่คำดว่ำจะใช้เงินคือ ภำยในปี 2566
8.2 เพื่อจ่ำยชำระตรำสำรหนีท้ ี่จะถึงกำหนด 2,952.39 ล้ำนบำท โดยระยะเวลำที่คำดว่ำจะใช้เงินคือ ภำยในปี 2566
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ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.1 กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นีจ้ ะส่งผลให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้ภำยในระยะเวลำอันสัน้ และลดภำระกำรลงทุน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมบำงส่วนในกำรเพิ่มทุน
9.2 บริษัทได้รบั กำรตอบรับจำกนักลงทุนที่มีศกั ยภำพ จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมถึงควำมสำเร็จในกำร
เพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถเพิ่มทุนได้ตำมเป้ำหมำยและเป็ นกำรเสริมสร้ำงโอกำสให้บริษัทสำมำรถที่จะ
เข้ำไปลงทุนในโครงกำรที่สร้ำงผลตอบแทนที่ดี เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท
ให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
9.3 บริษัทพิจำรณำว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) และกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภำพทำงด้ำน
เงิ นทุน มีฐำนะทำงกำรเงิ นมั่นคง และมีควำมพร้อมในกำรชำระเงินเพิ่มทุน เป็ นแนวทำงกำรระดมทุนที่มีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ซึง่ จะทำให้บริษัทได้รบั เงินทุนตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรใน
ระยะเวลำอันสัน้ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรระดมทุนที่อำจเกิดขึน้ จำกสภำพเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวนใน
ปั จจุบนั
9.4 บริษัทมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน เป็ นกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง และเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัท
ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่ำซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนและสินเชื่อรถทำเงิน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อยมีประสิทธิ ภำพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึน้ สำมำรถแข่งขันกับกิ จกำรอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกันได้
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ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10.1 ลดควำมเสีย่ งด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงินและลดผลกระทบด้ำนสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจ กำรเพิ่มทุนด้วยกำร
ออกหุน้ สำมัญจะมีสว่ นสำคัญในกำรดำรงอัตรำส่วน Debt / Equity ที่เหมำะสมและอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกำร
ดำรงสถำนภำพตรำสำรหนีท้ ี่บริษัทมีอยู่ในปั จจุบนั นอกจำกนีก้ ำรเพิ่มทุนจะยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจโดยเฉพำะธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่ โดยลักษณะของธุรกิจดังกล่ำวเป็ น
ธุรกิจทีต่ อ้ งอำศัยกำรดำรงเงินทุนในกำรประกอบธุรกิจค่อนข้ำงสูง
10.2 กำรเพิ่มทุนในกำรประกอบธุรกิจ เป็ นกำรเพิ่มแนวโน้มให้กำรเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทเป็ นไปตำมแผนธุรกิจ
ที่วำงไว้ และรำยได้และผลกำไรของบริษัทที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ นัน้ จะผันสูก่ ำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทในอัตรำที่
สูงขึน้ ตำมไปด้วย
10.3 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบกำรเงินรวมหลังหัก
ภำษี เงินได้ สำรองตำมกฎหมำยและสำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี โดยมติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั น
ผลประจำปี จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลจะขึน้ อยู่กับสภำวะ
เศรษฐกิจ กำไรจำกกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตำมควำมจำเป็ น ควำม
เหมำะสม และข้อพิจำรณำอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
10.4 ผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผถู้ ื อหุน้ แต่ละรำยถื ออยู่ (Rights Offering) หุน้
สำมัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (“SINGER-W3”) ที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ รบั เงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนของ
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บริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รบั จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว และบริษัทมี
กำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
ผลกระทบที่ มี ต่อผู้ถื อหุ้นเดิ มจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนให้แก่ ผู้ถื อหุ้นเดิ มตำมสัดส่วน (Rights
Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 3
(“SINGER-W3”) สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
11.1 ผลกระทบที่จะมีต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมจำก (1) กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ ("RO") และ (2) กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คล
ในวงจำกัด (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3)
(1) ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) (กรณีที่ไม่รวมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3)
ผลกระทบต่อรำคำหุน้ = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย)
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
= 40.3338 – 38.8386
40.3338
= ร้อยละ 3.71
โดยที่ รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ย้อนหลังไม่ เกิน 15 วันทำกำร
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 ซึ่งมีมติ
พิจำรณำและอนุมตั ิกำรออกเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน (ระหว่ำงวันที่ 4 สิงหำคม 2564 ถึง วันที่ 25 สิงหำคม
2564) ซึง่ เท่ำกับหุน้ ละ 40.3338 บำทต่อหุน้
(รำคำตลำด x จำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
รำคำตลำดหลัง
RO และ PP x จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP)
=
เสนอขำย
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP
= (40.3338 x 498,151,028) + (36.3005 x 293,450,160)
498,151,028 + 293,450,160
= 38.8386 ต่อหุน้
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) (กรณีที่ไม่รวมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3)
ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไร

=

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขำย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ หลังเสนอขำย
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขำย
1.05 – 0.66
1.05

=
= ร้อยละ 37.07
โดยที่
ส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุน้ ก่อนเสนอขำย

=

กำไรสุทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน
524,653,000
498,151,028
= 1.05 บำทต่อหุน้
=

ส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุน้ หลังเสนอขำย

กำไรสุทธิ
= จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + (จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP)
524,653,000
=
498,151,028 + 293,450,160
= 0.66 บำทต่อหุน้

(3) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)
(กรณีไม่รวมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3
จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP
= จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + (จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
สัดส่วนกำรถือหุน้
ที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP)
293,450,160
=
498,151,028 + 293,450,160
= ร้อยละ 37.07 *
ผลกระทบต่อ

* คำนวณบนสมมติฐำนที่มีกำรเพิ่มทุนครบถ้วนตำมที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่บคุ คลใน
วงจำกัดได้ครบทัง้ จำนวน โดยยังไม่รวมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3
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11.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมจำก (ก) กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ ("RO") และ (ข) กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คล
ในวงจำกัด พร้อมด้วยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3
(1) ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) พร้อมด้วยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3
ผลกระทบต่อรำคำหุน้ = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย)
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
= 40.3338 – 38.8021
40.3338
= ร้อยละ 3.80
โดยที่ รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ย้อนหลังไม่เกิน 15 วัน
ทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม
2564 ซึ่งมีมติพิจำรณำและอนุมตั ิกำรออกเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน (ระหว่ำงวั นที่ 4 สิงหำคม
2564 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2564) ซึง่ เท่ำกับหุน้ ละ 40.3338 บำทต่อหุน้

รำคำตลำดหลัง
เสนอขำย

(รำคำตลำด x จำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุน RO และ PP x จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนรวม RO และ PP) + (รำคำ
ใช้สทิ ธิแปลงสภำพ SINGER-W3 x จำนวนหุน้ รองรับกำรแปลงสภำพ
= SINGER-W3)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + จำนวนหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุน้ รองรับกำร
แปลงสภำพ SINGER-W3
= (40.3338 x 498,151,028) + (36.3005 x 293,450,160) +
(36.3005 x 11,557,681)
498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681
= 38.8021 บำทต่อหุน้

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) พร้อมด้วยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3
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ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไร

=

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขำย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ หลังเสนอขำย
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขำย

1.05 – 0.63
1.05
= ร้อยละ 37.98
=

กำไรสุทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + (จำนวนหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP)
524,653,000
498,151,028

ส่วนแบ่งกำไรต่อ
=
หุน้ หลังเสนอขำย
=

= 1.05 บำทต่อหุน้
ส่วนแบ่งกำไรต่อ =
หุน้ หลังเสนอขำย

กำไรสุทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน + จำนวนหุน้
สำมัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุน้
รองรับกำรแปลงสภำพ SINGER-W3
=
=

524,653,000
498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681
0.65 บำทต่อหุน้

(3) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือ
หุ้น เดิ ม ตำมสัด ส่ว น (Rights Offering) และหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ต่อ บุค คลใน วงจ ำกัด (Private
Placement) พร้อมด้วยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3

ผลกระทบต่อ
สัดส่วนกำรถือหุน้

=

=

จำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP +
จำนวนหุน้ รองรับกำรแปลงสภำพ SINGER-W3
จำนวนหุน้ สำมัญที่ชำระแล้วก่อนกำรเพิม่ ทุน+ จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุน้ รองรับกำรแปลง
สภำพ SINGER-W3
293,450,160 + 11,557,681
498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681

= ร้อยละ 37.98 *
* คำนวณบนสมมติฐำนที่มีกำรเพิ่มทุนครบถ้วนตำมที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่บคุ คลใน
วงจำกัดได้ครบทัง้ จำนวน และมีกำรแปลงสภำพ SINGER-W3 โดยบุคคลในวงจำกัดครบทัง้ จำนวน
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

: บริษั ทเป็ น ผูจ้ ำหน่ำ ยผลิต ภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ ำ “ซิ ง เกอร์”
“SINGER” เช่น จักรเย็บผ้ำ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนต่ำงๆ นอกจำกนีย้ งั
จำหน่ำยสินค้ำเชิงพำณิชย์ เช่น ตูแ้ ช่ ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้
เติ ม น ้ำ มัน แบบหยอดเหรีย ญ เครื่ อ งท ำน ้ำ หวำนเกล็ ด หิ ม ะ และเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ยี่หอ้ ต่ำงๆ เพื่อสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม และหลำกหลำยทัง้ กลุม่ ลูกค้ำบ้ำน
และกลุ่มลูกค้ำเชิงพำณิชย์ ผ่ำนร้ำ นค้ำปลีก ซึ่งเป็ นสำขำของบริษัทเอง
และผ่ำนทำงตัวแทนจำหน่ำยต่ำงๆ โดยมำกกว่ำร้อยละ 80 ของยอดขำย
เป็ นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ ผ่ำนทำง บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จำกัด (“SGC”)
ซึง่ บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
นอกจำกนี ้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
SGC โดยให้บริกำรสินเชื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทัง้
แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม
(Automobile Title-Backed Loan) และสินเชื่อเช่ำซือ้ เครื่องจักรใหม่
(Captive Finance)
: 72 อำคำร กสท. โทรคมนำคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กทม. 10500
: 0107537000050

โทรศัพท์

: 02-352-4777

โทรสำร

: 02-352-4799

เว็บไซต์

: http://www.singerthai.co.th

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

: 506,644,628 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 506,644,628 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท

ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
บริษั ท เป็ น ผู้จ ำหน่ ำ ยผลิต ภัณ ฑ์ภำยใต้เ ครื่อ งหมำยกำรค้ำ “ซิ ง เกอร์” “SINGER” แบ่ง ออกเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เช่น จักรเย็บผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนต่ำงๆ เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์สินค้ำเชิ ง
พำณิชย์ เช่น ตูแ้ ช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ ติมนำ้ มันแบบหยอด
เหรียญ และเครือ่ งทำนำ้ หวำนเกล็ดหิมะ เป็ นต้น เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม และ
หลำกหลำยทัง้ กลุ่มลูกค้ำบ้ำนและกลุ่มลูกค้ำเชิงพำณิชย์ โดยบริษัทมีกลยุทธ์กำรขำยแบบเช่ำซือ้ โดยมีจำนวน
หน้ำที่ 21

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

พนักงำนขำยทั่วประเทศกว่ำ 3,000 คน กระจำยตำมสำขำกว่ำ 185 สำขำ และร้ำนแฟรนไชส์หรือสำขำย่อยกว่ำ
2,000 สำขำ ซึง่ ถือว่ำบริษัทมีเครือข่ำยกำรกระจำยสินค้ำเชิงพำณิชย์ที่ครอบคลุมทั่วทุกภำคในประเทศไทย โดยมี
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทสำหรับปี 2561 – 2563 รวมถึง 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ดังนี ้
โครงสร้างรายได้
รำยได้ตำมประเภทธุรกิจ /1 /2

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
9 เดือนแรก ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
292.7
10.1
326.8
12.5 398.6
10.9 280.9
11.2 273.6
8.9
224.0
7.8
206.5
7.9 260.0
7.1 195.6
7.8 197.6
6.4
306.3
10.6
364.2
14.0 547.8
15.0 390.4
15.5 467.9
15.3
528.6
18.3
326.9
12.5 391.8
10.7 284.5
11.3 223.3
7.3
185.0
6.4
31.4
1.2
49.4
1.4
40.5
1.6
19.0
0.6
222.0
7.7
284.9
10.9 636.1
17.4 553.0
22.0 658.2
21.5
230.2
8.0
120.9
4.6
96.1
2.6
61.6
2.5
58.9
1.9
114.1
4.0
220.9
8.5 526.9
14.4 224.2
8.9 377.9
12.3
226.7
7.8
31.0
1.2
41.0
1.1
25.0
1.0
75.1
2.4
194.0
6.7
368.9
14.1 479.5
13.1 358.3
14.3 628.5
20.5

1. เครื่องซักผ้ำ
2. ตูเ้ ย็น
3. ตูแ้ ช่
4. โทรทัศน์
5. จักรเย็บผ้ำ
6. เครื่องปรับอำกำศ
7. ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือ
8. ตูเ้ ติมนำ้ มันแบบหยอดเหรียญ
9. โทรศัพท์เคลื่อนที่
10. ผลิตภัณฑ์อ่ืน
รวมรายได้จากการขาย
2,523.6
87.4 2,282.4
87.4 3,427.2
93.7 2,414.0
96.1 2,980.0
97.1
และดอกเบีย้ รับ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
98.7
3.4
78.1
3.0
71.0
1.9
48.9
1.9
46.4
1.5
รำยได้อ่ืน
265.7
9.2
249.9
9.6 160.2
4.4
49.3
2.0
41.5
1.4
รวมรายได้
2,888.0 100.00 2,610.4 100.00 3,658.4 100.00 2,512.2 100.0 3,067.9 100.0
หมำยเหตุ:
/1
บริษัทดำเนินธุรกิจขำยสินค้ำในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว และดำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดังนัน้ จึงมิได้มี กำรเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
/2
รำยได้ตำมประเภทธุรกิจ คือ รำยได้จำกกำรขำยและดอกเบีย้ รับจำกสัญญำเช่ำซือ้ แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์

