
 

 

 

 

ที ่ห.ท. SET/029/2564  

วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง การแจง้สิทธิและรายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
4. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจใหด้  าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
5. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้ 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 244 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564  และ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้
ท่ี 1/2564 ของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564  ไดม้ีมติ
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 305,007,841 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W3 โดยมีรายละเอียดเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ดงันี ้

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 96,341,464 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5.259 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 36.3005 บาท ในการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนเกินกว่า
สิทธิ (Oversubscription) ท่ีไดร้บัจดัสรรตามสดัส่วนได ้ในราคาเสนอขายเดียวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมด
แลว้เท่านัน้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งมีจ  านวนตามท่ีระบุในใบรบัรอง
สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) 



โดยรายละเอียดเก่ียวกับหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนวิธีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้นัน้ โปรดพิจารณาจาก
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2) 

หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทุน ท่ีแนบมาพรอ้มกับจดหมายฉบับนี ้(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 3) พรอ้มปฏิบัติตามวิธีการจองซือ้ท่ีระบุใน
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทอย่างครบถว้น ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทนุในครัง้นี ้ประสงคท่ี์จะใหบ้ริษัทส่งมอบหลกัทรพัยโ์ดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก
เลขท่ี 600 ขอใหท้่านผูถื้อหุน้กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมและลงนามในเอกสารเพ่ิมเติม 3-1 ท่ีส่งมาพรอ้มกนันี ้
(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3) ดว้ย  

บริษัทจะเปิดใหม้ีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ในระหวา่งวนัท่ี 7-9 และวนัท่ี 13-14 ธนัวาคม 2564 
ในระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั ตัง้อยู่ท่ีชัน้ 3 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์175 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โปรดพิจารณาแผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้และรบั
ช าระเงินคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5) 

หากท่านมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ไดท่ี้ คณุอริสรา ทองยอ้ย โทร 02-680-1333 หรือ คณุสินีญา นวล
แจ่ม โทร 02-680-1327 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน)์  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 



                                                                                                            บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

 หนำ้ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นและเอกสำรกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุน             
ทีอ่อกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 

ระหว่ำงวันที ่7-9 และวันที่ 13-14 ธันวำคม 2564 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 



                                                                                                           บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หนำ้ที่ 2  

ส่วนที ่1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท” หรอื “SINGER”) 

สถำนท่ีตัง้ : อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 17, 72 ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั กทม. 

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

โทรศพัท ์/ โทรสำร  : 02-352-4777  / 02-352-4799 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท  : กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 244  

เมื่อวนัท่ี 26 สงิหำคม 2564 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อก ำหนด
อตัรำสว่นกำรจดัสรรและรำยละเอียดเพิ่มเติม 

: กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 245 

เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

กำรประชมุผูถื้อหุน้ที่มีอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้  : กำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

เมื่อวนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 244 เมื่อวนัท่ี 26 สงิหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 245 เมื่อ
วนัที่ 30 กันยำยน 2564 และที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 ตลุำคม 2564 ได้
พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) และก ำหนด
อตัรำสว่นกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เท่ำกบั 5.259 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 
สำมญัเพิ่มทนุใหม ่โดยมีรำยละเอียดในกำรจดัสรรตำมหวัขอ้ดำ้นลำ่ง 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
(Record Date) ในวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 และก ำหนดวนัจองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ในระหว่ำง
วนัท่ี 7-9 และวนัท่ี 13-14 ธนัวำคม 2564 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุน้                                        : หุน้สำมญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้เดิม : 506,644,628 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 506,644,628 หุน้   
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนที่จะช ำระเพิ่มส ำหรับ
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) 

: ไมเ่กิน 96,341,464 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering)  

 

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


                                                                                                           บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หนำ้ที่ 3  

ทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื ้อ                      
กรณีที่มีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ครบทัง้จ ำนวน 

: ไม่ เ กิ น  602,986,092 บำท แบ่ ง เ ป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน ไม่ เ กิ น 
602,986,092 หุน้  มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

จ ำนวนหุน้ที่จดัสรร : จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ไมเ่กิน 96,341,464 หุน้  

รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญที่จัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตอ่หุน้) 

: 36.3005 บำทตอ่หุน้ 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : 5.259 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ใหม ่ ในกรณีที่มีเศษหุน้ใหปั้ดทิง้  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในจ ำนวนที่เกินกว่ำ
สทิธิของตนได ้(โดยมีรำยละเอียดตำมวิธีกำรจดัสรร) 

วิธีกำรจดัสรร ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวขอ้ง 

: บริษัทจะจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 96,341,464 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 
36.3005 บำท ในอตัรำส่วนกำรจองซือ้เท่ำกบั 5.259 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 
หุน้สำมญัเพิม่ทนุใหม ่ โดย 

1.  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน ผูถื้อหุ้นเดิมอำจแสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription ) ท่ี
ไดร้บัจัดสรรตำมสดัส่วนได ้ในรำคำเสนอขำยเดียวกัน และจะไดร้บั
จดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิต่อเมื่อมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำก
กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้
เท่ำนัน้ โดยจะจัดสรรหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจำกกำรที่ผูถื้อหุน้ไม่ใช้
สิทธิจองซือ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่แสดงควำมจ ำนงจะซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินกว่ำ
สิทธิ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิ
ดงักล่ำว จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะไม่มีผู้
ถือหุน้รำยใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วอีกตอ่ไป  

2.  ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 
บริษัท จะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ
และช ำระค่ำจองซือ้หุน้ดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนที่แสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

3.  ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ ำนวน
นอ้ยกว่ำหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ท่ี
เหลอืดงักลำ่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำยโดยน ำสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำยคูณดว้ยจ ำนวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้
เกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ที่จะไดร้บักำรจัดสรร
จะไมเ่กินจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้
แลว้ 

(2)  ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (1) ใหท้ ำ
กำรจัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังไดร้บักำร
จัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนหุน้ท่ีจองซือ้นัน้ โดยน ำสดัส่วนกำรถือ
หุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้คูณดว้ยจ ำนวน
หุน้ที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ โดยจ ำนวนหุน้ที่จะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้ที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรำยจองซื ้อและช ำระค่ำจองซื ้อแล้ว ทั้งนี ้ ให้
ด  ำเนินกำรจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรใน
ขอ้ (2) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรร หรือไม่สำมำรถ
จดัสรรไดอ้ีกเนื่องจำกเป็นเศษของหุน้ 

4.  หำกยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ และกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียน โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำย
ทิง้ โดยจะขออนุมัติในเรื่องดังกล่ำวจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัส่วนที่ไม่ไดร้บักำร
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ปิดรบัจองซือ้หุน้ซึง่จะเป็นไปตำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุน้      : ในกรณีมีเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำกำรจดัสรรดงักลำ่วขำ้งตน้ (หรือในรอบกำรจัดสรร
หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ) เศษของหุน้ดงักลำ่วใหปั้ดทิง้  

รำยละเอียดอื่นๆ  : ในกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) 
ดงักลำ่วขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษัทมีสิทธิใชด้ลุยพินิจพิจำรณำไม่เสนอ
ขำยหรือไม่จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้
รำยใดซึ่งอำจรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกำ และ
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ประเทศอื่นใดตำมที่บริษัท พิจำรณำเห็นสมควร หำกกำรเสนอขำยหรือ
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วท ำให ้หรอือำจเป็นผลให ้

(ก) เป็นกำรกระท ำที่ขดัต่อกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ 
ของประเทศไทย หรอืตำ่งประเทศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอื  

(ข) บริษัทมีภำระหรือหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือตอ้งด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย 
หรอื  

(ค) บริษัทมีภำระค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีควำมเสี่ยงในดำ้นต่ำงๆ 
เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนท์ี่บริษัทจะไดร้บัหำกมีกำร
เสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว รวมถึงกำรด ำเนินกำร
ที่เก่ียวขอ้ง หรอื 

(ง) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร หรือเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนดส ำหรบั
กำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว 

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขำย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในกำรจัดส่ง
เอกสำรนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงบุคคลธรรมดำซึ่งมี
สญัชำติอเมริกัน และมีที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรนอกประเทศไทย ทัง้นี ้
บริษัทมีสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้องตำมควำมเหมำะสม เมื่อค ำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในกำร
พิจำรณำตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรก ำหนด
รำยช่ือประเทศที่ไม่ถูกจ ำกัดสิทธิ และ/หรือ รำยช่ือประเทศที่ถูกจ ำกัด
สทิธิ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุประสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 กรณีทีผู่ถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร ผูถื้อหุน้เดิมที่แจง้ควำม
ประสงคจ์องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