นอกจำกนี ้ บริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่ำซือ้ สินค้ำและกำรให้สนิ เชื่อภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยคือบริษัท เอส
จี แคปปิ ตอล จำกัด (“SGC”) โดยให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ ในผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ ภำยใต้แบรนด์ซิงเกอร์ ตลอดจนกำร
ขยำยธุรกิจเช่ำซือ้ ไปยังสินค้ำภำยใต้ยี่หอ้ อื่นๆ แก่ลกู ค้ำทัง้ ภำยในกลุม่ ธุรกิจซิงเกอร์และลูกค้ำทั่วไป รวมถึงกำร
ขยำยธุรกิจกำรให้สนิ เชื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทัง้ แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back)
และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) และสินเชื่อเช่ำซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ (Captive Finance) ซึง่
เริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่ปี 2560 และมีกำรขยำยตัวของธุรกิจดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้ดอกเบีย้ รับแบ่ง
ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2561 – 2563 รวมถึง 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ดังนี ้
โครงสร้างรายได้ดอกเบีย้ รับ
รำยได้ดอกเบีย้ รับตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์
1. เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยใต้ซงิ เกอร์
แบรนด์และอื่นๆ
2. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
3. สินเชื่อเช่ำซือ้ เครื่องจักรใหม่
รวมรายได้ดอกเบีย้ รับ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
9 เดือนแรก ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
515.1
79.6 505.1
67.1 596.9
61.4 445.0
63.1 587.1
54.7
97.3
35.0
647.4

15.0
5.4
100.00

175.3
72.6
753.0

23.3
9.6
100.0
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325.1
50.4
972.4

33.4
5.2
100.0

220.7
39.6
705.3

31.3 458.4
5.6
28.0
100.0 1,073.5

42.7
2.6
100.0
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กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รายเดิม คือ SINGER
(Thailand) B.V. ที่ถือหุน้ 40% ได้ขายหุน้ ที่ถืออยูอ่ อกไปทัง้ หมด และมีบริษัท เจมาร์ท จากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่รายใหม่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ 24.99% และปรับเปลี่ยนเป็ นถือหุน้ 26% ภายหลังที่บริษัทได้มีการ
ประกาศเพิ่มทุนในปี 2562 อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริษัท เจมาร์ท จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือครองหุน้ อยู่ที่
34.64%
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างในครัง้ นี ้ เป็ นจุดเปลีย่ นที่สาคัญอีกจุดหนึ่งของบริษัท โดยเป็ นการผนึกกาลังกับผูถ้ ือหุน้
รายใหม่ นาจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่ ายมารวมกันเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การจัดจาหน่าย
สินค้าของบริษัทนับตัง้ แต่ช่วงครึ่งปี หลังปี 2558 เป็ นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จัด จาหน่ายภายใต้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุม่ สินค้าออกเป็ น 2 กลุม่
หลัก คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าอื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทัง้ อุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกจากนี ้ ในปี
2559 บริษัทได้นาโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาจาหน่ายในช่องทางการจาหน่ายของบริษัท ทัง้ ในรู ปแบบการขายผ่าน
หน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ท่ วั ประเทศในรู ปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทได้มีการ
ปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารขาย การกระจายสิ น ค้า และการเก็ บ เงิ น ใหม่ ใ ห้ส อดคล้อ งและรองรับ การจ าหน่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่แตกต่างจากการขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทยังได้รบั ประโยชน์จาก
ธุรกิจบริหารหนีข้ องบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) ในการบริหารลูกหนีเ้ ช่าซือ้ และตามเก็บ
หนีค้ า้ งชาระของบริษัทอีกด้วย
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1 ธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร์” “SINGER”
การขายของบริษัทเป็ นรู ปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน/สาขา พนักงานขายของบริษัท และผ่าน
ผูแ้ ทนจาหน่ายซึ่งกระจายอยู่ท่วั ประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทจาหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM
(Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งให้ผผู้ ลิตภายในประเทศผลิตให้เกือบทัง้ หมด โดยสินค้า
ซิงเกอร์ที่จดั จาหน่ายโดยบริษัทสามารถแบ่งแยกเป็ น 2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
(1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ ำในบ้ำน ได้แก่
 ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็ม จักร นา้ มันหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด กรรไกร
เป็ นต้น
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ ย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ
เป็ นต้น
 ผลิตภัณฑ์กลุม่ ภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) Smart TV และเครือ่ งเสียง เป็ นต้น
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(2) ผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ ได้แก่
 กลุ่มตูแ้ ช่ เช่น ตูแ้ ช่แข็ง ตูแ้ ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ ช่เบียร์ ตูแ้ ช่ไวน์ ตูแ้ ช่เบเกอรี่และเครื่องทา นา้ หวาน
เกล็ดหิมะ
 กลุม่ สินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ ติมนา้ มันแบบหยอดเหรียญ ตู้
นา้ ดื่มหยอดเหรียญ เป็ นต้น
 สินค้าเครือ่ งมือทางการเกษตร เช่น เครือ่ งสูบนา้
2.1.2 ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อประเภทต่างๆ
การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อประเภทต่างๆ ดาเนินการโดย SGC ซึ่งบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยนอกจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ ในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ภายใต้แบรนด์ซิงเกอร์แล้ว SGC ยังขยายธุรกิจ
กำรให้เช่ำซือ้ และสินเชื่อประเภทต่ำงๆ โดยแบ่งกำรให้บริกำรสินเชื่อออกเป็ น 3 ผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
(1) สินเชื่อเช่าซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase)
SGC เป็ นผูใ้ ห้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำและเครือ่ งใช้ในครัวเรือนแก่ลกู ค้ำที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ซิง
เกอร์ และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยผ่ำนบริษัท โดยลูกค้ำที่มีควำมประสงค์จะซือ้ สินค้ำแบบผ่อนชำระ
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
(2) สินเชื่อจานาทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม
(Automobile Title-Backed Loan)
SGC เป็ นผูใ้ ห้บริกำรสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทัง้ แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่
โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) ภำยใต้ชื่อ “รถทำเงิน” โดยได้เริ่มให้บริกำรตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ำยน 2560
(3) สินเชื่อเช่าซือ้ เครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)
SGC เป็ นผูใ้ ห้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ เครื่องจักรใหม่แก่ลูกค้ำผูซ้ ือ้ เครื่องจักรกับผูผ้ ลิตและผูน้ ำเข้ำ
(Dealer) ที่เป็ นพันธมิตรกับ บริษัท และมีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกซึ่งมีเงื่ อนไขหลักในกำรรับซือ้
เครือ่ งจักรคืนในกรณีที่ผเู้ ช่ำซือ้ ผิดนัดชำระหรือไม่สำมำรถชำระต่อได้
2.1.3 ธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบารุ งรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ธุรกิจด้ำนกำรบริกำรติดตัง้ ซ่อมบำรุงรักษำเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำ ดำเนินกำรโดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด
(“SGS”) ซึง่ บริษัทถือหุน้ 99.96% โดย SGS มีจุดมุ่งหมำยในกำรบริกำรที่เป็ นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่ำงข้ำง
บ้ำนคุณ กำรดำเนินธุรกิจของ SGS จะเป็ นแบบเชิงรุกเน้นทีก่ ำรให้บริกำรที่รวดเร็วส่งผลให้ SGS สำมำรถ
ตรวจสอบงำนได้ทกุ สถำนะและทันที (Real Time) มีกำรสร้ำงระบบรองรับงำนบริกำรและอะไหล่เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรบริกำร พร้อมขยำยเครือข่ำยงำนบริกำรไปยังโครงกำรใหญ่ งำนประมูลภำครัฐ โรงงำน
โรงแรม และ รีสอร์ทต่ำงๆ SGS มีช่องทำงกำรบริกำรแนวทำงใหม่ เช่น กำรให้บริกำรเดินสำยไฟในอำคำร,
กำรเดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศัพท์, งำนปรับปรุงอำคำร และงำนบริกำร set บูธ รวมถึงวำงระบบกำร
ขำยอะไหล่แท้ซิงเกอร์ และอะไหล่เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด ทุกยี่หอ้
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2.1.4 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยและนำยหน้ำประกันชีวิต ดำเนินกำรโดย บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด
(“SGB”) ซึ่งบริษัทถือหุน้ 99.99% SGB ดำเนินงำนภำยใต้คณะผูบ้ ริหำรและบุคลำกรที่มีควำมรู ค้ วำม
เชี่ยวชำญโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นอันดับแรก นอกเหนือจำกกำร
ให้บริกำรด้ำนประกันวินำศภัยแล้ว SGB มีแผนที่จะขยำยบริกำรด้ำนประกันวินำศภัยให้ครอบคลุมธุรกิจ
ประกัน ภัย ซึ่ง เป็ น กำรต่อ ยอดธุ ร กิ จ ในเครื อ และรองรับ กลุ่ม ฐำนลูก ค้ำ ของบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ท่ ัว ประเทศ
โดยเฉพำะกำรประกันภัยที่นอกเหนือจำกประกันภัยรถยนต์ซึ่ง ยังไม่ได้เข้ำถึงลูกค้ำประชำชนกลุ่มที่มี
รำยได้นอ้ ยที่มีอยูอ่ ีกเป็ นจำนวนมำก
อย่ำงไรก็ดี สำหรับธุรกิจด้ำนกำรบริกำรติดตัง้ ซ่อมบำรุ งรักษำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย
และนำยหน้ำประกันชีวิต ในข้อ 2.1.3 และ 2.1.4 ยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นและยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่มำกนัก
2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 ธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร์” “SINGER”
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซือ้ ควบคูไ่ ปกับการขายเงินสด ทัง้ นี ก้ ารขายแบบเช่าซือ้ ดาเนินไป
ภายใต้การควบคุมที่รดั กุมโดยสม่าเสมอเพื่อให้มีหนีเ้ สียน้อยที่สดุ สินค้าที่บริษัทจาหน่ายเป็ นสินค้าที่มี
คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ราคาจาหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียง
กับสินค้ายี่หอ้ อื่น โดยกลุม่ ลูกค้าของบริษัทเป็ นลูกค้าในกลุม่ ประชาชนตามต่างจังหวัด โดยบริษัทได้แบ่ง
ระบบการขายของบริษัทออกเป็ น 2 ระบบ ดังนี ้
 ระบบ “ Singer Direct ” เป็ นระบบการขายผ่านเครือข่ายพนักงานขายของซิงเกอร์
 ระบบขายส่ง เป็ นการขายผ่านตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพา ะ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้ากลุ่มตูแ้ ช่แข็ง ตูแ้ ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ ช่ไวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ภายในบ้าน
 ระบบออนไลน์ เป็ นระบบการขายผ่านแอปพลิเคชัน Singer Home, SingerConnect เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ามากยิ่งขึน้
ทางด้า นกลยุท ธ์ส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ม สิ น ค้า หลัก เช่ น เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ภายในบ้า น โดยเฉพาะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ ย็น และโทรทัศน์ ซึ่งมีอตั ราการครอบครองสูง และตลาดมีอตั ราการเติบโตน้อย
บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิรน์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่หอ้ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการ
ขายให้สงู ขึน้ ซึง่ กลยุทธ์นบี ้ ริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซัก
ผ้า ตูแ้ ช่ ตูแ้ ช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้นาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
พาณิชย์ เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพัก อพาร์ทเมนท์ให้มากขึน้ อีกด้วย เช่ น ตู้
เติมเงิ นโทรศัพท์มือถื อออนไลน์ ตูเ้ ติมนา้ มันหยอดเหรียญ และเครื่องทานา้ หวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่ว ย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมถึงการนาผลิตภัณฑ์
ขนาดเล็ก เช่น หม้อทอดไร้นา้ มัน เครื่องฟอกอากาศ มาจาหน่ายเพื่อเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์เป็ นทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึน้
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึง่ มีจานวนกว่า 185 สาขาทั่วประเทศและสาขาย่อยกว่า 2,000
สาขา มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 3,000 คน บริษัทมีการฝึ กอบรมพนักงานขายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี ซึ่งมีทงั้ การอบรมภายในและการฝึ กอบรมในรู ปแบบออนไลน์ พนักงานขายเหล่านี ้
เป็ นกาลังสาคัญในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็ นการขายแบบเช่าซือ้
โดยบริษัทให้เช่าซือ้ ผ่านบริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด ซึง่ บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
สาหรับการควบคุมคุณภาพของของบัญชีเช่าซือ้ ซึง่ ดาเนินการโดย บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด (“SGC”)
จะมีการตรวจสอบทัง้ ก่อนและภายหลังการขาย โดยจัดให้มีศนู ย์พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office)
เพื่อตรวจสอบ และอนุมตั ิสนิ เชื่อลูกค้าก่อนการขาย ทัง้ นีก้ ารพิจารณาสินเชื่อลูกค้านัน้ จะพิจารณาทัง้ จาก
ฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau)
และการตรวจสอบภายหลังการขายนัน้ ผูต้ รวจสอบบัญชี (Account Checker) จะทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเช่าซือ้ และข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ได้อนุมตั ิไปหรือไม่ทกุ บัญชี หากพบข้อมูลที่
ไม่ถกู ต้อง จะส่งบัญชีให้ทีม Field Collector (FC) ไปตรวจเยี่ยมผูเ้ ช่าซือ้ ถึงบ้านทุกบัญชี ปั จจุบนั บริษัทมีผู้
ตรวจสอบบัญชี กว่า 200 คน รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซือ้ ทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุมและ
ตรวจสอบของฝ่ ายสินเชื่อ
สาหรับ การขายผ่า นช่อ งทางออนไลน์ ทางบริษั ทจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และจัดส่ง เสริม การขายตาม
ช่วงเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อรองรับการเติบโตของการขายออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
2.2.2 ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อประเภทต่างๆ
บริษัท มีกลยุทธ์ในการแข่งขันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งตามประเภทของสินเชื่ อ และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
(1) สินเชื่อเช่าซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase)
SGC เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนแก่ลกู ค้าที่ซอื ้ ผลิตภัณฑ์ซิง
เกอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านบริษัท โดยลูกค้าที่มีความประสงค์จะซือ้ สินค้าแบบผ่อนชาระ จะทา
สัญญาเป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ของ SGC ลูกค้าที่ได้รบั พิจารณาสินเชื่อ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
โดยมีระยะเวลาการผ่อนตัง้ แต่ 12 – 36 เดือน และมีอตั ราดอกเบีย้ 2% ต่อเดือน สินค้าและบริการ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลักคือ
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1. เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและเครือ่ งใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) ได้แก่ ตูเ้ ย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์
เครือ่ งกรองนา้ เป็ นต้น
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) ได้แก่ ตูน้ า้ มันหยอดเหรียญ ตูแ้ ช่ เครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญ เครือ่ งทากาแฟ ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
3. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย




ลูกค้ำกลุม่ เป้ำหมำยของสินค้ำประเภท Home Appliances และ Mobile คือลูกค้ำรำยย่อยทั่ว
ประเทศ ที่ตอ้ งกำรซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำและโทรศัพท์มือถือ แบบเงินผ่อนที่คำ่ งวดไม่สงู และมีกำร
บริกำรที่เป็ นกันเอง โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยหรือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสำรทำงด้ำน
กำรเงิน และอำจไม่มีโอกำสเข้ำถึงสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน
ลูกค้ำกลุม่ เป้ำหมำยของสินค้ำเชิงพำณิชย์ (Get Rich) คือผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำในชุมชน อำทิ
เช่น ร้ำนขำยของชำ ร้ำนอำหำร หอพัก และผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ที่ตอ้ งกำรสิง่ อำนวยควำม
สะดวกให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำง

ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย
SGC นำเสนอสินเชื่อผ่ำนทำงตัวแทนขำยของบริษัทซึง่ กระจำยอยูต่ ำมแหล่งชุมชนทั่วประเทศ เมื่อ
ลูกค้ำประสงค์จะซือ้ สินค้ำด้วยเงินผ่อน ทำงตัวแทนขำยจะนำเสนอสินเชื่อและเงื่อนไขต่ำง ๆ พร้อมกับ
นำเสนอเอกสำรให้ศนู ย์อนุมตั เิ ป็ นผูพ้ ิจำรณำ เมื่อได้รบั อนุมตั ิสนิ เชื่อแล้ว ลูกค้ำจะมีสถำนะเป็ นลูกหนี ้
เช่ำซือ้ และผ่อนชำระกับ SGC
(2)

สินเชื่อจานาทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม
(Automobile Title-Backed Loan)
SGC ให้บริกำรสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันทัง้ แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบ
ไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) ภำยใต้ชื่อ “รถทำเงิน” โดยได้เริ่มให้บริกำรตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ำยน 2560
นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ
นโยบำยหลักของ รถทำเงิน คือ กำรเป็ นที่หนึง่ ในใจของผูป้ ระกอบกำรเอสเอ็มอีที่ตอ้ งกำรบริกำรสินเชื่อ
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกิจอย่ำงแท้จริง โดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
มุง่ เน้นกำรให้บริกำรที่เป็ นเลิศ และรวดเร็ว
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยและกลุยทธ์ในกำรแข่งขัน
1. ลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรขนำดขนำดใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล
ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม วงเงิน 10 - 30 ล้ำนบำท
กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน
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พิ จ ำรณำจั ด สิ น เชื่ อให้ เ หมำะสมและตรงกั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ แต่ ล ะรำย
(Customization)
ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนุมตั ิและและกำรโอนเงิน
ให้บริกำรโดยผูจ้ ัดกำรเขต และทีมผูจ้ ัดกำรธุรกิจสัมพันธ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ในกำร
ให้บริกำรผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ เน้นควำมชัดเจนกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกำรให้ขอ้ มูลที่
ตรงไปตรงมำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ลกู ค้ำ

2. ลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำง ประเภทบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล
ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบทัง้ แบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 3 10 ล้ำนบำท
กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน




พิจำรณำจัดสินเชื่อให้เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนุมตั ิและและกำรโอนเงิน
ให้บริกำรโดยผูจ้ ัดกำรสำขำและทีมผูจ้ ดั กำรธุรกิจสัมพันธ์ที่มีควำมรู ด้ ำ้ นสินเชื่อ สำมำรถให้
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับลูกค้ำได้ชดั เจน ตรงไปตรงมำ

3. ลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็ก และลูกค้ำรำยย่อยประเภทบุคคลธรรมดำ
ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบทัง้ แบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 5
หมื่นบำท - 3 ล้ำนบำท
กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน




ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนุมตั ิและและกำรโอนเงิ น
ให้บริกำรโดยผูจ้ ัด กำรธุรกิ จสัมพันธ์ที่มีควำมรู ด้ ำ้ นสิน เชื่ อ สำมำรถให้คำแนะน ำเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับลูกค้ำได้ชดั เจน ตรงไปตรงมำ
Push Marketing – ให้บริกำรลูกค้ำถึงสถำนที่

ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย
ทีม ผู้จัด กำรธุ ร กิ จสัม พันธ์ข องรถทำเงิ นจะประจ ำอยู่ต ำมออฟฟิ ศ 15 ออฟฟิ ศทั่วประเทศ เพื่ อ ให้
สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้ท่วั ถึงทุกจังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
(3) สินเชื่อเช่าซือ้ เครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
SGC ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ เครื่องจักรใหม่แก่ลกู ค้ำผูซ้ ือ้ เครื่องจักรกับผูผ้ ลิตและผูน้ ำเข้ำ (Dealer) ที่
เป็ นพันธมิตรกับ SGC และมีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลักในกำรรับซือ้ เครื่องจักรคืน
ในกรณีที่ผเู้ ช่ำซือ้ ผิดนัดชำระหรือไม่สำมำรถชำระต่อได้
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กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
1. ระดับ Dealer
Dealer กลุม่ เป้าหมายของ SGC คือผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้าเครื่องจักรชัน้ นาในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ
เช่ น อุต สาหกรรมโลหะ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์ อุต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รปั ก ขนาดใหญ่ และ
อุตสาหกรรมรถยนต์และรถไฟฟ้า เป็ นต้น
2. ระดับผูเ้ ช่าซือ้
ลูก ค้า ผู้เ ช่ า ซื อ้ กลุ่ม เป้า หมาย คื อ ลูก ค้า บุค คลและนิ ติ บุค คลที่ ไ ด้ร ับ กา รคัด เลื อ กจาก Dealer
พันธมิตร ว่ามีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรของ Dealer นัน้ โดยทาง SGC จะ
ดาเนินการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครัง้ หนึง่
2.2.3 แนวโน้มอุตสำหกรรมและภำวะกำรแข่งขัน
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2564 คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึน้ จากปั จจัยหลายอย่าง
เช่น


ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะดีขึน้ จากกระแสโควิด -19 ทาให้มีกระแส Work
from Home ทาให้คนต้องการบ้านเพิ่มขึน้



สภาพอากาศที่ ค าดว่ า จะร้อ นขึ น้ จากปรากฏการณ์โ ลกร้อ นที่ เ อื ้อ ประโยชน์ต่ อ การท าตลาด
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าประเภททาความเย็น



ผูบ้ ริโภคมีควำมต้องกำรเปลีย่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำใหม่ตำมช่วงอำยุกำรใช้งำน



ช่องทำงจำหน่ำยออนไลน์ขยำยตัวเพิ่มขึน้ ทำให้เพิ่มช่องทำงกำรรับรู ข้ อ้ มูลและกระตุน้ กำรตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค

ธุรกิจเช่าซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ในธุรกิจแบบเช่าซือ้ มีสว่ นแบ่งตลาดในประเทศอยู่ 2 กลุม่ หลักๆ ซึง่ ทัง้ สองกลุม่ มีฐานลูกค้า และลักษณะที่
ต่างกัน
กลุม่ แรกมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยุธยำ แคปปิ ตอล เซอร์วิสเซส (กรุ งศรีเฟิ ร์สช้อยส์)
และ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ซึง่ ผูป้ ระกอบกำรแต่ละรำยนัน้ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรธุรกิจ
เช่ำซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ำแล้วยังมีบริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ สินค้ำอีกหลำยประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสำร เครื่องใช้
สำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ เป็ นต้น แต่มีรูปแบบกำรปล่อยสินเชื่อเช่ำซือ้ โดยผ่ำน
ร้ำนค้ำตัวแทน
กลุม่ ที่สองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้ำนสินค้ำที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน และสินค้ำจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำน ปั จจุบนั คงมีเพียงบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่ำนัน้ ที่ยงั ดำเนินธุรกิจกำรขำยตรงแบบเช่ำซือ้ ผ่ำนทำงร้ำน
สำขำ และ พนักงำนขำยของบริษัทเอง
จำกกำรที่ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ ำ ภำยในบ้ำ นอัน ได้แ ก่ โทรทั ศ น์ และตู้เ ย็ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ น ค้ำ ที่ มี สัด ส่ว นกำร
ครอบครองที่สงู จึงทำให้กำรเพิ่มยอดขำยเป็ นไปได้ยำก แต่ผบู้ ริหำรของบริษัทกลับมองว่ำสำมำรถที่จะ
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เพิ่มยอดขำยได้ดว้ ยกำรนำหลักกำรตลำดของสินค้ำทดแทน (Replacement Market) โดยอำศัยกลยุทธ์
แลกซื ้อ (Trade-in) สิ น ค้ำ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ ำ ภำยในบ้ำ นของลูก ค้ำ ทุ ก ชนิ ด ทุ ก ยี่ ห ้อ มำแลกกั บ สิ น ค้ำ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกับเงื่อนไขรับส่วนลดระหว่ำง 1,000 – 5,000 บำท พร้อมทัง้ กำรผ่อน
สบำยๆ และกำรบริกำรอย่ำงยอดเยี่ยมกับร้ำนสำขำซิงเกอร์ที่มีอยู่ท่วั ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
บริษัทในกำรขยำยตลำดของสินค้ำทุกชนิดที่บริษัทจัดจำหน่ำย
ธุรกิจจักรเย็บผ้า
สินค้ำอุปโภคบริโภคหลำยประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำวัน อำทิ เสือ้ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ ำ รองเท้ำ
ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จกั รเย็บผ้ำในกำรผลิตทัง้ สิน้ จักรเย็บผ้ำจึงเป็ นสินค้ำที่ ใช้กนั
อย่ำงแพร่หลำย ทัง้ ในรูปของธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้ำทั่วไปที่สำหรับใช้
ภำยในบ้ำ น ตลำดของจัก รเย็ บผ้ำ สำมำรถแบ่ง ได้เป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คื อ จัก รเย็ บ ผ้ำ
อุตสำหกรรมที่นำมำใช้ตดั เย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสำหกรรม และจัก รเย็บผ้ำธรรมดำที่นำมำใช้
ตัดเย็บภำยในครัวเรือน สำหรับยี่หอ้ ที่วำงจำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยในตลำดจักรเย็บผ้ำในประเทศไทย
ได้แก่ ซิงเกอร์ จำโนเม่ เอลวิรำ่ บรำเดอร์ และจูกิ ทัง้ ยังมีจกั รเย็บผ้ำรำคำถูกที่นำเข้ำจำกประเทศจีนอีก
หลำกหลำยยี่หอ้ ที่เข้ำมำแข่งขันกันในธุรกิจนี ้
เนื่องจากจักรเย็บผ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานพอสมควร ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การใช้
งานที่เหมาะสมกับจักรเย็บผ้าแต่ละประเภทด้วย ปั จจุบนั ตลาดมีความต้องการซือ้ จักรเย็บผ้ามากขึน้ เนื่อง
ด้วยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั รเย็บผ้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จน
กลายเป็ นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์
งานได้หลากหลายเหมาะกับยุคสมัยที่เปลีย่ นไปที่กาลังนิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do
It Yourself)
2.2.4 กำรเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำคัญ
ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรเงินให้กบั ผูบ้ ริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่
ธนำคำร (Non-bank) โดยที่มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ บริษัท บัตร
กรุ งศรีอยุธยำ จำกัด , บริษัท บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน), บริษัท เจเนอรัล คำร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ,
บริษัท ซิตี ้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ส่วนบริษัทดำเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยำ แคปปิ ตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (Krungsri First
Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บำย จำกัด (มหำชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในกำรทำธุรกิจเช่ำซือ้ และ
สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (SINGER) ที่มงุ่ เน้น
เฉพำะธุรกิจเช่ำซือ้ ที่ได้ดำเนินธุรกิจมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 130 ปี
บริษัทที่เป็ น Non-bank ดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้ำหมำยของตนเอง
ดังเช่น AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุง่ เน้นธุรกิจทำงขำยแบบเช่ำซือ้ และสินเชื่อ
ส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกค้ำที่มีประวัติดี และมีรำยได้ประจำไม่นอ้ ยกว่ำ 4,000 บำท ในขณะที่
SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุม่ ลูกค้ำที่อยู่ในต่ำงจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจกำรเกษตรอันถือเป็ น
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กลุ่มฐำนรำก บริษัทเหล่ำนีด้ ำเนินธุรกิจแบบขำยตรงซึ่งนำต้นทุนทำงกำรเงิ นพร้อมค่ำใช้จ่ำยของกำร
ให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำยมำรวมอยูใ่ นอัตรำที่คิดกับลูกค้ำ
กำรแข่งขันของบริษัทในกลุม่ เหล่ำนีจ้ ะแตกต่ำงกันโดยที่บริษัทในกลุม่ แรก (AEONTS, KFC และ EASY
BUY) จะแข่งขันกันในเรื่องของควำมรวดเร็วในกำรอนุมตั ิเครดิต และอัตรำดอกเบีย้ บริษัทที่มีกลุม่ ลูกค้ำ
เป็ นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกันในเรื่องของกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชำชนในท้องถิ่น และกำร
เสนอบริกำรที่ดีทงั้ ก่อนกำรขำย และหลังกำรขำย ยิ่งไปกว่ำนัน้ กำรให้บริกำรกำรขำยตรงที่ให้กับลูกค้ำก็
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำโดยกำรนำเสนอบริกำร และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้ำ บริษัทสั่งซือ้ จักรเย็บผ้ำสำเร็จรู ปโดยตรงจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกต้นทุน
ของกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์จกั รเย็บผ้ำสำเร็จรู ปต่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตและประกอบภำยในประเทศ โดยสินค้ำที่
บริษัทซือ้ จำกผูผ้ ลิตจำกต่ำงประเทศมีมลู ค่ำประมำณร้อยละ 3 ของสินค้ำที่ซอื ้ ทัง้ หมด
ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ บริษัทสั่งซือ้ สินค้ำจำกผูผ้ ลิตในประเทศในลักษณะของ OEM
(Original
Equipment Manufacturer) กล่ำวคือ ผูผ้ ลิตจะผลิตสินค้ำภำยใต้เครื่องหมำย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัท โดยผูผ้ ลิต
หลักซึง่ ผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนให้แก่บริษัทได้แก่









บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จากัด (มหาชน) สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตูเ้ ย็น และเครือ่ งปรับอากาศ
บริษัท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จำกัด สินค้ำที่ผลิต ได้แก่ ตูแ้ ช่ไวน์
บริษัท ลัคกีเ้ ฟลม จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ เตำแก๊ส
บริษัท เอดีที ออนไลน์ จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์และตูเ้ ติมนำ้ มัน
หยอดเหรียญ
บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เซียล จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ เครื่องทำนำ้ หวำนเกล็ดหิมะ, เครื่องทำ
นำ้ แข็ง และเครือ่ งทำไอศครีม
บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คลู (ประเทศไทย) จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ ตูแ้ ช่แข็งและตูแ้ ช่เครือ่ งดื่ม
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ เครือ่ งกรองนำ้
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ หม้อหุงข้ำว, หม้ออบลมร้อน และพัดลม

นอกจำกสินค้ำที่ขำยภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ซิงเกอร์ แล้วบริษัทยังได้รว่ มมือกับบริษัท เจมำร์ท จำกัด
(มหำชน) ในกำรจัดจำหน่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่หลำกหลำยยี่หอ้ หลำกหลำยรุน่ ซึง่ ทำให้สำมำรถขยำยกลุม่ ฐำน
ลูกค้ำของบริษัทเข้ำสูก่ ลุม่ ลูกค้ำใหม่ๆ ได้มำกขึน้ ด้วย