4.2 ในระหวำ่งระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ผูถื้อหุน้เดิมอำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ 
(Oversubscription) ท่ีไดร้บัจดัสรรตำมสดัสว่นได ้ในรำคำเสนอขำยเดียวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิต่อเมื่อมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถว้น
ทัง้หมดแลว้ โดยจะจดัสรรหุน้เพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืจำกกำรท่ีผูถื้อหุน้ไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ท่ีแสดงควำม
จ ำนงจะซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิดงักลำ่ว 
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จนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร หรอืจนกวำ่จะไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

4.3 ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนน้อยกว่าหุน้สว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสทิธิ  ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นที่เหลือนัน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบใุนใบจอง
ซือ้ส  ำหรบักำรจองเกินสทิธิดงักลำ่ว และช ำระคำ่จองซือ้หุน้ดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำย 

4.4 ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนมากกว่าหุน้สว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสทิธิ  ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นท่ีเหลอืนัน้ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำย ซึง่กำรจดัสรรหุน้ดงักลำ่วใหด้  ำเนินไปจนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร  โดยมีสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

(ก) จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุทีไ่ดร้บัจัดสรรเกินสิทธิ   =   จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ตำมสทิธิ x สดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกินสทิธิแต่ละรำย  (ในกรณีทีม่ีเศษหุน้ใหปั้ดเศษ
หุน้นัน้ทิง้) 

ตัวอยา่ง 

หุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดจ ำนวน 2,000 หุน้ หกั หุน้สำมญัเพิ่มทนุจดัสรรตำมสิทธิตำมที่ผูถื้อหุน้แสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้จ ำนวน 1,400 หุน้ คงเหลอืหุน้สำมญัเพิ่มทนุจำกกำรจองซือ้ตำมสทิธิจ ำนวน 600 หุน้ 

    ผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วน
การถอื
หุ้น 

หุ้นสามัญเพิม่ทุน
ทีไ่ด้รับจัดสรร
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิม่ทุน        
ทีจ่องซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิม่ทุนที่
จะได้รับจัดสรรเกิน

สิทธิ ตามสิทธิ เกินสิทธิ 
ผูถื้อหุน้ ก 20% 400 400 300 20% x 600 = 120 
ผูถื้อหุน้ ข 35% 700 100 - - 
ผูถื้อหุน้ ค 35% 700 700 400 35% x 600 = 210 
ผูถื้อหุน้ ง 10% 200 200 50 10% x 600 = 60* 
รวม 100% 2,000 1,400 750 390 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจดัสรร  

    ผู้ถอืหุ้น 
หุ้นสามัญเพิม่ทุนทีไ่ด้รับจัดสรร (หุ้น) รวมหุ้นทีไ่ด้รับการ

จัดสรร (รอบแรก) ตามสิทธิ เกินสิทธ ิ(รอบแรก) 
ผูถื้อหุน้ ก 400 120 520 
ผูถื้อหุน้ ข 100 - 100 
ผูถื้อหุน้ ค 700 210 910 
ผูถื้อหุน้ ง 200 50* 250 
รวม 1,400 380 1,780 

* ผูจ้องซือ้จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่เกนิจ ำนวนทีจ่องซือ้ 

(ข) จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูจ้องซือ้แตล่ะรำยจะไดร้บักำรจดัสรรจะไมเ่กินจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อ
หุน้แตล่ะรำยระบใุนใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและบริษัทไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยถกูตอ้งครบถว้น
แลว้ 
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(ค) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) อยูอ่ีก ใหท้ ำกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีจองเกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยที่ยงัไดร้บักำรจดัสรรไมค่รบตำมวิธีในขอ้ (ก)  

(ง) บรษัิทจะด ำเนินกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหผู้ท้ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิดว้ยวิธีในขอ้ (ก) จนกระทั่งไมม่ีหุน้
สำมญัเพิ่มทนุเหลอืเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ไดอ้ีกตอ่ไป  

4.5 ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทเหลือจำกกำรจดัสรรในครัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบรษัิทตอ่ไป 

5 วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 244 เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564  

6 ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหวำ่งวนัท่ี 7-9 และวนัท่ี 13-14 ธนัวำคม 2564 ภำยในเวลำท ำกำร เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. (รวม 5 วนั
ท ำกำร นบัเฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ) 

6.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 
ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์
175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2680-1333  0-2680-1327 โทรสำร 0-2680-1733 

** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณียแ์ละโทรสารทุกกรณี** 
***  บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด*** 
 

7 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มทัง้ลง
ลำยมือช่ือผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยระบจุ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิ
ตำมจ ำนวนที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำดว้ย 1) และจ ำนวนหุน้ท่ีตอ้งกำรจอง
ซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเพียงใบเดียวต่อผูจ้องซือ้ 1 รำย พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือผูจ้องซือ้
หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ และช ำระเงินคำ่หุน้เต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตำมสิทธิที่ไดร้บั และในสว่นที่
ประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้ับจัดสรร (ถ้ำมี) โดยโอนช ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน หรือเช็ค หรือ
แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์และยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไปยงัสถำนที่รบัจองซือ้หุน้และรบัช ำระเงินค่ำหุน้
สำมญัเพิ่มทนุ ในวนัและเวลำที่รบัจองซือ้ (ตำมที่ระบใุนขอ้ 6)  
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7.1 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุสำมำรถช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. 
ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัที่ 7-9 และวนัที่ 13-14 ธันวำคม 2564 (รวม 5 วนัท ำกำร) และตอ้งช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเต็มจ ำนวนทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ไดร้บั และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซื ้อเกินกว่ำ
สทิธิที่ไดร้บั โดยวิธีกำรดงันี ้

1. กำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี โดยโอนเงินเข้ำบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด เพื่อจองซือ้
หลกัทรพัย”์ หรอื “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription”  

ธนำคำร / สำขำ : กรุงเทพ /  สำทร 

ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 

เลขที่บญัชี  : 142-310058-3  

2. กำรโอนดว้ยกำรน ำฝำกเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดร๊ำฟท์ ซึ่งตอ้งสั่งจ่ำยในช่ือ “บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย 
พลสั จ ำกดั เพื่อจองซือ้หลกัทรพัย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities 
Subscription” โดยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทจ์ะตอ้งลงวนัที่ 7 ธันวำคม 2564 หรือ 8 ธันวำคม 
2564 เทำ่นัน้  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้จะตอ้งน ำฝำกเช็คช ำระค่ำจองซือ้หุน้ผ่ำนเคำนเ์ตอรธ์นำคำรกรุงเทพ ภำยใน
เวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 8 ธันวำคม 2564 โดยตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหกั
บญัชีในเขตเดียวกนัภำยในวนัท ำกำรถดัไป และสง่ใบน ำฝำกเช็คของธนำคำรกรุงเทพใหก้ับบริษัทเพื่อ
เป็นหลกัฐำนช ำระค่ำจองซือ้   ทัง้นี ้กำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรโอนดว้ยกำรน ำฝำกเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค 
หรอื ดรำ๊ฟท ์จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คเรียบรอ้ยภำยในวนัจองซือ้ มิฉะนัน้
จะถือวำ่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้สละสทิธิ 

หำกผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้ ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้หลงัจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของ
วนัท่ี 8 ธนัวำคม 2564 จะตอ้งช ำระเป็นกำรโอนเงินสดเขำ้บญัชี ตำมวิธีกำรในขอ้ 1 เทำ่นัน้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้ จะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินดงักลำ่ว มำพรอ้มกบัใบจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ 

- ระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดจูำกใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ) ช่ือ นำมสกลุ และ
หมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ทีส่ำมำรถติดตอ่ได ้ ไวใ้นดำ้นหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

- บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ งดรบัช ำระเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุเป็นเงินสด 

- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตใหท้ ำกำรจองซือ้ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ดว้ยวิธีกำรอื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

- ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
(ถำ้มี) ตำ่งหำกจำกจ ำนวนเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

 