หน้ำที่ 31

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

3.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
3.1

ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รายการ
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
รวม

3.2

มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
314.6
314.6

สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการ
สัญญาเช่าจานวน 185 สาขา
รวม

3.3

มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
108.93
108.93

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รายการ

มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
15.8
24.5
40.3

อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม

3.4

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
รายการ

มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
41.4
4.1
45.5

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตัง้
รวม

3.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี

สัญญำสำคัญอื่น
สัญญำค่ำธรรมเนียมชื่อกำรค้ำและเครือ่ งหมำยกำรค้ำ
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญำค่ำธรรมเนียมชื่อกำรค้ำกับ Singer Company Limited
S.a.r.1 และสัญญำค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรค้ำกับ Singer Asia Limited ซึ่งสัญญำใหม่ชุดนีอ้ ำ้ งอิง
สิทธิจำกสัญญำให้ใช้สิทธิฉบับหลักระหว่ำง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited
(Isle of Man) โดยมีสำระสำคัญดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
ค่ำธรรมเนียม

อำยุสญ
ั ญำ

1. สัญญำค่ำธรรมเนียมชื่อกำรค้ำ: Singer Company Limited S.a.r.1 และ
2. สัญญำค่ำธรรมเนียมเครือ่ งหมำยกำรค้ำ: Singer Asia Limited
1. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ชื่อกำรค้ำเท่ำกับ 0.25 ล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี ให้กบั Singer Company
Limited S.a.r.1
2. ค่ำธรรมเนียมเครือ่ งหมำยกำรค้ำในจำนวนร้อยละ 0.5 ของรำยได้ตำมที่ระบุในสัญญำ
ให้กบั Singer Asia Limited
10 ปี (1 สิงหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568) เว้นแต่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะบอกเลิกสัญญำ
ล่วงหน้ำ 12 เดือน โดยให้มีผลเริ่มนับกำรบอกเลิกสัญญำตัง้ แต่วนั ที่ 31 กรกฎำคม 2563 เป็ น
ต้นไปสำหรับสัญญำค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรค้ำ และตัง้ แต่วนั ที่ 31 กรกฎำคม 2568 เป็ น
ต้นไปสำหรับสัญญำค่ำธรรมเนียมชื่อกำรค้ำ
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4.

ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564 โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษั ท และ
คณะอนุกรรมการจานวน 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา
นายชาญ อิทธิถาวร

3

นายปรีชา ประกอบกิจ

4
5
6
7
8
9

นางสาวสมศรี ชลาภักดี
นายวรยศ ทองตัน
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
นายปิ ยะ พงษ์อชั ฌา
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และ นายกิ ตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ สองในสามคนนี ล้ ง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นายปิ ยะ พงษ์อชั ฌา
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์
นางสาวบุษบา กุลศิรธิ รรม
นางสาวพิทยา เจียรกิตติมศักดิ์
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นายชาญ อิทธิถาวร
นายปรีชา ประกอบกิจ
นางสาวสมศรี ชลาภักดี

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นายปรีชา ประกอบกิจ
นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา
นายชาญ อิทธิถาวร

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริหารของบริษัทมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์
นางสาวพิทยา เจียรกิตติมศักดิ์
อยูร่ ะหว่างการสรรหา

ตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / รักษาการผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุน (Record Date) มีดงั นี ้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชื่อ
บริษัท เจมำร์ท จำกัด (มหำชน)
นำยเชำว์ กำระ
น.ส.กุลิสรำ กำระ
นำยสถำพร งำมเรืองพงศ์
นำงมณีรตั น์ งำมเรืองพงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
น.ส. รวิศรำ งำมรุง่ ศิริ
The Hongkong And Shanghai Banking
Corporation Limited
นำยสันติ โกวิทจินดำชัย
น.พ. พงศ์ศกั ดิ์ ธรรมธัชอำรี
รวม

จำนวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุ้น)
175,499,740
20,720,900
19,763,700
18,936,700
14,854,500
13,670,158
9,091,000

ร้อยละของทุนชำระแล้ว
34.64
4.09
3.90
3.74
2.93
2.70
1.79

7,930,000

1.57

7,140,000
7,000,000
294,606,698

1.41
1.38
58.15
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5.

ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
5.1 ประวัติการเพิ่มทุน
ปี

2561
2562
2563

ทุนจดทะเบียน
ก่อนกำร
เปลี่ยนแปลง
270.0
270.0
702.0

2564

702.0

หน่วย: ล้ำนบำท
ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว
เปลี่ยนแปลง
หลังกำร
ก่อนกำร
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
270.0
270.0
432.0
702.0
270.0
702.0
401.5
136.0/1

838.0

131.5
11.0

ทุนชำระแล้ว
หลังกำร
เปลี่ยนแปลง
270.0
401.5
412.5

96.3/2

508.8

เปลี่ยนแปลง

412.5

หมำยเหตุ:
/1
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 และที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2564 ได้พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจำนวน 169.0 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียน 702.0 ล้ำนบำท
เป็ นทุนจดทะเบียน 533.0 ล้ำนบำท และได้พิจำรณำอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 305.0 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียน
533.0 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียน 838.0 ล้ำนบำท
/2
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีทนุ ชำระแล้วเท่ำกับ 506.6 ล้ำนบำท ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 244 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหำคม 2564 และที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2564 ได้พิจำรณำอนุมตั ิ
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) โดยหำกบริษัทสำมำรถเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมได้ครบทัง้ จำนวน บริษัทจะมีทนุ ชำระแล้วจำนวน 508.8 ล้ำนบำท ตำมตำรำงข้ำงต้น

5.2 ประวัติการจ่ายปั นผล
บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลังหักภำษี เงินได้
สำรองตำมกฏหมำยและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั สภำวะเศรษฐกิจ กำไรจำกกำร
ดำเนินงำน แผนกำรลงทุนต่ำงๆ ในอนำคต และคณะกรรมกำรของบริษัทมีอำนำจในกำรพิ จำรณำยกเว้นไม่
ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวได้เป็ นครัง้ ครำว โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีประวัติกำรจ่ำยเงินปั นผลดังนี ้
ปี
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

6.

ปี 2561

ปี 2562
(0.30)
-

ปี 2563
0.46
0.10

1.09
0.25

ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี ้
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จากัด

ประเภทกิจกำรและลักษณะธุรกิจ

ธุ ร กิ จ ให้เ ช่า ซือ้ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า สิ นค้า เชิ ง
พาณิ ชย์ โทรศัพท์มือถื อ ให้เช่าซือ้ รถยนต์
เงินให้กยู้ ืมจานาทะเบียนรถยนต์ และอื่น ๆ
ธุ ร กิ จ ให้บ ริก ารซ่อมแซมและบ ารุ ง รัก ษา
เครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ทุนทีเ่ รียกชำระ
แล้ว (บำท)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น (%)

มูลค่ำเงินลงทุน
(ตำมรำคำทุน)
(บำท)

2,450,000,000

99.99

2,449,998,000

5,000,000

99.96

4,998,000

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จากัด

ทุนทีเ่ รียกชำระ
แล้ว (บำท)

ประเภทกิจกำรและลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจนายหน้าขายประกันชีวิต และประกัน
วินาศภัย

4,000,000

99.99

มูลค่ำเงินลงทุน
(ตำมรำคำทุน)
(บำท)
4,000,000

-

-

-

-

บริษัทร่วม
-ไม่ม-ี

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น (%)

บริษัทมีนโยบำยที่จะยังคงกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เท่ำเดิม ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท
ย่อย เป็ นผูบ้ ริหำรที่คัดเลือกจำกผูบ้ ริหำรภำยในบริษัทให้ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลในกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยหลักในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีเงินลงทุนรวม
ในบริษัทย่อยเท่ำกับ 2,458.99 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.93 ของสินทรัพย์รวม

6.1 บริษัท เอส จี แคปปิ ตอล จากัด (“SGC”)
บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จำกัด (“SGC”) ถือหุน้ 99.99% โดยบริษัท จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เมื่อวันที่ 27
มิถนุ ำยน 2555 ภำยใต้ชื่อ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีทนุ จดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน
1,450,000,000 บำท สำนักงำนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 72 อำคำร กสท. (โทรคมนำคม) ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุ งแขวงบำง
รัก เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จำกัด เมื่อวันที่ 25
กรกฎำคม 2559 เพื่อให้มีภำพลักษณ์ที่ทนั สมัย และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทมำกขึน้
SGC มีนโยบำยขยำยกำรดำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเช่ำซือ้ โดยให้ควำมสำคัญสำหรับกลุม่ สินค้ำเชิงพำณิ ชย์
ซึ่งหมำยรวมถึงสินค้ำภำยใต้ยี่หอ้ ซิงเกอร์ และมีโครงกำรขยำยกำรให้บริกำรเช่ำซือ้ ภำยใต้ยี่หอ้ อื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ ลูกค้ำซิงเกอร์ และกลุม่ ลูกค้ำทั่วไปซึง่ ต้องกำรในส่วนของสินค้ำภำยใต้ยี่หอ้
ซิงเกอร์ หรือยี่หอ้ อื่น ๆ อำทิเช่น สินค้ำในกลุ่มตูแ้ ช่แข็ง ตูแ้ ช่เครื่องดื่ม ตูเ้ ติมเงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้
นำ้ มันหยอดเหรียญอัตโนมัติ ฯลฯ ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย์
SGC ยังได้ดำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินกำรในไตรมำสแรกปี
2560 ภำยใต้สโลแกน “รถทำเงิน” เป็ นกำรให้บริกำรสินเชื่อแก่ลกู ค้ำทัง้ นิติบคุ คลและรำยย่อยทั่วไปที่มี
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กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ โดยประเภทของรถยนต์ที่สำมำรถนำมำขอใช้บริกำร ได้แก่ รถยนต์น่งั ส่วนบุคคล รถยนต์
เพื่อกำรพำณิชย์ รถบรรทุกหกล้อ และรถบรรทุกสิบล้อ โดยจะมีกำรขำยผ่ำนพนักงำนขำยของซิงเกอร์ และ
ผ่ำนช่องทำงร้ำน/สำขำต่ำง ๆ ของซิงเกอร์ที่มีอยูม่ ำกกว่ำ 185 สำขำ ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งกำรขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำย จะทำให้กำรทำธุรกิจนีข้ ยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็ว
SGC ได้เริม่ บริหำรระบบกำรรับชำระหนีส้ นิ เชื่อตรงจำกลูกค้ำผ่ำนธนำคำร ควบคูไ่ ปกับกำรบริหำรกำรจัดเก็บ
ค่ำดำเนินกำรและค่ำปรับกับลูกค้ำที่ชำระล่ำช้ำ เพื่อเป็ นกำรลดต้นทุนกำรติดตำมและจัดเก็บเงิน ตลอดจน
ลดจำนวนทุจริตจำกพนักงำน และเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ บัญชีสินเชื่อที่เกิดขึน้ ใหม่ที่เพิ่มขึน้ เป็ นบัญชีสินเชื่อที่มี
คุณภำพ หำกมีปัญหำก็สำมำรถจัดกำรแก้ไขได้ทนั ที โดยมีควำมเข้มงวดในกำรควบคุมและกำกับดูแลบัญชี
สินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด
6.2 บริษัท เอสจี เซอร์วสิ พลัส จากัด (“SGS”)
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (“SGS”) ถือหุน้ 99.96% โดยบริษัท เริม่ เปิ ดดำเนินกำร เมื่อวันที่ 7 กันยำยน
2555 โดยใช้ชื่อว่ำ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) ต่อมำเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2559 ได้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทเป็ น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS) บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 5 ล้ำนบำท ตัง้ อยูท่ ี่ 8 หมู่
4 ถนนสำมโคก-เสนำ ตำบลบำงนมโค อำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13110 ดำเนินธุรกิจด้ำนกำร
บริกำรติดตัง้ ซ่อมบำรุงรักษำเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด ทุกยี่หอ้ พร้อมทัง้ จัดจำหน่ำยอะไหล่ ภำยใต้กำรควบคุม
ของบริษัท ทัง้ นี ้ SGS มีจดุ มุง่ หมำยในกำรบริกำรที่เป็ นหนึง่ เปรียบเสมือนช่ำงข้ำงบ้ำนคุณ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็ นแบบเชิงรุ กเน้นที่กำรให้บริกำรที่รวดเร็ว อันเป็ นผลมำจำกกำรนำระบบ
โปรแกรมใหม่เข้ำมำใช้ตงั้ แต่ปี 2561 ส่งผลให้ SGS สำมำรถตรวจสอบงำนได้ทุกสถำนะและทันที (Real
Time) มีกำรสร้ำงระบบรองรับงำนบริกำรและอะไหล่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริกำร พร้อมขยำยเครือข่ำย
งำนบริกำรไปยังโครงกำรใหญ่ งำนประมูลภำครัฐ โรงงำน โรงแรม และ รีสอร์ทต่ำงๆ ทัง้ นี ้ SGS ได้เพิ่มช่อง
ทำงกำรบริกำรแนวทำงใหม่ เช่น กำรให้บริกำรเดินสำยไฟในอำคำร, กำรเดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศัพท์,
งำนปรับ ปรุ งอำคำร และงำนบริก ำร set บูธ รวมถึง วำงระบบกำรขำยอะไหล่แท้ซิง เกอร์ และอะไหล่
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด ทุกยี่หอ้
ในส่วนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร SGS ได้พฒ
ั นำช่ำงให้ได้มำตรฐำนฝี มือแรงงำน หลักสูตรช่ำงไฟฟ้ำในอำคำร
ระดับ 1 และหลักสูตรแอร์พำณิชย์ขนำดเล็กระดับ 1 เพื่อให้ถกู ต้องตำมกฎหมำยของกรมพัฒนำฝี มือแรงงำน
กระทรวงแรงงำนที่บงั คับใช้ และมีกำรอบรมสินค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสร้ำงช่ำงรุ ่นใหม่ทดแทน
ช่ ำ งรุ ่น เก่ ำ แบบประสำนต่อ เนื่ อ งโดยมี ข ้อ ตกลงกำรท ำสัญ ญำควำมร่ว มมื อ กำรจัด กำรเรีย นกำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (MOU) กับสถำนศึกษำในภำคกลำงและภำคใต้
ในส่วนงำนบริกำรสำยด่วน SGS มี HOTLINE 0-818-404-555 เป็ นศูนย์กลำงกำรบริกำร และประสำนงำน
โดยมีช่ำงบริกำรครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และทุกจังหวัด โดยมีเครือข่ำยสำขำของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย
จำกัด (มหำชน) กว่ำ 185 สำขำที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนงำนบริกำรกับ SGS ได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึง
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6.3 บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จากัด (“SGB”)
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (“SGB”) ถือหุน้ 99.99% โดยบริษัท มีทนุ จดทะเบียน 4 ล้ำนบำท เริ่มเปิ ด
ดำเนินกำร เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2528 ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยและนำยหน้ำประกันชีวิต
ดำเนินงำนภำยใต้คณะผูบ้ ริหำรและบุค ลำกรที่มี ควำมรู ค้ วำมเชี่ ย วชำญโดยยึด หลัก ธรรมำภิ บำล และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นอันดับแรก อีกทัง้ SGB ได้ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของสำนักงำน คปภ.
อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ทัง้ นี ้ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรด้ำนประกันวินำศภัยแล้ว SGB มีแผนที่จะ
ขยำยบริกำรด้ำนประกันวินำศภัยให้ครอบคลุมธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็ นกำรต่อยอดธุรกิจในเครือและรองรับ
กลุม่ ฐำนลูกค้ำของบริษัทที่มีอยูท่ ่วั ประเทศ โดยเฉพำะกำรประกันภัยที่นอกเหนือจำกประกันภัยรถยนต์ซึ่งยัง
ไม่ได้เข้ำถึงลูกค้ำประชำชนกลุม่ ที่มีรำยได้นอ้ ยที่มีอยูอ่ ีกเป็ นจำนวนมำก
ด้วยชื่ อเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ ของบริษัท หรือ “ซิงเกอร์” ที่ยืนหยัดในธุร กิ จเคียงคู่กับลูกค้ำประชำชนมำ
ยำวนำนมำร้อยกว่ำปี ทำให้มีฐำนข้อมูลลูกค้ำกว่ำสี่แสนรำย และด้วยศักยภำพเครือข่ำยช่องทำงกำรตลำด
ของธุรกิจในเครือบริษัทที่กระจำยอยูใ่ นภูมิภำคทั่วประเทศ SGB จึงเล็งเห็นโอกำสในกำรให้บริกำรที่จะทำให้
ลูกค้ำเดิมของกลุม่ บริษัทสำมำรถเข้ำถึงกำรประกันภัยมำกขึน้ ได้รบั กำรคุม้ ครองตำมกำลังซือ้ ที่เหมำะสม
ของตนเองและประกำรสำคัญเป็ นกำรส่งเสริมธุรกิจกำรประกันภัยได้อีกระดับหนึง่
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ส่วนที่ 3 - สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีร้ ะยะยำวอื่นที่ถึงกำหนดภำยใน 1 ปี
สินค้ำคงเหลือ
ลูกหนีร้ ะยะสัน้ อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธีรำคำทุน
ลูกหนีร้ ะยะยำวอื่น – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยใน 1 ปี
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนีร้ ะยะสัน้ อื่น - สุทธิ
ส่วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยใน 1 ปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยใน 1 ปี
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำนภำยหลังเลิกจ้ำง –
สุทธิจำกส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้
กำไรสะสม
-จัดสรรแล้ว: สำรองตำมกฎหมำย
-ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 61
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 63
ล้านบาท
ร้อยละ

30 ก.ย. 64
ล้านบาท ร้อยละ

289.3
12.7
1,322.6
640.4
253.3
10.8
2,529.1
2.0

5.6
0.2
26.1
12.6
5.0
0.2
49.7
0.1

552.1
318.7
4.0
1,488.0
686.2
199.4
15.8
3,264.2
2.0

9.4
5.4
0.1
25.3
11.6
3.3
0.3
55.4
<0.1

715.2
401.5
2.6
2,422.6
675.2
322.7
5.0
4,544.8
2.0

7.7
4.3
<0.1
26.2
7.3
3.5
0.1
49.1
<0.1

526.1
1,200.3
4.8
3,774.0
705.1
360.8
13.6
6,584.7
2.0

4.1
9.2
<0.1
29.1
5.4
2.8
0.1
50.7
<0.1

1,971.7

38.7

2,039.8

34.7

3,895.0

42.1

5,612.4

43.2

429.8
54.9
83.9
21.1
2,563.4
5,092.5

8.4
1.0
1.6
0.5
50.3
100.0

425.9
50.0
90.0
19.8
2,627.5
5,891.7

7.2
0.8
1.5
0.3
44.6
100.0

433.1
48.1
228.8
95.6
4,702.6
9,247.4

4.7
0.5
2.5
1.0
50.9
100.0

452.0
45.5
166.9
125.4
6,404.2
12,988.9

3.5
0.3
1.3
1.0
49.3
100.0

364.0

7.1

-

-

150.5

1.6

-

-

348.1
189.1

6.8
3.7

269.4
214.2

4.6
3.6

307.0
397.2

3.3
4.3

502.8
360.1

3.9
2.7

1,087.0

21.4

400.0

6.8

950.0

10.3

1,555.1

12.0

33.2

0.7

0.5

<0.1

69.2

0.8

26.5

0.2

2,021.4

39.7

884.1

15.0

1,873.9

20.3

2,444.5

18.8

1,350.0

26.5

2,435.0

41.3

4,262.4

46.1

6,454.2

49.7

-

-

-

-

48.0

0.5

64.5

0.5

195.7

3.8

224.0

3.8

244.0

2.6

179.8

1.3

1.7
1,547.4
3,568.8

0.1
30.4
70.1

5.0
2,664.0
3,548.1

0.1
45.2
60.2

9.0
4,563.4
6,437.3

0.1
49.3
69.6

7.6
6,706.1
9,150.6

0.1
51.6
70.4

270.0
270.0
225.0
-

5.3
4.5
-

702.0
401.5
735.0
-

6.8
12.5
-

702.0
412.5
801.1
298.6

4.5
8.7
3.2

702.0
498.2
1,531.2
118.9

3.8
11.8
1.0

27.0
781.3
220.4
1,523.7

0.5
15.3
4.3
29.9

27.0
950.5
229.6
2,343.6

0.5
16.1
3.9
39.8

27.0
1,046.3
224.6
2,810.1

0.3
11.3
2.4
30.4

27.0
1,440.8
222.2
3,838.3

0.2
11.1
1.7
29.6
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31 ธ.ค. 61
ล้านบาท
ร้อยละ
5,092.5
100.0

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท

31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
ร้อยละ
5,891.7
100.0

31 ธ.ค. 63
ล้านบาท
ร้อยละ
9,247.4
100.0

30 ก.ย. 64
ล้านบาท ร้อยละ
12,988.9
100.0

งบตรวจสอบ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้อ่นื
รวมรายได้
ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

9 เดือนแรก
ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
1,757.6
67.8
833.4
32.2
2,591.0
100.0
(1,009.4)
(39.0)
(978.2)
(37.8)
(108.3)
(4.1)
(2,095.9)
(80.9)

9 เดือนแรก
ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ
3,026.4
98.6
41.5
1.4
3,067.9
100.0
(997.4)
(32.5)
(1,135.7)
(37.0)
(24.2)
(0.8)
(2,157.3)
(70.3)

ล้านบาท
1,975.0
913.0
2,888.0
(1,219.2)
(1,164.5)
(446.2)
(2,829.9)

ร้อยละ
68.4
31.6
100.0
(42.2)
(40.3)
(15.5)
(98.0)

ล้านบาท
1,607.1
1,003.3
2,610.4
(884.3)
(998.4)
(409.1)
(2,291.8)

ร้อยละ
61.6
38.4
100.0
(33.9)
(38.2)
(15.7)
(87.8)

ล้านบาท
2,525.9
1,132.5
3,658.4
(1,383.2)
(1,472.2)
(140.8)
(2,996.2)

ร้อยละ
69.0
31.0
100.0
(37.9)
(40.2)
(3.8)
(81.9)

58.1

2.0

318.6

12.3

662.2

18.1

495.1

19.1

910.6

29.7

(107.5)
(31.4)
(80.8)

(3.7)
(1.1)
(2.8)

(163.2)
10.5
165.9

(6.4)
0.5
6.4

(223.0)
4.1
443.3

(6.1)
0.1
12.1

(151.9)
(24.0)
319.2

(5.9)
(0.9)
12.3

(298.4)
(127.1)
485.1

(9.7)
(4.1)
15.9

ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

(1,343.4)
(52.9)

43.6
(318.1)

1,408.5
12.2

537.3
262.8

9 เดือนแรก
ปี 2563
(2,260.8)
(1,503.4)
(117.1)
(313.6)

31 ธ.ค. 63

2,541.0
163.1

1,690.2
(126.8)

9 เดือนแรก
ปี 2564
(2,099.2)
(840.9)
2,751.0
(189.1)

ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำกำไรสุทธิตอ่ รำยได้รวม
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน
กำไรต่อหุน้ ขัน้ ต้นพืน้ ฐำน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ
บำท/หุน้

31 ธ.ค. 61
(2.80)
(5.2)
1.4
2.3
(0.3)

หน้ำที่ 40

31 ธ.ค. 62
6.4
8.6
5.8
1.5
0.5

31 ธ.ค. 63
12.1
17.2
8.8
2.3
1.1

30 ก.ย. 64
15.9
14.7
4.4
2.4
1.0

เลขทีใ บจอง.................................................................

ใบจองซือ หุ้น สามัญ เพิ ม ทุน บริ ษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จํา กัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ฯ” )

สิ งทีส ่งมาด้ว ย 3

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนให้แก่ผูถ้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5.259 หุน้ สามัญเดิม มีสทิ ธิซ'อื หุน้ สามัญเพิม ทุนได้ 1 หุน้
จํานวนไม่เกิ น 96,341,464 หุ้น มูล ค่า ทีต ราไว้ห้นุ ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้น ละ 36.3005 บาท

Ticker: SINGER
วัน ทีจ องซือ

 7 ธันวาคม 2564
 8 ธันวาคม 2564
 9 ธันวาคม 2564
 13 ธันวาคม 2564
 14 ธันวาคม 2564
ข้อ มูล ผู้จ องซือ หุ้น สามัญ เพิม ทุน บริษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อ ความในช่อ งด้านล่างนี ใ ห้ค รบถ้ว น ชัด เจน ตัว บรรจง
เรียนคณะกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ซึงเป็ นตัวแทนการรับจองซื'อหุ้นของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื'อหุน้ )
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน………………………………………………………..
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ....................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..…….

ชือ  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ ยู่ให้เป็ นไปตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุน Rights Offering (Record Date) ณ วันที 2 พฤศจิกายน 2564
โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้................................................... สัญชาติ ....................................... เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี .......................................................ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ ่าย  หักภาษี  ไม่หกั ภาษี
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญเดิมตามรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุน Rights Offering (Record Date) ณ วันที 2 พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์ขอจอง
ซื'อหุน้ สามัญและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี'
ประเภทการจองซื'อ
จํานวนหุน้ ทีจ องซื'อ (หุน้ ) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง' สิน' (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื'อตามสิทธิทงั ' จํานวน
 จองซื'อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื'อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)

36.3005
36.3005
36.3005

รวม
พร้อมกันนี' ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื'อหุน้ สามัญดังกล่าวโดย  เงินโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..……………………..………… สาขา……..……………………..…
 โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที. .................................................................  หักเงินจากบัญชีซ'อื ขายหลักทรัพย์ เลขที. .........................................................
 โอนด้วยการนําฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ เลขทีเ ช็ค.……………………....... วันที…
 ………………. ธนาคาร ……….…………............สาขา …...........……………และยืนเอกสารจองซื'อให้ครบถ้วนตามทีกําหนด
โดยสังจ่
 าย “บริษทั หลัก ทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด เพือ จองซือ หลัก ทรัพย์” เลขทีบ ญ
ั ชี 142-310058-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการดังต่อไปนี': (ผูจ้ องซื'อหุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึงเท่านัน' )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั การจัดสรรนัน' ไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษัท………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที ……………….. นําหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพือเข้าบัญชีซ'อื ขายหลักทรัพย์ เลขที ...……………………………………………….…….
ชือ …………………………………………………………................……ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน' (ชือผูจ้ องซื'อต้องตรงกับชือบัญชีซ'อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน' จะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญในชือผู้จองซื'อแทน)
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั การจัดสรรนัน' ไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื'อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุน้ เข้าบัญชี สมาชิกเลขที eff ในช่องนี' โปรดกรอกข้อมูลใน”แบบสอบถามเพือหา
ข้อบ่งชี'การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามสําหรับการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพือนําส่งให้เก่ TSD ทัง' นี' ในกรณีไม่จดั ทําเอกสารตามที TSD กําหนด
หรือมีขอ้ บ่งชีว' ่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุน้ เข้าบัญชี eff โดยจะดําเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน และจะจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป รากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ ด้รบั จัดสรรนัน' ไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชือทีอ ยู่ทปี รากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 2 พฤศจิกายน
2564 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพือทําให้การจัดทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันทีสน'ิ สุดระยะเวลาการจองซื'อ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน' ) (บริษัทฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี ูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทําการแรกของการซื'อขายหุน้ )
ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญหรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามัญทีจ องซื'อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการคืนเงินค่าจองซื'อหุ้นสามัญส่วนทีไ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดี อกเบี'ย และไม่มคี ่าเสียหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลือกจะดําเนินการคืนด้วยเช็คตามวิธที กี ําหนด)
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขทีบ ญ
ั ชี.………………............... สาขา………………….... ซึงชือบัญชีเป็ นชือของข้าพเจ้า (กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสําเนา Statement
บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
 ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ ยู่ทปี รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที 2 พฤศจิกายน 2564
กรณีผูจ้ องซื'อมีบญ
ั ชีซ'อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ ห้ไว้กบั บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด บริษทั ฯจะคืนเงินค่าจองซื'อหุน้ โดยวิธกี ารโอนเงิน ATS เพือเข้าบัญชีธนาคารทีไ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื'อหุ้นสามัญเพิม ทุนจํานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื'อหุน้ สามัญเพิม ทุนนี' แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื'อหุน้ สามัญเพิม ทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื'อทีถ ูกต้อง
เรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซื'อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีส ั งจ่ายแล้วนัน' ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื'อหุน้ สามัญเพิม ทุนดังกล่าวโดยไม่มเี งือนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง' หมดที
เกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ รวมทัง' สารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขทีร ะบุในเอกสารดังกล่าว และทีจ ะได้มกี ารแก้ไขเพิม เติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่าข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้ เดิมและได้รบั จัดสรรการจองซื'อหุน้ สามัญเพิม ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทอี ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามทีก ําหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมีทอี ยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้)
ใบจองซื'อนี'มคี วามสําคัญ และผูจ้ องซื'อพึงให้ความสนใจ การนําส่งใบจองซื'อนี'กระทําโดยลับเฉพาะและสงวนสําหรับบุคคลซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีไ ด้รบั ใบจองซือ' นี' และไม่พงึ ถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอืนใด (นอกจากทีป รึกษาทีเ ป็ นวิชาชีพของท่าน
เอง) หรือผลิตซํ'าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื'อนี'และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ทีแ นบมานี'ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึงของการเสนอหรือเชื'อเชิญเพือการขายหรือการออกหลักทรัพย์หรือการชี'ชวนเพือการเสนอให้ซ'อื หรือจองซื'อหุน้ ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ทีก ารเสนอขายหรือการชี'ชวนนัน' จะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนี'ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาให้เก่ผูท้ ไี ม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามทีก ําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore
transactions) ตามนิยามทีก ําหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ ใบจองซื'อนี'ควรถูกกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ และ
การขอจองซื'อหุน้ ของบริษทั ฯ นัน' จะเกิดขึน' ได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของการจองซื'อทีร ะบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน'