                                                                                                           บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หนำ้ที่ 9  

7.2  เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจะตอ้งน ำเอกสำรที่ใชใ้นกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี ้พรอ้มช ำระเงินเต็มจ ำนวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ไดร้บั และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร ไปติดต่อ
ตวัแทนรบัจองซือ้ตำมที่อยู่ในขอ้ 6.2 

ก) ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีกรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน (สิง่ที่สง่มำดว้ย 3) 

ผูถื้อหุน้ตอ้งระบุจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดแ้สดงไวใ้น
ใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และจ ำนวนหุน้ท่ีตอ้งกำรจองซือ้หุน้เกินกวำ่สทิธิ พรอ้มทัง้ลง
ลำยมือช่ือ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตรำบรษัิท (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้ก ำหนดใหผู้จ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ จะตอ้งแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิใหค้รบจ ำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรร 

ข) ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 1) ออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์)  ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทและไดจ้ดัสง่ไปทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือฉบบันี ้ ซึ่งจะระบุจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยมี
สทิธิไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ 

ค) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน  

หลกัฐำนกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิรวมกบัสว่นที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง ตำมวิธีกำรช ำระค่ำจองซือ้ที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เลือก
ช ำระ โดยพิจำรณำรำยละเอียดและด ำเนินกำรตำมที่ระบใุนขอ้ 7.1 

ง) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรอืส ำเนำ Statement ส ำหรบับญัชี
กระแสรำยวนัหรือบญัชีออมทรพัยท์ี่แสดงเลขที่บญัชีธนำคำรทัง้ 10 หลกั เท่ำนัน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง โดยบญัชีดงักลำ่วตอ้งเป็นบญัชีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร ตำมที่ระบใุนใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็น

ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
บญัชีดงักลำ่วตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัท่ีเปิดไวก้บัธนำคำร ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี  ้

1) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3) ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
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4) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5) ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
7) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
9) ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้โดยช ำระเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ ในกรณีที่ไมม่ีบญัชีของธนำคำรดงักลำ่ว บริษัท
โดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ตำมช่ือที่ปรำกฏ
ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้  

จ) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจด ำเนินกำรแทน 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนพรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงั
ไมห่มดอำยขุองผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ ำนำจ ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (สิง่ที่สง่มำดว้ย 4) 

ฉ) เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ เฉพำะผูท้ี่ประสงคจ์ะน ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชี
บรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทำ่นัน้  

ส ำหรบัผูท้ี่ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมัญเพิ่มทุนไวใ้นบัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์  (Issuer Account) 
สมำชิกเลขที่ 600 ในนำมผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจอง
หลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่ประสงคน์ ำหลกัทรัพยฝ์ำกเขำ้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
เทำ่นัน้” (เอกสำรเพิ่มเติม 3.1)  เพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ช) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผูเ้ยำว ์(อำยไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ)์ จะตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำ และ/หรือ
มำรดำ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบำ้น
ที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู ่พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ซึง่ท ำใหช่ื้อ-นำมสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 หรอืในใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้หุน้
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สำมญัเพิ่มทุน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้
เปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งดำ้ว 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  โดย
ลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้
มี) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่
หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดย
ลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ 

ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท หรือหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือหนงัสือรบัรองของบริษัทที่ออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติบคุคลหรอืหนว่ยงำนของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล  ำเนำซึง่รบัรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้
มีอ  ำนำจลงนำม ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรอืเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออก
ใหไ้มเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดินทำง
ที่ยงัไมห่มดอำย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง โดยลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ส  ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือช่ือของ
ผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร โดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public พรอ้มตรำประทบัของ
เจำ้หนำ้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสำรดงักลำ่วไดจ้ดัท ำ หรอืรบัรองควำมถกูตอ้ง และมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนในวนัจองซือ้  

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำร
เพิ่มเติม 3.3) แบบแจง้สถำนะควำมเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั (เอกสำรเพิ่มเติม 3.4) 

หำกผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น และไดผ้่ำนขัน้ตอน
กำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคำ้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และไดด้  ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ (Suitability Test) 
กบับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้แลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วไม่จ ำเป็นตอ้ง
กรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน 
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กลำ่วขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนจะตอ้งแนบ
แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำร
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แสดงตน (เอกสำรเพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือช่ือผูจ้อง
ซือ้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้    

7.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถา้มี) 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ หรือกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ บริษัทโดย
ตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและไม่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้เนื่องจำกมีหุน้เหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้เกินกวำ่สทิธิ  

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรในกรณีที่ผู้
ถือหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 
เนื่องจำกมีหุน้เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ 
และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระ
เงินคำ่จองซือ้ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้ ส  ำหรบัผูจ้อง

ซือ้ที่ไดแ้จง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรบัเงินคำ่จองซือ้หุน้คืนดว้ยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชี ตวัแทนรบั
จองซือ้จะคืนเงินเขำ้บญัชีดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร โดยบญัชีดงักลำ่วตอ้งเป็นบญัชีออม
ทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัท่ีเปิดไวก้บัธนำคำร ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4. ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
7. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8. ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
9. ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีธนำคำรตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมที่ระบไุวใ้นใบ
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรกหรือส ำเนำ Statement 
บญัชีกระแสรำยวนั หรอืบญัชีออมทรพัย ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบช่ืุอบญัชี และเลขที่บญัชีครบ
ทัง้ 10 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) กรณีไม่ไดร้บัส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรก หรือส ำเนำ Statement บญัชีกระแสรำยวนั
หรอืบญัชีออมทรพัย ์ที่ระบช่ืุอบญัชี และเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรอืไมไ่ด้
แจง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรบัเงินคำ่จองซือ้หุน้คืนดว้ยวิธีโอนเงินเขำ้บญัชี บริษัทโดยตวัแทนรบั
จองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนในสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยจดัท ำเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมผูจ้องซือ้หุน้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน
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สมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ 

3) กรณีผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกัด กำรคืนเงินค่ำ
จองซือ้หุน้จะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) เขำ้บญัชีธนำคำรในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้มลูเปิดบญัชีที่ใหไ้วก้บับริษัท
หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดภ้ำยในเวลำดงักลำ่ว บริษัทโดย
ตัวแทนรบัจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันพ้นก ำหนด
ระยะเวลำ  10 วนัท ำกำรดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีไดม้ีกำรช ำระคืนตำมวิธีดงักลำ่วขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ดี หำกได้
มีกำรช ำระคืนเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีไมไ่ดร้บัจดัสรร โดยกำรสง่เช็คคืน หรือ โอนเงินเขำ้บญัชี
ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้
วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมัญเพิ่มทุนแลว้โดยชอบ และผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ
คำ่เสยีหำยใดๆ จำกบรษัิทหรอืตวัแทนรบัจองซือ้อีกตอ่ไป 

7.3.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเง่ือนไข
กำรจองซือ้ และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุ 

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ที่ไม่ไดร้บั
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้และ/หรือไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ดงักลำ่วตอ้งติดต่อขอรบัเช็คจำกตวัแทนรบัจองซือ้ ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.4.1 ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้  

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ที่ไดร้บักำร
จดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน  ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ 
ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบ
หุน้ซึ่งผูจ้องซือ้อำจไดร้บัใบหุน้ภำยหลงัจำกที่หุน้ของบริษัทไดร้บัอนุมตัิใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยแ์ลว้ 
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7.4.2 ในกรณีประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600  

บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผูฝ้ำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บักำร
จดัสรรเขำ้บญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ เมื่อผูจ้องซือ้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งถอนหุน้
ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะ
สำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัย ์อนุญำตใหหุ้น้ของ
บริษัทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลักทรพัย์ และผูจ้องซือ้ได้ด  ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 
ดงักลำ่วแลว้ 

7.4.3 ในกรณีประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผูฝ้ำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ตำมจ ำนวน
หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจอง
ซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำด
หลกัทรพัย ์อนญุำตใหหุ้น้ของบรษัิทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 

ในกรณีขอ้ 7.4.3 นี ้ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงค์
จะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรสง่มอบ
หุน้ดงักลำ่ว โดยออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 7.4.1 แทน 

ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิในกำรจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัย ์(ตำมที่ระบไุวด้ำ้นหลงัใบจอง) ที่ผูถื้อหุน้
มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่และเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรร
เขำ้บญัชีดงักลำ่วใหถ้กูตอ้ง หำกระบรุหสับริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 
จะท ำใหไ้มส่ำมำรถโอนหุน้เขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อกำรสญูหำยของ
หุน้ หรอืควำมลำ่ชำ้ในกำรติดตำมหุน้คืน 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุกรอกรำยละเอียดดงักลำ่วไมค่รบถว้น หรอืไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่
ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ บรษัิทขอสงวนสทิธิในกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน ซึง่อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้
ไมส่ำมำรถขำยหุน้ท่ีจองซือ้ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทท ำกำรซือ้ขำย
ไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์

7.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.5.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไดร้บัหลกัฐำนกำรจองซือ้ที่ลงช่ือรบัจำกเจำ้หนำ้ที่ผูร้บัจองซือ้หุน้ 
เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้ โดยกำรจองซือ้จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิทสำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำ
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ย 
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7.5.2 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ เวน้แต่
ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษัิท 

7.5.3 หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษั ทไดร้บัช ำระ 
บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีบรษัิทไดร้บัจำกกำรจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

7.5.4 หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนนอ้ยกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระ 
บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะใชด้ลุยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยตำมที่บริษัท
เห็นสมควร 

7.5.5 หำกผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมส่ำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้หุน้ หรอืบรษัิทไมส่ำมำรถเรยีกเก็บ
เงินคำ่จองซือ้ได ้ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น และไมว่่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและกำรช ำระเงินคำ่หุน้ตำมที่ก ำหนด หรือผูถื้อหุน้ที่จอง
ซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมค่รบถว้นหรอืไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ดว้ยวิธีกำรอื่นที่มิได้
ก ำหนดไวใ้นหนงัสือแจง้กำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยนัน้
สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรที่จะไม่จัดสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว  

ดงันัน้ ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

7.5.6 ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้รำยใด หำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วจะท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้สำมญัของผูถื้อหุ้นต่ำง
ดำ้วเกินกวำ่จ ำนวนรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยผูถื้อหุน้ดงักลำ่ว
อำจไมไ่ดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพียงบำงสว่น 

7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ เง่ือนไขในกำรจองซือ้ 
หรอืขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ 
อปุสรรค หรือขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุดงักลำ่วของบรษัิท 

8 วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

บรษัิทจะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและบคุคลในวงจ ำกดั รวมประมำณ 10,652.39 
ลำ้นบำท ไปใชส้  ำหรบักิจกำรของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอ่ย ดงันี ้

8.1  เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือซึ่งเป็นธุรกิจหลกัปัจจุบนัของบริษัทย่อยจ ำนวน 7,700 
ลำ้นบำท แบ่งเป็น (ก) เงินทนุในกำรปล่อยสินเช่ือรถท ำเงินจ ำนวน 6,200 ลำ้นบำท และ (ข) เงินทุนในกำร
ปลอ่ยสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ 1,500 ลำ้นบำท โดยระยะเวลำที่คำดวำ่จะใชเ้งินคือ ภำยในปี 2566 

8.2  เพื่อจ่ำยช ำระตรำสำรหนีท้ี่จะถึงก ำหนด 2,952.39 ลำ้นบำท โดยระยะเวลำที่คำดวำ่จะใชเ้งินคือ ภำยในปี 2566  
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9 ประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1 กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีจ้ะสง่ผลใหบ้รษัิทสำมำรถระดมทนุไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสัน้ และลดภำระกำรลงทนุ
ของผูถื้อหุน้เดิมบำงสว่นในกำรเพิ่มทนุ 

9.2 บริษัทไดร้บักำรตอบรบัจำกนกัลงทุนที่มีศกัยภำพ จะช่วยสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมถึงควำมส ำเร็จในกำร
เพิ่มทนุ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทสำมำรถเพิ่มทุนไดต้ำมเป้ำหมำยและเป็นกำรเสริมสรำ้งโอกำสใหบ้ริษัทสำมำรถที่จะ
เขำ้ไปลงทนุในโครงกำรที่สรำ้งผลตอบแทนที่ดี เป็นกำรเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัท
ใหส้ำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งมั่นคงและยั่งยืนตอ่ไป 

9.3 บริษัทพิจำรณำว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) และกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุพรอ้มใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซึ่งเป็นบคุคลที่มีศกัยภำพทำงดำ้น
เงินทุน มีฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง และมีควำมพรอ้มในกำรช ำระเงินเพิ่มทุน เป็นแนวทำงกำรระดมทุนท่ีมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึง่จะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทนุตำมจ ำนวนที่ตอ้งกำรใน
ระยะเวลำอนัสัน้ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรระดมทุนที่อำจเกิดขึน้จำกสภำพเศรษฐกิจที่มีควำมผนัผวนใน
ปัจจบุนั 

9.4 บรษัิทมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทนุ เป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมแข็งแกรง่ และเสริมสภำพคลอ่งทำงกำรเงินใหแ้ก่บริษัท
ในกำรประกอบธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ในครวัเรอืนและสนิเช่ือรถท ำเงิน สง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อยมีประสิทธิภำพและมีแนวโนม้ที่จะเติบโตขึน้ สำมำรถแข่งขันกับกิจกำรอื่นท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกนัได ้

10 ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

10.1 ลดควำมเสีย่งดำ้นโครงสรำ้งทำงกำรเงินและลดผลกระทบดำ้นสภำพคลอ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรเพิ่มทนุดว้ยกำร
ออกหุน้สำมญัจะมีสว่นส ำคญัในกำรด ำรงอตัรำส่วน Debt / Equity ที่เหมำะสมและอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของกำร
ด ำรงสถำนภำพตรำสำรหนีท้ี่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบนั นอกจำกนีก้ำรเพิ่มทุนจะยงัมีส่วนช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจโดยเฉพำะธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย ซึง่โดยลกัษณะของธุรกิจดงักลำ่วเป็น
ธุรกิจทีต่อ้งอำศยักำรด ำรงเงินทนุในกำรประกอบธุรกิจคอ่นขำ้งสงู 

10.2 กำรเพิ่มทนุในกำรประกอบธุรกิจ เป็นกำรเพิ่มแนวโนม้ใหก้ำรเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นไปตำมแผนธุรกิจ
ที่วำงไว ้ และรำยไดแ้ละผลก ำไรของบริษัทที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้นัน้จะผนัสูก่ำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทในอตัรำที่
สงูขึน้ตำมไปดว้ย 

10.3 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกั
ภำษีเงินได ้ส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น ๆ  ในแตล่ะปี โดยมติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนมุตัิใหจ้่ำยเงินปัน
ผลประจ ำปีจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กับสภำวะ
เศรษฐกิจ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตำมควำมจ ำเป็น ควำม
เหมำะสม และขอ้พิจำรณำอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

10.4 ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“SINGER-W3”) ที่ออกและ
เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของ
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บริษัทเมื่อไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทและไดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ และบริษัทมี
กำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

11 รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights 
Offering) และบคุคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 
(“SINGER-W3”) สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

11.1  ผลกระทบที่จะมีต่อผูถื้อหุน้เดิมจำก (1) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ ("RO") และ (2) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกดั (ไมร่วมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3) 

(1) ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วน (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) (กรณีที่ไมร่วมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3) 

 ผลกระทบตอ่รำคำหุน้ =  (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) 
    รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 =  40.3338 – 38.8386 
 40.3338 

           =  รอ้ยละ 3.71 

 

โดยที่ รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่ เกิน 15 วนัท ำกำร
ติดตอ่กนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ซึ่งมีมติ
พิจำรณำและอนมุตัิกำรออกเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ (ระหว่ำงวนัที่ 4 สิงหำคม 2564 ถึง วนัที่ 25 สิงหำคม 
2564) ซึง่เทำ่กบัหุน้ละ 40.3338 บำทตอ่หุน้ 

 

รำคำตลำดหลงั

เสนอขำย 
= 

(รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้) + (รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
RO และ PP x จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP) 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ี

เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP 
 

=   (40.3338 x 498,151,028) + (36.3005 x 293,450,160) 
              498,151,028 + 293,450,160 

 
=   38.8386 ตอ่หุน้ 
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(2)   ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไร (Earnings per Share Dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน (Rights Offering) และหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อ บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) (กรณีที่ไมร่วมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3) 

 
ผลกระทบตอ่

สว่นแบง่ก ำไร 
= 

สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย – สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้หลงัเสนอขำย 
สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย 