การลงทุน ในหุ้น ย่อ มมีค วามเสีย ง ผู้จ องซือ ควรศึก ษาข้อ มูล ในหนัง สือ แจ้งการจัด สรรหุ้น
อย่างรอบคอบก่อ นตัด สิ น ใจจองซือ หุ้น



ลงชือ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้ องซื'อ
(…………………………………………………………....……………)

หลัก ฐานการรับฝากการจองซือ หุ้น สามัญ บริษทั ซิ งเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษทั ฯ” ) (ผู้จ องซือ โปรดกรอกข้อ ความในส่ว นนี ด ้ว ย)
วัน ทีจ องซือ  7 ธันวาคม 2564
 8 ธันวาคม 2564
 9 ธันวาคม 2564
 13 ธันวาคม 2564
 14 ธันวาคม 2564 เลขทีใ บจอง...............................................................................
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ได้รบั เงินจาก (ชือตามใบจอง)................................................. เพือจองซื'อหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั จํานวน...................................หุน้ ในราคาหุน้ ละ 36.3005 บาท
รวมเป็ นเงิน........................................ บาท โดยชําระเป็ น  เงินโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..….………………… สาขา……..………………..…  โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขที. ..........................
 หักเงินจากบัญชีซ'อื ขายหลักทรัพย์ เลขที. .............................  โอนด้วยการนําฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ เลขทีเ ช็ค............................. วันที ...................................ธนาคาร ................................... สาขา ...................................
โดยหากผูจ้ องซื'อได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ผูจ้ องซื'อให้ดําเนินการ :
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีส มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซ'อื ขายหลักทรัพย์เลขที .............................................................................................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื'อ และส่งมอบภายใน 15 วันทําการ นับจากวันสิน' สุดระยะเวลาการจองซื'อ
เจ้าหน้าทีผ รู้ บั มอบอํานาจ............................................................................................

หมายเหตุ : หากผูจ้ องซื'อประสงค์จะเปลียนแปลงทีอ ยู่ทใี ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที qr ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ sftff โทร. 0-2009-9000

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316
320

328

ชือ บริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
BROKER
032

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต'ี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต'คี อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243

ธนาคารซิต'แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ'ง คอร์ปอเรชั น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชือ บริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL.
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชั น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL.
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ'งคอร์ปอเรชั น จํากัด (เพือตราสารหนี')
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย' น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี')
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เอกสารเพิ�มเติม 3.1
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เอกสารเพิ่มเติม 3.2-1

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา
ชื่อ/นามสกุล..........................................................................................................................................................เลขที่บญ
ั ชี/ CIF..................................................
คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ปัจจุบันท่านอายุ
ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ข. 45–59 ปี
ค. 35–44 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจและจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมัน่ ใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มอี นุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญ
เงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้ ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ลงชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................ลูกค้า
ลงชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน
ลงชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล

วันที่...........................................................
วันที่............................................................
วันที่............................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ระดับความเสี่ยง
1
2
3
4
5

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
ประเภทนักลงทุน

(* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า)
สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

เสี่ยงต่ำ

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

>60%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

<20%
<10%
<10%
<5%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

<20%
<30%
<40%
>60%

<10%
<10%
<20%
<30%

<70%
<60%
<40%
<30%

คำแนะนำระดับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารหนี้
Risk Profile
เสี่ยงต่ำ

ระดับความ
เสี่ยง
1
2

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

3
4

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

5

เสี่ยงสูง
6

7

เสี่ยงสูงมาก

8

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
ตราสาร plain

Gov /SOE-G
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating

Gov /SOE-G
AAA (< 1Y)
ตราสาร plain
AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y)
T1+, T1 / F1+, F1
ตราสาร plain
AA (>5 Y), A (>1 Y)
ตราสาร plain
BBB (< 1Y)
T2, T3 / F2, F3+
Structure note
AAA (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BBB (>1Y)
Structure note
AAA (Principle protected < 100%)
AA (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (< 1Y)
Short-term rating
T4, B
Structure note
AA (Principle protected < 100%)
A (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 1Y – 5Y)
Structure note
A (Principle protected < 100%)
BBB (Principle protected 100%)
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
Short-term rating
C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
Structure note
BBB (Principle protected < 100%)
Non-investment grade & Unrated
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment

* หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating

คำแนะนำระดับความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
Risk Profile

ระดับความ
เสี่ยง

ประเภทตราสาร

เสี่ยงต่ำ

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงิน
ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงาน
กำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก

6

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

เสี่ยงสูง

7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เสี่ยงสูงมาก

8

กองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที ่ ไม่ ใ ช่ เ พื ่ อ hedging ซึ ่ ง รวมถึ ง ตราสารที ่ มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี
ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสีย่ งในระดับใด
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี
กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสีย่ งคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง
ตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจ
เกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debtliked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการ
จัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหา
ลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมี
สัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
9. การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการ
ค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด
3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

เอกสารเพิ่มเติม 3.2-2

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................................................เลขที่บญ
ั ชี/CIF………………………………………
คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มอี นุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี
ข. 1-5 ปี
ค. 6-10 ปี
ง. มากกว่า 10 ปี
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
วันที่.....................................................
ลงชื่อ....................................................................................................................................ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี)
วันที่....................................................
ลงชื่อ....................................................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน
ลงชื่อ....................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่....................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ระดับ
1
2
3
4
5

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

(* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า)
สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

เสี่ยงต่ำ

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

>60%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

<20%
<10%
<10%
<5%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

<20%
<30%
<40%
>60%

<10%
<10%
<20%
<30%

<70%
<60%
<40%
<30%

คำแนะนำระดับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารหนี้
Risk Profile
เสี่ยงต่ำ

ระดับความ
เสี่ยง
1

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
ตราสาร plain

Gov /SOE-G
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating

Gov /SOE-G
AAA (< 1Y)
2
ตราสาร plain
AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y)
T1+, T1 / F1+, F1
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
3
ตราสาร plain
AA (>5 Y), A (>1 Y)
4
ตราสาร plain
BBB (< 1Y)
T2, T3 / F2, F3+
Structure note
AAA (Principle protected 100%)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
5
ตราสาร plain
Long-term rating
BBB (>1Y)
Structure note
AAA (Principle protected < 100%)
AA (Principle protected 100%)
เสี่ยงสูง
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (< 1Y)
6
Short-term rating
T4, B
Structure note
AA (Principle protected < 100%)
A (Principle protected 100%)
7
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 1Y – 5Y)
Structure note
A (Principle protected < 100%)
BBB (Principle protected 100%)
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment
เสี่ยงสูงมาก
8
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
Short-term rating
C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
Structure note
BBB (Principle protected < 100%)
Non-investment grade & Unrated
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment
* หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating

คำแนะนำระดับความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
Risk Profile

ระดับความ
เสี่ยง

ประเภทตราสาร

เสี่ยงต่ำ

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงิน
ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงาน
กำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก

6

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

เสี่ยงสูง

7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เสี่ยงสูงมาก

8

กองทุนที่มกี ารลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที ่ ไม่ ใ ช่ เ พื ่ อ hedging ซึ ่ ง รวมถึ ง ตราสารที ่ มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงในทุกกรณี
ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสีย่ งในระดับใด
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสีย่ งโดยละเอียดในทุกกรณี
กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสีย่ งคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่
ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจาก
อาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้
(debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการ
จัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการ
จัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณี
มีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
9. การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุ
การค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่
ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

เอกสารเพิ่มเติม 3.3-1

ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)
-

วันที่

-

(พ.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี
คำนำหน้า

นาย

นาง

นางสาว

อื่น ๆ ……………………………………………………….......................

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .............................................................................................................................................................................
: ภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................................................................
สัญชาติ (ระบุทุกสัญชาติ) ...........................................................................................................
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด

-

-

(พ.ศ.)

เมือง.......................................

ประเทศ........................................

ประเภทหลักฐาน
บัตรประชาชน เลขที่

-

-

-

-

-

ประเทศที่ออก ………………………... วันหมดอายุ - - วันหมดอายุ ว ว - ด ด - ป ป ป ป (พ.ศ.)

หนังสือเดินทาง เลขที่
บัตรคนต่างด้าว เลขที่

-

-

วันหมดอายุ

-

-

(พ.ศ.)

ตลอดชีพ
(พ.ศ.)

โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สถานภาพ
ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส : ภาษาไทย ..........................................................................................................................................................
: ภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................................................
: บัตรประชาชนเลขที่ -

-

-

- หรือ หนังสือเดินทางเลขที่

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย ……………………………….…….
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………….……….
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………........
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้
ตามบัตรประชาชน
อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
1) เลขที่ .…………………. หมูท่ ี่ …………. อาคาร/หมูบ่ ้าน ……..…………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………………
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ……………………. จังหวัด ……………………..………....
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………………
2) เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..…………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………………
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ……………………. จังหวัด ……………………..………....
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………………
ประเภทการจ้างงาน

ประกอบอาชีพ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
พระภิกษุ/นักบวช
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

พนักงานบริษัท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

นักเรียน/นักศึกษา

เกษียณอายุ

1
1

อาชีพ
วิศวกร
สถาปนิก
เภสัชกร
ครู/อาจารย์
นักลงทุน

ผู้พิพากษา/อัยการ
แพทย์
ตำรวจ/ทหาร
เกษตรกร
อื่น ๆ (ระบุ).....................................

ทนายความ
พยาบาล
นักการเมือง ตำแหน่ง..........................................
พนักงานขาย

อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
สำนักงานกฎหมาย

ผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี
ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน
ไปทำงานต่างประเทศ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน
ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์
ธุรกิจสถานบริการ

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้กยู้ ืมเงินนอกระบบ
พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา

บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร
ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม
ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
สิ่งพิมพ์/กระดาษ
เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์
ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย
ยานพาหนะ/อะไหล่
บันเทิง/โรงแรม
พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต/ ร้านค้าปลีก
สิ่งทอ/เครื่องหนัง
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
อื่น ๆ (ระบุ)....………………….........................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน ........................................................ เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………....
ชั้น ………...... ซอย ………………………………………….. ถนน ……………………..…………..................... แขวง/ตำบล ……………………..………..
เขต/อำเภอ ……………………..………….. จังหวัด ……………………..………….. รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………….
ตำแหน่งงาน ......................................................................... ฝ่าย ..........................................................................................................
วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื่อการลงทุนระยะสั้น
เพื่อการลงทุนระยะยาว
เพื่อการเกษียณ
เพื่อการออม
เพื่อบริหารสภาพคล่อง
เพื่อเก็งกำไร
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อเป็นมรดก
เพื่อการศึกษาบุตร

ประสบการณ์ลงทุน (โปรดระบุ) ..................ปี................เดือน
สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง

ไม่ใช่

ใช่ ตำแหน่ง......................................................................

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง

ไม่ใช่

ใช่ ตำแหน่ง.....................................................................

2. ข้อมูลทางการเงิน
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน
ประเทศไทย

ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………...............................................

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินเดือน
มรดก
เงินออม
การลงทุน
เงินเกษียณ
ประกอบธุรกิจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
รายได้ต่อเดือน (บาท).....................................................................................................................................................................................
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ข้อมูลรายได้และทรัพย์สินที่แสดงเพื่อกำหนดประเภทของผู้ลงทุน พร้อมหลักฐานแนบ (ยกเว้นเป็นผู้ลงทุนรายย่อย)
ผู้ลงทุนรายย่อย
มีสินทรัพย์สุทธิ ได้แก่ ที่ดิน + ห้องชุด + บ้าน (ไม่รวมบ้าน+
ที่ดินที่อยู่อาศัยประจำ) มูลค่าโดยประมาณ
ต้องแนบโฉนด /สัญญาซื้อขายห้องชุด /สัญญาซื้อขายที่ดิน-บ้าน
รายได้ต่อปี ไม่รวม คู่สมรส
ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ 50ทวิ /
แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ
รายได้ต่อปี รวม คู่สมรส
ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ 50ทวิ/
แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด /ใบหุ้น/พันธบัตร / หนังสือ
รับรองการถือหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก
ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด - ใบหุ้น - หนังสือรับรองการ
ถือหน่วยลงทุน และบัญชีเงินฝาก

ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 70 ล้านบาท

ตั้งแต่ 70 ล้านบาท

ไม่ถึง 4 ล้านบาท

ตั้งแต่ 4 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 7 ล้านบาท

ตั้งแต่ 7 ล้านบาท

ไม่ถึง 4 ล้านบาท

ตั้งแต่ 4 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ 10 ล้านบาท

ไม่ถึง 10 ล้านบาท

ตั้งแต่ 10 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 25 ล้านบาท

ตั้งแต่ 25 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท

ไม่ถึง 20 ล้านบาท

3. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รบั ประโยชน์ทแี่ ท้จริงจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้ ใช่ บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม
ญาติ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................
ชื่อ - นามสกุล :……………………........................................................................................ วันเดือนปีเกิด
- (พ.ศ.)
ประเภทหลักฐาน
บัตรประชาชน เลขที่ - - วันหมดอายุ
- (พ.ศ.)
ตลอดชีพ
หนังสือเดินทาง เลขที่
ประเทศที่ออก ………………………วันหมดอายุ - (พ.ศ.)
บัตรคนต่างด้าว เลขที่ - - วันหมดอายุ
- (พ.ศ.)
ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..…….
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………………

4. ข้อมูลติดต่อ
L ตามบัตรประชาชน L ตามที่อยู่ปัจจุบัน L ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน L อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..…………………........………………… ชั้น ……… ซอย ……….………………………………
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..……… เขต/อำเภอ ……………………..………. จังหวัด ………………..........…….....
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………………
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………… โทรศัพท์พื้นฐาน ………………………………………
อีเมล (โปรดระบุ).........................................................................................................................................................................................
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5. ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในตลาดทุนแทนข้าพเจ้า ไม่มี
มี (โปรดระบุด้านล่าง)
1) คำนำหน้า
นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................
บัตรประชาชน เลขที่ - - (พ.ศ.)
ตลอดชีพ
วันหมดอายุ
หนังสือเดินทาง เลขที่
ประเทศที่ออก ……………………..วันหมดอายุ - (พ.ศ.)
สัญชาติ………….….…..................................................…...ความสัมพันธ์..……………………..…….......................…………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..……………………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………
ถนน ……………………..…………….…... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ………………………. จังหวัด ……………………..……
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........……….
อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..
2) คำนำหน้า
นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................
บัตรประชาชน เลขที่ - - (พ.ศ.)
ตลอดชีพ
วันหมดอายุ
หนังสือเดินทาง เลขที่
ประเทศที่ออก ……………………..วันหมดอายุ - (พ.ศ.)
สัญชาติ………….….…..................................................…...ความสัมพันธ์..……………………..…….......................…………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..……………………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………
ถนน ……………………..…………….…... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ………………………. จังหวัด ……………………..……
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........……….
อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..
คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้างต้นเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ...........................................................................ลูกค้า
(………….…………………………………………...……….)

ลงชื่อ..................................................................ผู้แนะนำการลงทุน
(………………………………………………………..)

0
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เอกสารเพิ่มเติม 3.3-2

ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (นิติบุคคล)
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
วันที่ --

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี
ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................................
: ภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล …………………………………………………………………………………………………………..…………………………......................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..........................
ประเทศที่จดทะเบียน
 ประเทศไทย
 ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….....................................................
ประเภทนิติบุคคล
กรณีนิติบคุ คลทั่วไป (ประเทศไทย)
 ได้รับยกเว้นภาษี
 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ
 ประกอบธุรกิจในไทย
 มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ
 ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………….......

ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจให้กยู้ ืมเงินนอกระบบ
 พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา

 อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
 สำนักงานกฎหมาย

 บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร
 ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม
 ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
 สิ่งพิมพ์/กระดาษ
 เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์
 ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย
 ยานพาหนะ/อะไหล่
 บันเทิง/โรงแรม
 พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์
 ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต/ ร้านค้าปลีก  สิ่งทอ/เครื่องหนัง
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 อื่น ๆ (ระบุ)....…………………............................................................................

 ผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
 ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
 ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน
ไปทำงานต่างประเทศ
 แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
 ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน
 ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
 ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์
 ธุรกิจสถานบริการ

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล/หนังสือจัดตั้ง
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน …………..……………………………… ชั้น ……… ซอย ……………………………………………..
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..…………... เขต/อำเภอ ……………………..…………………………………………………
จังหวัด ……………………..…………...รหัสไปรษณีย์ ……………………. ประเทศ …………..………………………………………………………………………….

2. ข้อมูลทางการเงิน
รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)………....………………………………............................ บาท
ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน
 ประเทศไทย
 ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….............................................
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แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินจากการทำธุรกิจ
 ค่าหุ้น
 เงินบริจาค
 เงินกู้
 เงินจากการขายทรัพย์สนิ  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………..……
ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงเพื่อจัดกลุ่มประเภทของผู้ลงทุน (ยกเว้นผู้ลงทุนรายย่อย)
ผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
 ตั้งแต่ 200 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

 ไม่ถึง 100 ล้านบาท

 ตั้งแต่ 100 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

 ไม่ถึง 20 ล้านบาท

 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท  ตั้งแต่ 40 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 40 ล้านบาท

 ไม่ถึง 40 ล้านบาท

 ตั้งแต่ 40 ล้านบาท  ตั้งแต่ 80 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 80 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การลงทุน
 บริหารสภาพคล่อง
 การลงทุน
 บริหารเงินรอลงทุน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..

 เก็งกำไร

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม
..............................................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม
..............................................................................................................................................................................................................................

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
กรณีบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
1
2
3
4

วันหมดอายุ

%การถือหุ้น

กรณีนิติบคุ คล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :
1. ชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................... ประเทศที่จดทะเบียน ..............................................................................
1
2
3
4

2

กรณีนิติบคุ คล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดแรกตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดทีส่ อง)
2. ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................... ประเทศที่จดทะเบียน .........................................................................
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/
ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
สัญชาติ
วันหมดอายุ
%การถือหุ้น
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี
/เลขทะเบียนนิติบุคคล

1
2
3
4
กรณีนิติบคุ คลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดทีส่ องตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สาม)
3. ชื่อนิติบุคคล ..............................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................. ประเทศที่จดทะเบียน ........................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/
ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
สัญชาติ
วันหมดอายุ
%การถือหุ้น
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี
/เลขทะเบียนนิติบุคคล

1
2
3
4

4. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
1) ชื่อ - นามสกุล : ...........................................................................................................................................................................................
สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) ............................................../....................................................../…...........................................................
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
วันเดือนปีเกิด --
ประเภทหลักฐาน
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
 บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ --
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
 หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ………………………………… วันหมดอายุ --
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ --
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………..
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..……..
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………........
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………..
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..….…..
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………........
โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรศัพท์พื้นฐาน ..........................................อีเมล...........................................................
อาชีพ .............................................................................
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ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก , ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง
สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่ ตำแหน่ง ..........................................................
 ใช่ ตำแหน่ง...........................................................

 ไม่ใช่

 ใช่ ตำแหน่ง...........................................................

2) คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่น ๆ ……………………………………………………………
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ....................................................................................................................................................................
: ภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................................................................
สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) ............................................../....................................................../…...................................................
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
วันเดือนปีเกิด --
ประเภทหลักฐาน
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
 บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ --
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
 หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ………………………………… วันหมดอายุ --
ว ว ด ด ป ป ป ป (พ.ศ.)
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ --
ที่อยู่ตามหลักฐาน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………..
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..……..
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………........
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ………………..………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………..
ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..….…..
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..………………........
โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรศัพท์พื้นฐาน ..........................................อีเมล...........................................................
อาชีพ .............................................................................
ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก, ทอดที่สอง หรือทอดทีส่ าม)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง
สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง

 ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง ..........................................................
 ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง...........................................................
 ไม่ใช่
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 ใช่ ตำแหน่ง...........................................................

5. ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ที่ติดต่อ
ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……………..…………………………… ชั้น ……… ซอย …………………………………………....
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..…………... เขต/อำเภอ ……………………..…………..........................................
จังหวัด ……………………..…………...รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …………..…………………………………………………………………..…..
 อีเมล ..........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………… โทรศัพท์พื้นฐาน ……………………………………… Fax No. ………………………....…….........

6. ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุกรรม  ไม่มี  มี (โปรดระบุดา้ นล่าง)
1) คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่น ๆ
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน เลขที่ ----
วันหมดอายุ
-- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
 หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ……………………..วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
สัญชาติ………….….…..................................................…...ความสัมพันธ์..……………………..…….......................…………………………………..
ที่อยูป่ ัจจุบัน อาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..……………………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………
ถนน ……………………..…………….…... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ………………………. จังหวัด ……………………..……
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........……….
อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..
2) คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่น ๆ
ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................
 บัตรประชาชน เลขที่ ----
วันหมดอายุ
-- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
 หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ……………………..วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
สัญชาติ………….….…..................................................…...ความสัมพันธ์..……………………..…….......................…………………………………..
ที่อยูป่ ัจจุบัน อาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ .…………………. หมู่ที่ …………. อาคาร/หมู่บ้าน ……..……………………………………………… ชั้น ……… ซอย ………………………………
ถนน ……………………..…………….…... แขวง/ตำบล ……………………..……... เขต/อำเภอ ………………………. จังหวัด ……………………..……
รหัสไปรษณีย์ ..……………………. ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........……….
อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..
คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้างต้นเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
ลงชื่อ....................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(………………….……………………………………………….………………..)
ลงชื่อ.....................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน
(………………………..……………………………………………….………..)
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เอกสารเพิ�มเติม 3.4 -1
สำหรับผู้แนะนำกำรลงทุน
 U.S. Account  Non U.S. Account

แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ
For Individual Customer
หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษทั แม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแต่ละรำยหรือรวมกันใน
หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ ับ และบุคคลที่สำมตำมที่กล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่ำบุคคลดังกล่ำวทั้งหมดเป็นผู้รับ
หนังสือฉบับนี้เช่นกัน
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this
form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s Information / representation / and agreements
วันที/่ Date
ผู้ขอเปิดบัญชี/ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service

สัญชำติ
Nationality(ies)
โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that

(คำนำหน้ำ/ชื่อ/นำมสกุล) __________________________________________________________
you hold.
บัตรประชำชนเลขที่ (สำหรับคนไทย)
หนังสือเดินทำง เลขที่ (เฉพำะคนต่ำงชำติ)
(Title/Name/Surname)
Thai Citizen ID Card No.
Passport No. (Non-Thai only)
ส่วนที่ 1 สถำนะของลูกค้ำ
Part 1 Status of Customer
โปรดเลือกทำเครือ่ งหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

0
1.1 คำถำมเพื่อตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
ใช่/Yes
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่ำจะอำศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.
2 ท่ำนเป็นผู้ถอื บัตรประจำตัวผูม้ ีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

□ ไมใช่/No □

โปรดตอบ “ใช่” หำกสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของ
ท่ำนจะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันที่ ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has
expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

Form No. FATCA 01 – Revised August 2015
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3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และ
หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

1.2 คำถำมเพิ่มเติม / Additional Questions
(โปรดข้ำมคำถำมในส่วนนี้หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกันตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1)
สาเนาบัตรประชาชนสาหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสาหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สาเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ”ใช่” ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำเพื่อกำรติตด่อท่ำนหรือบุคคลอืน่ ที่เกีย่ วข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน/หรือมีอยูก่ ับผู้รบั
หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or
maintained with the Receiver?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

7 ท่ำนมีคำสั่งทำรำยกำรโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกำ
ใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to
an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

8 ท่ำนมีกำรมอบอำนำจหรือให้อำนำจกำรลงลำยมือชือ่ แก่บุคคลที่มที อี่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกำ เพือ่ กำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้
กับ/ผ่ำน/หรือมีอยู่กับผู้รับ
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver
granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

4 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ หรีอดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกำอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
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ท่ำนมีทอี่ ยูอ่ ำศัยในปัจจุบนั หรือทีอ่ ยูเ่ พื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ สำหรับบัญชีทเี่ ปิดไว้กับ/ผ่ำนผู้รับใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver)

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลีย่ นแปลงสถำนะ
Part 2
Confirmation and Change of Status
1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รบั มี
สิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่ผู้รบั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.
3. ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทรำบและนำส่งเอกสำรประกอบให้แก่ผู้รับ ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่ำนที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณี
ที่ผู้รับมีกำรร้องขอเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงที่จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมที่ได้รับกำรร้องขอภำยในเวลำที่ผรู้ ับกำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to
be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ดำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน ผูร้ ับมีสิทธิใช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่ผู้รบั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.
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ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ที่ไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ ับในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รบั (ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มอี ยู่กับผูร้ ับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่ำนผู้รบั ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจที่อำจถูกร้องขอโดยบริษทั ในกลุ่มของผูร้ ับ หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities,
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant),
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other
assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business
relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS;
and
2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนที่มีกับผูร้ ับหรือเปิดผ่ำนผูร้ ับ รวมถึงเงินได้ที่ท่ำนได้รับจำกบัญชีดังกล่ำวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ ับกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ผู้รบั หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผรู้ ับดำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ทีจ่ ่ำย ตำมที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผูร้ ับมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
ตำมที่ผู้รับเห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with
you as may be deemed appropriate by the Receiver.
ส่วนที่ 4
Part 4

กำรอนุญำตให้บุคคลทีส่ ำมใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสำรนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ำซ้อนของท่ำนในกำรนำส่งเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์
ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่ำย) เป็นรำยๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่ำนเปิดบัญชีกบั บริษัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผ่ำนผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรับทรำบและยินยอมให้บคุ คล
ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ที่ท่ำนทำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชีเงินฝำก หรือ บัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินอื่นใด
ทั้งโดยตรงหรือผ่ำนผูร้ ับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดกำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น, และ 3. สมำชิกของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของผู้รบั , 4.
ตัวแทน หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต มีสิทธิใช้เอกสำรข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับกำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลทีอ่ ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและข้อมูล”) ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย
FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย และให้บคุ คลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรทัง้ ในและต่ำงประเทศและบุคคลที่เกีย่ วข้องทุกรำยสำมำรถนำส่ง / ใช้เอกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปสำเนำหรือเอกสำรฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to
each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s)
(i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly
with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of
Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any
documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the
“Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบัติตำมข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ำรเปิดเผยข้อมูล กำรหักบัญชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.
ลำยมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
วันที่
Signature of Applicant
Date
ผู้แนะนำกำรลงทุน
วันที่
Investment Consultant
Date

3

เอกสารเพิ�มเติม 3.4 -2

ก
1 U.S. Account 1 Non U.S.
Account

%%F@O(&(R !> Rก/?RL !> Rก
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

ก   
For Entity Customer
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ก ก   ก !     " # $%ก& '&กก( "& "() (+ #)!# ก
  # ก# ,-.  /) 12!34(-. ! &""1  ) 1ก#$% #1 4 (   3  $# &"" ก# 26
-.   4ก
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the ,Receiver/) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this
form and itRs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

//ก!!ก Customer"s Information / representation / and agreement

Date ZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZ..
ก//  !"#$  %&' ก((ก(  (,.ก"/)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The ,Customer/)

@J(H@O(ก( K(G'กJ(H# FATCA R GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

 ( GIIN (.ก" / Customer GIIN

!& EF#& G H F#I / Country of Incorporation

/Registration or Organization

& G / Entity Registration Number

ก=ก( !>?#ก(@@(Sponsored Entity)
32 ! &41! ( GIIN () "& "1 &(Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
41) &""1  & / Name on Sponsoring Entity
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..
 ( GIIN (-. & / GIIN of Sponsoring Entity

!&FJ( @GK(?G / Thai Tax ID
!&FJ( @GK('!& E (32 ! &&ก2!_ $ )
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...
 (/IDZZZZZZZZZZZ..2!_/CountryZZZZZZZZZ...

@L 1 @O(& !"#$ 
Part 1 (Status of Applicant)
Q!# กJ( HR(G' L@#ก@O(& !"#$  Please check the appropriate boxes corresponding to your status

 Rก / US Person status
ก   กก  W-9  !"#
(If you check Yes, please complete Form W-9. If you check No, please complete the next section.)