 = 
1.05 – 0.66 

1.05 
 = รอ้ยละ 37.07 

โดยที ่
สว่นแบง่ก ำไรตอ่

หุน้ก่อนเสนอขำย 
= 

ก ำไรสทุธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ 

 = 
524,653,000 
498,151,028 

 = 1.05 บำทตอ่หุน้ 

สว่นแบง่ก ำไรตอ่

หุน้หลงัเสนอขำย 
= 

ก ำไรสทุธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + (จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ี

เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP) 

 = 
524,653,000 

498,151,028 + 293,450,160 
 = 0.66 บำทตอ่หุน้ 

 
(3)  ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตำมสดัสว่น (Rights Offering) และหุน้สำมญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลใน วงจ ำกดั (Private Placement) 
(กรณีไมร่วมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3 

 

ผลกระทบตอ่

สดัสว่นกำรถือหุน้ 
= 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + (จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุ

ที่เสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP) 

 = 
293,450,160 

498,151,028 + 293,450,160 
 = รอ้ยละ 37.07 * 

 
* ค  ำนวณบนสมมติฐำนที่มีกำรเพ่ิมทนุครบถว้นตำมที่ก  ำหนดในธุรกรรม RO และมีกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้กบ่คุคลใน
วงจ ำกดัไดค้รบทัง้จ  ำนวน โดยยงัไมร่วมกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3  
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 11.2   ผลกระทบที่จะมีต่อผูถื้อหุน้เดิมจำก (ก) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำม

สดัสว่นกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู่ ("RO") และ (ข) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกดั พรอ้มดว้ยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3 

(1)  ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วน (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) พรอ้มดว้ยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3 

 

 ผลกระทบตอ่รำคำหุน้ =  (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) 
    รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 =  40.3338 – 38.8021 
 40.3338  

               = รอ้ยละ 3.80 

โดยที ่รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่เกิน 15 วนั
ท ำกำรติดตอ่กนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 
2564 ซึ่งมีมติพิจำรณำและอนมุตัิกำรออกเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ (ระหว่ำงวันที่ 4 สิงหำคม 
2564 ถึงวนัท่ี 25 สงิหำคม 2564) ซึง่เทำ่กบัหุน้ละ 40.3338 บำทตอ่หุน้ 
 

รำคำตลำดหลงั

เสนอขำย 
= 

(รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้) + (รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม 
ทนุ RO และ PP x จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุรวม RO และ PP) + (รำคำ
ใชส้ทิธิแปลงสภำพ SINGER-W3 x จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ 
SINGER-W3) 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + จ ำนวนหุน้สำมญั 
เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จ ำนวนหุน้รองรบักำร
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 บำทตอ่หุน้ 
 

(2)  ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น (Rights Offering) และกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) พรอ้มดว้ยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3 
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ผลกระทบตอ่

สว่นแบง่ก ำไร 
= 

สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย – สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้หลงัเสนอขำย 
สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย 

 = 
1.05 – 0.63 

1.05 
 = รอ้ยละ 37.98 

สว่นแบง่ก ำไรตอ่
หุน้หลงัเสนอขำย 

= 
ก ำไรสทุธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + (จ ำนวนหุน้สำมญั
เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP) 

 = 524,653,000 
498,151,028  

 = 1.05 บำทตอ่หุน้ 

สว่นแบง่ก ำไรตอ่

หุน้หลงัเสนอขำย 

= ก ำไรสทุธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ + จ ำนวนหุน้

สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จ ำนวนหุน้
รองรบักำรแปลงสภำพ SINGER-W3 

  = 
524,653,000 

498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681  

 = 0.65 บำทตอ่หุน้ 

(3)  ผลกระทบต่อสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน วงจ ำกัด (Private 
Placement) พรอ้มดว้ยกำรออกและเสนอขำย SINGER-W3 

ผลกระทบตอ่

สดัสว่นกำรถือหุน้ 
= 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + 
จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ SINGER-W3  

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทนุ+ จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเสนอขำยในธุรกรรม RO และ PP + จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลง

สภำพ SINGER-W3  
 

 = 
293,450,160 + 11,557,681 

498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681 

 = รอ้ยละ 37.98 * 
 

* ค  ำนวณบนสมมติฐำนที่มีกำรเพิ่มทนุครบถว้นตำมที่ก  ำหนดในธุรกรรม RO และมีกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้กบ่คุคลใน
วงจ ำกดัไดค้รบทัง้จ  ำนวน และมีกำรแปลงสภำพ SINGER-W3 โดยบคุคลในวงจ ำกดัครบทัง้จ  ำนวน 
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ส่วนที ่2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทเป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร”์ 
“SINGER” เช่น จกัรเย็บผำ้ เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ภำยในบำ้นตำ่งๆ นอกจำกนีย้งั
จ ำหนำ่ยสนิคำ้เชิงพำณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตู้
เติมน ้ำมันแบบหยอดเหรียญ เครื่องท ำน ้ำหวำนเกล็ดหิมะ และเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยโทรศัพทเ์คลื่อนที่ยี่หอ้ต่ำงๆ  เพื่อสนองตอบต่อควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลมุ และหลำกหลำยทัง้กลุม่ลกูคำ้บำ้น 
และกลุ่มลกูคำ้เชิงพำณิชย ์ ผ่ำนรำ้นคำ้ปลีก ซึ่งเป็นสำขำของบริษัทเอง 
และผำ่นทำงตวัแทนจ ำหนำ่ยต่ำงๆ โดยมำกกว่ำรอ้ยละ 80 ของยอดขำย
เป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ผำ่นทำง บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั (“SGC”) 
ซึง่บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99  
นอกจำกนี ้บรษัิทยงัด ำเนินธุรกิจกำรใหส้ินเช่ือภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ
SGC โดยใหบ้รกิำรสนิเช่ือประเภทตำ่งๆ ไดแ้ก่ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้
แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม 
(Automobile Title-Backed Loan) และสินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องจักรใหม ่
(Captive Finance) 

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : 72 อำคำร กสท. โทรคมนำคม ชัน้ 17 ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั  
เขตบำงรกั กทม. 10500 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107537000050 

โทรศพัท ์ : 02-352-4777   

โทรสำร : 02-352-4799 

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

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 506,644,628 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 506,644,628 หุน้ มลู
คำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัทเป็นผู้จ  ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร”์ “SINGER”  แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้น เช่น จักรเย็บผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นต่ำงๆ เป็นตน้ และผลิตภัณฑ์สินคำ้เชิง
พำณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ เครื่องมือและอปุกรณท์ำงกำรเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน ำ้มนัแบบหยอด
เหรยีญ และเครือ่งท ำน ำ้หวำนเกลด็หิมะ เป็นตน้ เพื่อสนองตอบตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครอบคลมุ และ
หลำกหลำยทัง้กลุ่มลกูคำ้บำ้นและกลุ่มลกูคำ้เชิงพำณิชย์  โดยบริษัทมีกลยทุธ์กำรขำยแบบเช่ำซือ้โดยมีจ ำนวน

http://www.singerthai.co.th/
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พนกังำนขำยทั่วประเทศกว่ำ 3,000 คน กระจำยตำมสำขำกว่ำ 185  สำขำ และรำ้นแฟรนไชสห์รือสำขำย่อยกว่ำ 
2,000 สำขำ ซึง่ถือวำ่บรษัิทมีเครอืขำ่ยกำรกระจำยสินคำ้เชิงพำณิชยท์ี่ครอบคลมุทั่วทกุภำคในประเทศไทย โดยมี
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทส ำหรบัปี 2561 – 2563 รวมถึง 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้ 

รำยไดต้ำมประเภทธุรกิจ /1 /2 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2564 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. เครื่องซกัผำ้ 292.7 10.1 326.8 12.5 398.6 10.9 280.9 11.2 273.6 8.9 
2. ตูเ้ย็น 224.0 7.8 206.5 7.9 260.0 7.1 195.6 7.8 197.6 6.4 
3. ตูแ้ช่ 306.3 10.6 364.2 14.0 547.8 15.0 390.4 15.5 467.9 15.3 
4. โทรทศัน ์
5. จกัรเย็บผำ้ 
6. เครื่องปรบัอำกำศ 
7. ตูเ้ตมิเงินโทรศพัทมื์อถือ 
8. ตูเ้ตมิน ำ้มนัแบบหยอดเหรยีญ 
9. โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
10. ผลติภณัฑอ่ื์น 