1 ก( !> Rก (F#& G'!& E@HW Rก() LH?RL

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?
ก   >? >?@AB กก  W-8BEN-E !"#
(If you check Yes in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)
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ก( !>@O(ก(  K(G'กJ(H# FATCA ' LH?RL
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

Form No. FATCA 02 / Revised August 2015

1

' L/Yes

?RL' L/No

' L/Yes

?RL' L/No

ก( !>Rกก
/   ( L (G?#F(กก('Hก`G
' L/Yes
?RL' L/No
%& a(ก !> Q!##G(R'@L bJ(E`@J($c) I%LG& 50 fI?!(G?#R
HR`G@กL'H ก#(G?##กL(?#I%LG& 50 fI?!@`GR '$ !gL(@#
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial
Securities and deposits, and etc. Please see the definition in ,Glossary of key terms/) equal to or more than 50% of total gross income, or
held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
"#) ,+  4/ ก26) &"") ( 3.1k3.2
You should answer nNoR if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 "ก/#(p 1+  กก#q ) FATCA 4 #4ก "ก!#2!_  '"ก 26)
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 ) &""1+  กก# q ) FATCA 4  !  ) ก!  " ) &""1+ #ก+  " .'
) &""  11  )+ ก 24   26)
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
@L 2 ก(GG%&ก( !G%!@O(&
Part 2
(Confirmation and Change of Status)
1. .ก"# ( .1.ก"   s 26"#  $.ก) !" $# .t
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. .ก"  !)ก# ก.ก" $!26 &"" ก )( . 1 )  s  )  s W-9 26( .26w + $.ก)
+ " $# .t -. ' 4 &)xy #1!&)"#  'ก/'&กก .ก" + #  # ) 1
-. w "#
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false,
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. .ก")ก1! -. +   !ก2!ก ก-. q  30 # ก )&กt212 ( .(.ก"1! & 
 s + $.ก) ! กt1-. ก(ก/( ./" 1 ) .ก")ก1! ก #w) 1+  ก(
q #1-. ก
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/
consent.
4. .ก"  !)ก# กt1.ก"+ +  ก) ( 3 ()  ก( .26w + $.ก) + " $# .tก1#ก
$!(.ก" -. ' 4 &)xy #1!&)" #  'ก/'&กก .ก" + #  #) 1-. w
 "#
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to
the customerRs status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of
such relationship as the Receiver may deem appropriate.
@L 3 ก(GGR'H !"# GR%&ก(Hก$  (Authorization for information disclosure and account withholding)
Part 3
.ก")ก "#  +1 กกก$ก-.  ก ก )+2
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. 2{ -( .)| (.ก" ก# กw qก 2!_ !/ )2!_ %1# $% # กw qก(p ก
(Internal Revenue Service: IRS) ( . ก## $% 41.ก" 1. (2!)#-.q  ( }4 $!) กกt~1 FATCA ("
26-.2 )) -.+  "# # ) # .""  }4 ก(-กก }4 ก"1+# }4 #
2!q! ."(-)qt~ก !/ 1 | 1 .ก -. 2{ }4--. ) #+  !( .1 |1 ก1#ก
"#  'ก/'&ก1$.ก(3 #qก 2!_ !/ )2!_ %1# $% IRS #
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customerRs name, address, taxpayer
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

3
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2. กก }4(.ก"1 ก -. 2{ --. !/ + 1 .ก"+  ก--.  #1ก 3 # กw qก 
2!_ !/)2!_ %1# $% IRS q ) " (ก  !/ กกt~)| # $%()ก | !#-. ก # กw
qก ก#
withhold from the customerRs account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax
authorities,
3. ก.ก"+  ( .126)กt$! }41)  (U.S. Reportable Account) ( .126) ก-. + 
 $!( ก#ก " 4ก 1 ก( .+   ( .3 ! &$!26 Non-Participating FFI -. ' 4 &)
xy #1!&)"#  'ก/'&กก .ก" + #  # ) 1-. w "#
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.
@L 4 ก($('H@(R' !&QG %&ก' ก@(I
Part 4 Customerks authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form
1"# ! #ก(.ก" !26ก q!"# (.ก" กก/( ./" ก !$ ก)| 126
(-)qt~1-. 26)#((26-. ) 26| +2 # กt1.ก"2{ }4ก /$ ก | --. 3 
   .ก"  !  &""(# ) &"") )+2 (+ ก 1.  ก/ก&/$ ก | 1.ก"'&ก
ก- 2{ }4xก  }4(ก  4 กก1 3 )--. 2. -. &ก( 1
!-.ก1#(ก  ก /ก&/$ ก ก#(), ! 3.  4ก(ก& '&กก(-. , 4.)# -.1ก1#( 
 " ( &"" ก#() )  2& !") ' 4ก( . "!" | ก1#ก ก )!ก
2{ -( . ก t 1 ) ก  !ก/( .1 $% (%1)+2!# ก# ,ก!( ./) ) ก 1ก1#( 
!)2!_ (# $%ก  FATCA !ก 2ก!2 2 กsก!ก &กกกกก)  1#
.ก"+   ก!( . !+  "/" ก &"" ก#()&ก !  &"" ก#()!#4ก !
)2!_! &""1ก1#(&ก $ / 4ก!( . |(.ก"!#ก+  + # !. .2ก   กw  -
-.กก .ก"&ก2!ก
In consideration of the customerRs convenience and to reduce the customerRs burden of having to repetitively submit this same type of document/
information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer
hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial
institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the
Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any
member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons)
at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned
and referred to in this document (hereinafter referred to as the ,Document and Information/) in accordance with any applicable laws (FATCA and
AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customerRs self .The
customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.
(` F((%&ก!m(RกJ(H#%& ?L(n' ก@(oI pfROfกGGR'HRก( !"# GR ก(Hก$  %&
ก(G(R@R`q(ก( /(qกFก(` F( ` !>HกW(%HLก(I Ff?#(GR ? !>@J($
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.
-.(2{ }4
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
(
) ApplicantRs Signature
@LI@J(H F(H(  L(I / This part is for officer of the Receiverks use only

ก@(!&ก (O(R) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN-E
%&J(ก( (Investment Consultant) Z............................................................................................................................
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-.  .......................................................
Authorized Person

J(E`@ J($ (Glossary of key terms)
ก  26&21#)$&2!" ก ( .!26( . กt!1#+2  + $26ก "2%กqก  -. ก
FATCA Form ()  12ก  FATCA Form) +  2!ก"# $.ก) " $# !+  - 4 )"# -  | +  - 4 )"#
1ก กก% $) ( . ก ( | ก1#ก $!() &""( s (กp (U.S. IRS) 32 (
"# w"2%กก-.1 $ "2%กก1#ก ก q(p ก
 (Entity) -  $% &"") ก ก )) ก  %1+  4 &""' 
 Rก (U.S. Person) - 1 #)$&2!" ก กw q ) &""!$#26 &"" ก กt126
 &#) &""1 )(% p ก  )q )ก (p กp (p ก
 )!$26 &""p$ - (i) _ p ก q )ก  ก " ) "1_ )  2! w)|126!"}ก1#ก
ก  ก() ! (ii) &""}4) ก%1"1  ก"# "& ก)  1"})| )
 (-.)%126 &"" ก-. $1 1. p ก
FATCA
FATCA 26"( Foreign Account Tax Compliance Act %126ก q(2!_p ก 1 & &"" ก1 ก
ก2!_p ก 261" #p +!+  ()กก 2!_p กก1#1ก ก  FATCA 1ก21( .
ก1#ก
 &"" ก1 ก 2!_+ !
 4#+1  ก 2!_p ก
@O(ก(  (Foreign Financial Institution) -  $% $ -. xกก $ 1 xก ) &""1 '&กก1#ก ก& 
2!ก1ก ) 1 3 ก  FATCA
(G?#F(ก(/(G?#(R (Passive Income) - 3 1#+2 $%#(+ # กก" 412!ก #
 2- ! 2- (+ 1 2-)
 ก  !+ 1  ก 
 "4 !"(' (Royalties) 1กก"4!"('1+ กก2!ก ก"ก'&ก  # 3 .ก() &""
 2 (Annuities)
 + ก}} Swap
 + "4  ก+  ก# $+  3 ) ก กwก$%+ )  ก |
NFFE - 26" Non-Financial Foreign Entity %1 $%) &""1 + 26$ ก)  (ก  FATCA
R(G?#HกR(F(กก(!&กกFก(?RL' Lก( (Active Non-Financial Foreign Entity) -  $% ) &""1+ 26) &"" ก
!+ 26$ ก 1(1+(( (%1 )+2
(1) + กก&/+  (passive income) ก#! 50 (+ # กก" 4 22ก !!#ก
11 ! ! 1261ก ก 261$ +#1 ก ก +  กก&/+  ก#! 50
( 1)  &"" ก# . 22ก!!#ก11 !
(2) &() &"" ก#26&1 ก(26ก1#+2 ) ก1 ก )26ก ) &"" ก#26) &""1ก1#(
ก ) &""1& ก(26ก1#+2 ) ก1 ก )26ก
(3) 26) &""1 )(%   (p (U.S. Territory) !-.  2!34() &"" ก# 26-. $11.   (p
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(4) 26#p  (p 1 กกp p) "ก #$1 (%1 "#  # $%p # q _ ) #
't!11(p "ก #$1 #(p p "ก!#2!_ '"ก1+  4'"ก(p 
#1 # ก#()%1 กก#26(
(5) '&กก() &"" ก# 2!ก #ก$& (  #)  41! กก1| ก .ก%11
2!ก '&กก1#ก ก"'&ก11+  4'&กก ก# กt1) &"" ก# 1 (1 ) 26ก&1ก&
 ก&
1ก& &ก) ก&# & ก&1กกก "1 ก&1 1 #)$&2!" ก & p!-.$
&1#)$&2!" ก&   | ) &"" ก#!+  "&t )) (
(6) 26) &""1 )(3 1+ + 1 '&ก!+  2!#)ก  '&ก ก )+ ก&  # #)$&2!" ก2!ก
'&ก | 1+  4'&ก$ ก  ) &"" ก#!+ (( "&t )) ( ก" 24   ก#1+  ก )) &""(%
(7) 26) &""1ก. ()ก(1 ก4! }4 .!#ก2 3"3  "# ) 1! กก  )+2 1
ก   '&ก1 กกก26$ ก  ) &"" ก#)+ "26$ ก !!# 5 2ก
(8) 26) &""12!ก '&ก ก 41ก'&ก 1ก!"# 1 (hedging) ก1) &""1ก1#(1+ 4$ ก !
+  ก 41'&ก 1ก!"# 1ก) &""1 1+  4) &""1ก1#(  ก& () &""1ก1#( ก& )26 )
&""12!ก '&ก1 กกก26$ ก
(9) 26) &""1+  4$ ก1+  กก# ) 1ก กกt~(ก!#ก"p1ก1#( 
(10) 26) &""1 "&t )) 1+( )+2
(10.1) 26) &""1 )!2!ก '&ก 2!_126$11 .() &"" ก# 3  #)$&2!"1ก_ กก&_ #_) _2!
#' กก ก_%ก 26) &""1 )! ก 2!_126$11.( )3  กt!26##44
ก& ('&ก ก" # #กก) 26) &""1 ก ก # ก" 26ก!
(10.2) 26) &""1+  กก#q+  2!_$11 .
(10.3) 26) &""1+  -.$ & 4ก1+   -2!34กก26(-2!3() ก+ () "& "
(10.4) ก 1 " 4 2!_$11.() &"" ก#(ก ) กก )+ &})  กก+ (
) &"" ก# 26-2!34( &""126ก4) &""1+  41 กก&_กก126ก2!ก กกกก&_(
) &"" ก# ก126"")  ก ก26" 1)  &"" ก#+  +#)
."&)' () !
(10.5) ก 1 " 4 2!_$11.() &"" ก#(ก ) กก ) ) (ก # กกกกก& ก
) &"" ก#  !)$.ก3 ก #(p #+1 #ก+1  1.)ก26(- 
 กG (Related Entity) - ) &""126 ,) &""1ก1#(/ ก ) &""1$) &""%1 "# "& ก) &""%1 ) &""
1.q )ก"# "&  #ก 1#)$&2!") ( ก"# "& # $%"# 26()! กก#! 50 ( กก
 ."() &"" !)+2 $# 2!_+$#) &""+ 26) &""1ก1#(ก ) &""1 $) &""+ + 26 4ก
("  #ก) 1ก +# ( 1471(e)(2) (2! #ก(p
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Glossary of key terms
This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no
guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon
this information. If you have any questions regarding your organizationRs status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.
Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.
U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:
 A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
 A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all
issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
 An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States
FATCA
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have
financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with
the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:
 U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
 Thai taxpayers who have financial assets in the United States.
Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under
FATCA.
Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:
 Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
 Interest and income equivalent to interest
 Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the
NFFE;
 Annuities;
 Income from swap-contracts;
 Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.
NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:
(1) Less than 50 percent of the NFFERs gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less
than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or
are held for the production of passive income;
(2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an
established securities market;
(3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
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(4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public
body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a
non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to,
one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not
qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged
buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets
for investment purposes;
(6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business
other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of
the initial organization of the NFFE;
(7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to
continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
(8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not
provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily
engaged in a business other than that of a Financial Institution;
(9) The NFFE is an ,excepted NFFE/ as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
(10)The NFFE meets all of the following requirements:
(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational
purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of
commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion
of social welfare;
(10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
(10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
(10.4) The applicable laws of the NFFERs country of residence or the NFFERs formation documents do not permit any income or assets of the NFFE
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFERs
charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of
property which the NFFE has purchased; and
(10.5) The applicable laws of the NFFERs country of residence or the NFFERs formation documents require that, upon the NFFERs liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFERs
country of residence or any political subdivision thereof.
Related Entity - An entity is a ,Related Entity/ of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For
this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing,
Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่_______________________________________
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบคุ คล ____________________________________________________________________________________
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ _____________________________________________
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (“การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ____________________________
สัญชาติ _____________________ ข้าพเจ้ามีหนุ้ สามัญเดิมตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จานวน ___________________หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน _________________________หุน้ และมีความประสงค์ขอมอบอานาจให้
นาย นาง นางสาว _____________________________________________________________ สัญชาติ ______________อายุ______________ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่_______________________________________ที่อยู่ เลขที่_____________ หมู่บา้ น/อาคาร____________________________
ซอย_______________________ถนน_______________________ ตาบล/แขวง__________________________อาเภอ/เขต___________________________
จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย_์ _________________________(“ผูร้ บั มอบอานาจ”) เป็ นผูร้ บั มอบอานาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของข้าพเจ้า โดยให้มีอานาจในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“การจองซือ้ ”) จานวน_______________________หุน้ รวมถึงมีอานาจในการลงนาม
รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้ ที่เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการชาระเงินใดๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ การให้ขอ้ มูล และการลงนาม รับรอง แก้ไข
เพิ่มเติม และยื่นเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการติดต่อกับบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจองซือ้ การตกลงยอมรับข้อ กาหนดและเงื่อนไข
ใดๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซือ้ แทนข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้จนเสร็จการ
ทัง้ นี ้ กิจการ และบรรดาการกระทาใดๆ ที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามความในหนังสือมอบอานาจฉบับนีแ้ ล้ว ให้
ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทาลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทัง้ สิน้
ลงชื่อ_________________________ผูม้ อบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________พยาน
(
)
ลงชื่อ_________________________พยาน
(
)
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