528.6 
185.0 
222.0 
230.2 
114.1 
226.7 
194.0 

18.3 
6.4 
7.7 
8.0 
4.0 
7.8 
6.7 

326.9 
31.4 

284.9 
120.9 
220.9 
31.0 

368.9 

12.5 
1.2 

10.9 
4.6 
8.5 
1.2 

14.1 

391.8 
49.4 

636.1 
96.1 

526.9 
41.0 

479.5 

10.7 
1.4 

17.4 
2.6 

14.4 
1.1 

13.1 

284.5 
40.5 

553.0 
61.6 

224.2 
25.0 

358.3 

11.3 
1.6 

22.0 
2.5 
8.9 
1.0 

14.3 

223.3 
19.0 

658.2 
58.9 

377.9 
75.1 

628.5 

7.3 
0.6 

21.5 
1.9 

12.3 
2.4 

20.5 
รวมรายได้จากการขาย 

และดอกเบีย้รับ 
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 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 98.7 3.4 78.1 3.0 71.0 1.9 48.9 1.9 46.4 1.5 

รำยไดอ่ื้น 265.7 9.2 249.9 9.6 160.2 4.4 49.3 2.0 41.5 1.4 
รวมรายได ้ 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 

หมำยเหต:ุ  
/1 บรษัิทด ำเนินธุรกิจขำยสนิคำ้ในสว่นงำนทำงธุรกิจเดียว และด ำเนินธุรกิจในสว่นงำนทำงภูมิศำสตรเ์ดียวคือ ในประเทศไทย ดงันัน้จึงมิไดมี้กำรเสนอ
ขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมสว่นงำน 

/2 รำยไดต้ำมประเภทธุรกิจ คือ รำยไดจ้ำกกำรขำยและดอกเบีย้รบัจำกสญัญำเช่ำซือ้แยกตำมประเภทผลติภณัฑ ์

นอกจำกนี ้ บรษัิทด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำซือ้สนิคำ้และกำรใหส้นิเช่ือภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยคือบรษัิท เอส 
จี แคปปิตอล จ ำกดั (“SGC”) โดยใหบ้รกิำรสนิเช่ือเชำ่ซือ้ในผลติภณัฑต์ำ่งๆ ภำยใตแ้บรนดซ์ิงเกอร ์ ตลอดจนกำร
ขยำยธุรกิจเช่ำซือ้ไปยงัสนิคำ้ภำยใตย้ี่หอ้อื่นๆ แก่ลกูคำ้ทัง้ภำยในกลุม่ธุรกิจซงิเกอรแ์ละลกูคำ้ทั่วไป รวมถงึกำร
ขยำยธุรกิจกำรใหส้นิเช่ือประเภทตำ่งๆ ไดแ้ก่ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่ (Sales and Lease Back) 
และแบบไมโ่อนเลม่ (Automobile Title-Backed Loan) และสนิเช่ือเชำ่ซือ้เครือ่งจกัรใหม ่ (Captive Finance) ซึง่
เริม่ด  ำเนินกำรตัง้แตปี่ 2560 และมีกำรขยำยตวัของธุรกิจดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง โดยบรษัิทมีรำยไดด้อกเบีย้รบัแบง่
ตำมประเภทผลติภณัฑ ์ส ำหรบัปี 2561 – 2563 รวมถึง 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ดอกเบีย้รับ 

รำยไดด้อกเบีย้รบัตำมประเภท
ผลติภณัฑ์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2563 9 เดือนแรก ปี 2564 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใตซ้งิเกอร์
แบรนดแ์ละอ่ืนๆ 

515.1 79.6 505.1 67.1 596.9 
 

61.4 445.0 
 

63.1 587.1 54.7 

2. สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ 97.3 15.0 175.3 23.3 325.1 33.4 220.7 31.3 458.4 42.7 
3. สนิเช่ือเช่ำซือ้เครื่องจกัรใหม ่ 35.0 5.4 72.6 9.6 50.4 5.2 39.6 5.6 28.0 2.6 

รวมรายได้ดอกเบีย้รับ 647.4 100.00 753.0 100.0 972.4 100.0 705.3 100.0 1,073.5 100.0 
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กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถอืหุ้น 

เมื่อวนัที่ 5 มิถนุายน 2558 บริษัทไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ที่ถือหุน้ 40% ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูอ่อกไปทัง้หมด และมีบรษัิท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่รายใหม่ โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ 24.99% และปรบัเปลี่ยนเป็นถือหุน้ 26% ภายหลงัที่บริษัทไดม้ีการ
ประกาศเพิ่มทนุในปี 2562  อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษัท เจมารท์ จ ากัด (มหาชน) มีสดัสว่นการถือครองหุน้อยู่ที่ 
34.64%  

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งในครัง้นี ้เป็นจดุเปลีย่นที่ส  าคญัอีกจุดหนึ่งของบริษัท โดยเป็นการผนึกก าลงักบัผูถื้อหุน้
รายใหม่ น าจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่ายมารวมกนัเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต การจดัจ าหน่าย
สินคา้ของบริษัทนับตัง้แต่ช่วงครึ่งปีหลงัปี 2558 เป็นตน้มา ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จัดจ าหน่ายภายใต้
ผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ "ซิงเกอร"์ ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุม่สินคา้ออกเป็น 2 กลุม่
หลกั คือ ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น และผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์โดยเพิ่มเติมผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมาย
การคา้อื่นๆ เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่ Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทัง้อปุกรณเ์สริมต่างๆ นอกจากนี ้ในปี 
2559 บริษัทไดน้ าโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้มาจ าหน่ายในช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท ทัง้ในรูปแบบการขายผ่าน
หนา้รา้นซิงเกอร ์และการขายผ่านเครือข่ายรา้นซิงเกอรท์ั่วประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทไดม้ีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการขาย การกระจายสินค้า  และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีที่แตกตา่งจากการขายเครือ่งใชไ้ฟฟา้ที่เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิท และบรษัิทยงัไดร้บัประโยชนจ์าก
ธุรกิจบรหิารหนีข้องบรษัิท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการบรหิารลกูหนีเ้ช่าซือ้ และตามเก็บ
หนีค้า้งช าระของบรษัิทอีกดว้ย 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.1.1    ธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร”์ “SINGER”   

การขายของบริษัทเป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายรา้น /สาขา  พนกังานขายของบริษัท และผ่าน
ผูแ้ทนจ าหน่ายซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สินคา้สว่นใหญ่ที่บริษัทจ าหน่าย บริษัทจะใชว้ิธีผลิตแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งใหผู้ผ้ลติภายในประเทศผลติใหเ้กือบทัง้หมด โดยสินคา้
ซิงเกอรท์ี่จดัจ าหนา่ยโดยบรษัิทสามารถแบง่แยกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ ์ดงันี ้

(1)  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน  ไดแ้ก่ 

 ผลิตภณัฑจ์ักรเย็บผา้ เช่น จกัรเย็บผา้ เข็มจกัร น า้มนัหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด กรรไกร 
เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑก์ลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรือน เช่น ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้ เตาแก๊ส เครื่องปรบัอากาศ 
เป็นตน้ 

 ผลติภณัฑก์ลุม่ภาพ และเสยีง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) Smart TV และเครือ่งเสยีง เป็นตน้ 
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(2)  ผลิตภณัฑเ์ชิงพำณิชย ์ไดแ้ก่ 

 กลุ่มตูแ้ช่ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่เบียร ์ตูแ้ช่ไวน ์ตูแ้ช่เบเกอรี่และเครื่องท า น า้หวาน
เกลด็หิมะ 

 กลุม่สนิคา้หยอดเหรยีญ เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน า้มนัแบบหยอดเหรียญ ตู้
น  า้ดื่มหยอดเหรยีญ เป็นตน้ 

 สนิคา้เครือ่งมือทางการเกษตร เช่น เครือ่งสบูน า้   

2.1.2  ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้และสินเชื่อประเภทต่างๆ 

การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้และสินเช่ือประเภทต่างๆ ด าเนินการโดย SGC ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 
โดยนอกจากการใหบ้รกิารสนิเช่ือเช่าซือ้ในผลติภณัฑต์า่งๆ ภายใตแ้บรนดซ์ิงเกอรแ์ลว้ SGC ยงัขยายธุรกิจ
กำรใหเ้ช่ำซือ้และสนิเช่ือประเภทตำ่งๆ  โดยแบง่กำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือออกเป็น 3 ผลติภณัฑด์งันี ้

(1)  สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase) 

SGC เป็นผูใ้หบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้และเครือ่งใชใ้นครวัเรือนแก่ลกูคำ้ที่ซือ้ผลิตภณัฑซ์ิง
เกอร ์และผลิตภณัฑท์ี่จ  ำหน่ำยผ่ำนบริษัท โดยลกูคำ้ที่มีควำมประสงคจ์ะซือ้สินคำ้แบบผ่อนช ำระ 
จะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำตำมเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด 

(2)  สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม 
(Automobile Title-Backed Loan)  

SGC เป็นผูใ้หบ้รกิำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่ (Sales and Lease Back) และแบบไม่
โอนเลม่ (Automobile Title-Backed Loan) ภำยใตช่ื้อ “รถท ำเงิน” โดยไดเ้ริ่มใหบ้ริกำรตัง้แต่เดือน
มิถนุำยน 2560 

(3)  สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ (Captive Finance) 

SGC เป็นผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องจักรใหม่แก่ลูกคำ้ผูซ้ือ้เครื่องจักรกับผูผ้ลิตและผูน้  ำเขำ้ 
(Dealer) ที่เป็นพนัธมิตรกับบริษัท และมีกำรลงนำมในบันทึกขอ้ตกซึ่งมีเง่ือนไขหลกัในกำรรบัซือ้
เครือ่งจกัรคืนในกรณีที่ผูเ้ช่ำซือ้ผิดนดัช ำระหรอืไมส่ำมำรถช ำระตอ่ได  ้

2.1.3  ธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ธุรกิจดำ้นกำรบรกิำรติดตัง้ ซอ่มบ ำรุงรกัษำเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ ด ำเนินกำรโดย บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั 
(“SGS”) ซึง่บรษัิทถือหุน้ 99.96% โดย SGS มีจุดมุ่งหมำยในกำรบริกำรที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่ำงขำ้ง
บำ้นคณุ กำรด ำเนินธุรกิจของ SGS จะเป็นแบบเชิงรุกเนน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรที่รวดเร็วสง่ผลให ้SGS สำมำรถ
ตรวจสอบงำนไดท้กุสถำนะและทนัที (Real Time) มีกำรสรำ้งระบบรองรบังำนบริกำรและอะไหลเ่พื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรบริกำร พรอ้มขยำยเครือข่ำยงำนบริกำรไปยงัโครงกำรใหญ่ งำนประมลูภำครฐั โรงงำน 
โรงแรม และ รสีอรท์ตำ่งๆ SGS มีช่องทำงกำรบรกิำรแนวทำงใหม ่เช่น กำรใหบ้รกิำรเดินสำยไฟในอำคำร, 
กำรเดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศพัท,์ งำนปรบัปรุงอำคำร และงำนบริกำร set บธู รวมถึงวำงระบบกำร
ขำยอะไหลแ่ทซ้ิงเกอร ์และอะไหลเ่ครือ่งใชไ้ฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่หอ้    
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2.1.4  ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและนายหน้าประกันชีวิต 

 ธุรกิจนำยหนำ้ประกันวินำศภยัและนำยหนำ้ประกันชีวิต ด ำเนินกำรโดย บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกัด 
(“SGB”) ซึ่งบริษัทถือหุน้ 99.99%  SGB ด ำเนินงำนภำยใตค้ณะผูบ้ริหำรและบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำม
เช่ียวชำญโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล และค ำนงึถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นอนัดบัแรก นอกเหนือจำกกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นประกนัวินำศภยัแลว้ SGB มีแผนที่จะขยำยบริกำรดำ้นประกนัวินำศภยัใหค้รอบคลมุธุรกิจ
ประกันภัยซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจในเครือและรองรับกลุ่มฐำนลูกค้ำของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ 
โดยเฉพำะกำรประกันภัยที่นอกเหนือจำกประกันภยัรถยนต์ซึ่งยงัไม่ไดเ้ขำ้ถึงลูกคำ้ประชำชนกลุ่มที่มี
รำยไดน้อ้ยที่มีอยูอ่ีกเป็นจ ำนวนมำก  

อย่ำงไรก็ดี ส  ำหรบัธุรกิจดำ้นกำรบริกำรติดตัง้ ซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั
และนำยหนำ้ประกนัชีวิต ในขอ้ 2.1.3 และ 2.1.4 ยงัอยูใ่นช่วงเริม่ตน้และยงัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมม่ำกนกั 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1   ธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร”์ “SINGER”   

กลยทุธใ์นการแขง่ขนั 

บรษัิทใชก้ลยทุธก์ารขายตรงในระบบเช่าซือ้ควบคูไ่ปกบัการขายเงินสด ทัง้นีก้ารขายแบบเช่าซือ้ด าเนินไป
ภายใตก้ารควบคมุที่รดักุมโดยสม ่าเสมอเพื่อใหม้ีหนีเ้สียนอ้ยที่สดุ  สินคา้ที่บริษัทจ าหน่ายเป็นสินคา้ที่มี
คณุภาพเทา่เทียมหรอืดีกวา่เมื่อเทียบกบัสนิคา้ของผูผ้ลติรายอื่นๆ ราคาจ าหนา่ยเงินสดของสนิคา้ใกลเ้คยีง
กบัสนิคา้ยี่หอ้อื่น โดยกลุม่ลูกคา้ของบริษัทเป็นลกูคา้ในกลุม่ประชาชนตามต่างจงัหวดั โดยบริษัทไดแ้บ่ง
ระบบการขายของบรษัิทออกเป็น 2 ระบบ ดงันี ้

 ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผา่นเครอืขา่ยพนกังานขายของซิงเกอร ์
 ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว  และพมา่ ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนน้สนิคา้จกัรเย็บผา้ 
พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วง  สินคา้กลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่ไวน ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ภายในบา้น 

 ระบบออนไลน ์เป็นระบบการขายผ่านแอปพลิเคชนั  Singer Home, SingerConnect เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการเลอืกซือ้ผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้มากยิ่งขึน้ 

ทางด้านกลยุทธ์ส  าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภทตูเ้ย็น และโทรทศัน ์ซึ่งมีอตัราการครอบครองสงู และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย 
บรษัิทไดใ้ชก้ลยุทธใ์นการเทิรน์เครื่องใชไ้ฟฟ้าเก่าทกุประเภท ทุกยี่หอ้ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการ
ขายใหส้งูขึน้ ซึง่กลยทุธน์ีบ้รษัิทยงัไดค้รอบคลมุไปถึงเครือ่งใชไ้ฟฟา้เกือบทกุประเภทอีกดว้ยเช่น เครื่องซกั
ผา้ ตูแ้ช่ ตูแ้ช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และ
ปรบัปรุงคณุภาพของสนิคา้ใหด้ีอยา่งตอ่เนื่อง 
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดน้ าสินคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดใหค้รอบคลมุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูป้ระกอบการ
พาณิชย ์เช่น รา้นโชหว่ย รา้นคา้ปลกี รา้นอาหาร รา้นกาแฟ หอพกั อพารท์เมนทใ์หม้ากขึน้อีกดว้ย เช่น ตู้
เติมเงินโทรศัพทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน า้มันหยอดเหรียญ และเครื่องท าน า้หวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วย
ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั และเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ย รวมถงึการน าผลติภณัฑ์
ขนาดเล็ก เช่น หมอ้ทอดไรน้  า้มนั เครื่องฟอกอากาศ มาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มไลนผ์ลิตภณัฑเ์ป็นทางเลือก
ใหก้บัผูบ้รโิภคมากยิ่งขึน้ 

กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

บรษัิทขายสนิคา้ผา่นรา้นสาขาของบรษัิท ซึง่มีจ านวนกวา่ 185 สาขาทั่วประเทศและสาขาย่อยกว่า 2,000
สาขา มีเครอืขา่ยพนกังานขายกวา่ 3,000 คน บรษัิทมีการฝึกอบรมพนกังานขายใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ผลติภณัฑเ์ป็นอย่างดี ซึ่งมีทัง้การอบรมภายในและการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน ์พนกังานขายเหลา่นี ้
เป็นก าลงัส าคญัในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณรอ้ยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซือ้    
โดยบรษัิทใหเ้ช่าซือ้ผา่นบรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซึง่บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

ส าหรบัการควบคมุคณุภาพของของบญัชีเชา่ซือ้ซึง่ด  าเนินการโดย บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั (“SGC”) 
จะมีการตรวจสอบทัง้ก่อนและภายหลงัการขาย โดยจดัใหม้ีศนูยพ์ิจารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) 
เพื่อตรวจสอบ และอนมุตัิสนิเช่ือลกูคา้ก่อนการขาย ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือลกูคา้นัน้จะพิจารณาทัง้จาก
ฐานขอ้มลูภายในบริษัท และตรวจสอบกบับริษัทขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (National Credit Bureau)  
และการตรวจสอบภายหลงัการขายนัน้ผูต้รวจสอบบญัชี (Account Checker) จะท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบ
ความถกูตอ้งของบญัชีเช่าซือ้และขอ้มลูสนิเช่ือวา่ถกูตอ้งตามที่ไดอ้นมุตัิไปหรอืไม่ทกุบญัชี หากพบขอ้มลูที่
ไมถ่กูตอ้ง จะสง่บญัชีใหท้ีม Field Collector (FC) ไปตรวจเยี่ยมผูเ้ช่าซือ้ถึงบา้นทกุบญัชี ปัจจบุนับรษัิทมีผู้
ตรวจสอบบญัชีกว่า 200  คน  รบัผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซือ้ทั่วประเทศ ภายใตก้ารควบคุมและ
ตรวจสอบของฝ่ายสนิเช่ือ 

ส าหรบัการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางบริษัทจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และจัดส่งเสริมการขายตาม
ช่วงเวลา ทัง้นีเ้พื่อรองรบัการเติบโตของการขายออนไลนท์ี่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในประเทศไทย 

2.2.2  ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้และสินเชื่อประเภทต่างๆ 

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแบ่งตามประเภทของสินเช่ือและประเภทของ
ผลติภณัฑ ์ดงันี ้

(1)  สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase) 

SGC เป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเช่ือเช่าซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และเครื่องใชใ้นครวัเรอืนแก่ลกูคา้ที่ซือ้ผลติภณัฑซ์ิง
เกอร ์และผลิตภณัฑท์ี่ขายผ่านบริษัท โดยลกูคา้ที่มีความประสงคจ์ะซือ้สินคา้แบบผ่อนช าระ จะท า
สญัญาเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้ของ SGC ลกูคา้ที่ไดร้บัพิจารณาสินเช่ือ จะตอ้งผ่านเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 
โดยมีระยะเวลาการผ่อนตัง้แต่ 12 – 36 เดือน และมีอตัราดอกเบีย้ 2% ต่อเดือน สินคา้และบริการ
แบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกัคือ 
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1. เครือ่งใชไ้ฟฟา้และเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน (Home Appliances) ไดแ้ก่ ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้ โทรทศัน ์
เครือ่งกรองน า้ เป็นตน้ 

2. เครื่องใชไ้ฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Get Rich) ไดแ้ก่ ตูน้  า้มนัหยอดเหรียญ ตูแ้ช่ เครื่องซกัผา้หยอด
เหรยีญ เครือ่งท ากาแฟ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 

3.  โทรศพัทม์ือถือ (Mobile Phone)  

กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย 

 ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยของสนิคำ้ประเภท Home Appliances และ Mobile คือลกูคำ้รำยยอ่ยทั่ว
ประเทศ ท่ีตอ้งกำรซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้และโทรศพัทม์ือถือ แบบเงินผอ่นท่ีคำ่งวดไมส่งู และมกีำร
บรกิำรท่ีเป็นกนัเอง โดยลกูคำ้สว่นใหญ่จะเป็นผูม้ีรำยไดน้อ้ยหรอืเกษตรกรที่ไมม่ีเอกสำรทำงดำ้น
กำรเงิน และอำจไมม่ีโอกำสเขำ้ถงึสนิเช่ือของสถำบนักำรเงิน 

 ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยของสนิคำ้เชิงพำณิชย ์ (Get Rich) คือผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ในชมุชน อำทิ
เช่น รำ้นขำยของช ำ รำ้นอำหำร หอพกั และผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ที่ตอ้งกำรสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกใหแ้ก่พนกังำนและลกูจำ้ง 

ช่องทำงในกำรบรกิำร และกระบวนกำรขำย 

SGC น ำเสนอสนิเช่ือผำ่นทำงตวัแทนขำยของบรษัิทซึง่กระจำยอยูต่ำมแหลง่ชมุชนทั่วประเทศ เมื่อ
ลกูคำ้ประสงคจ์ะซือ้สนิคำ้ดว้ยเงินผอ่น ทำงตวัแทนขำยจะน ำเสนอสนิเช่ือและเง่ือนไขตำ่ง ๆ พรอ้มกบั
น ำเสนอเอกสำรใหศ้นูยอ์นมุตัเิป็นผูพ้ิจำรณำ เมื่อไดร้บัอนมุตัิสนิเช่ือแลว้ ลกูคำ้จะมีสถำนะเป็นลกูหนี ้
เช่ำซือ้และผอ่นช ำระกบั SGC 

(2)  สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม
(Automobile Title-Backed Loan)  

SGC ใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัทัง้แบบโอนเลม่ (Sales and Lease Back) และแบบ
ไม่โอนเลม่ (Automobile Title-Backed Loan) ภำยใตช่ื้อ “รถท ำเงิน” โดยไดเ้ริ่มใหบ้ริกำรตัง้แต่เดือน
มิถนุำยน 2560 

นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

นโยบำยหลกัของ รถท ำเงิน คือ กำรเป็นท่ีหนึง่ในใจของผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอีที่ตอ้งกำรบรกิำรสนิเช่ือ
ที่ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของธุรกิจอยำ่งแทจ้รงิ โดยทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญดำ้นผลิตภณัฑส์ินเช่ือ 
มุง่เนน้กำรใหบ้รกิำรท่ีเป็นเลศิ และรวดเรว็ 

กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยและกลยุทธใ์นกำรแขง่ขนั 

1. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดขนำดใหญ่ประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล  

ผลติภณัฑห์ลกัที่น  ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบไมโ่อนเลม่ วงเงิน 10 - 30 ลำ้นบำท 

กลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั 
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 พิจำรณำจัดสิน เ ช่ื อให้เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย 
(Customization)  

 ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
 ใหบ้ริกำรโดยผูจ้ัดกำรเขต และทีมผูจ้ัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะ ในกำร

ใหบ้รกิำรผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ เนน้ควำมชดัเจนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ ์และกำรใหข้อ้มลูที่
ตรงไปตรงมำ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจแก่ลกูคำ้ 

2. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง ประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล 

ผลติภณัฑห์ลกัที่น  ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเลม่และไมโ่อนเลม่ วงเงิน 3 - 
10 ลำ้นบำท 

กลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั 

 พิจำรณำจดัสนิเช่ือใหเ้หมำะสมและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
 ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
 ใหบ้ริกำรโดยผูจ้ัดกำรสำขำและทีมผูจ้ดักำรธุรกิจสมัพนัธท์ี่มีควำมรูด้ำ้นสินเช่ือ สำมำรถให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกบัผลติภณัฑท์ี่เหมำะสมกบัลกูคำ้ไดช้ดัเจน ตรงไปตรงมำ 

3. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ และลกูคำ้รำยยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดำ 

ผลติภณัฑห์ลกัที่น  ำเสนอคือ สินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเลม่และไม่โอนเลม่ วงเงิน 5 
หมื่นบำท -  3 ลำ้นบำท 

กลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั 

 ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
 ใหบ้ริกำรโดยผูจ้ัดกำรธุรกิจสมัพันธ์ที่มีควำมรูด้ำ้นสินเช่ือ สำมำรถให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

ผลติภณัฑท์ี่เหมำะสมกบัลกูคำ้ไดช้ดัเจน ตรงไปตรงมำ 
 Push Marketing – ใหบ้รกิำรลกูคำ้ถึงสถำนท่ี 

ช่องทำงในกำรบรกิำร และกระบวนกำรขำย 

ทีมผู้จัดกำรธุรกิจสัมพันธ์ของรถท ำเงินจะประจ ำอยู่ตำมออฟฟิศ 15 ออฟฟิศทั่วประเทศ เพื่อให้
สำมำรถบรกิำรลกูคำ้ไดท้ั่วถึงทกุจงัหวดั ยกเวน้ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

(3)  สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ (Captive Finance) 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

SGC ใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เครื่องจกัรใหม่แก่ลกูคำ้ผูซ้ือ้เครื่องจกัรกบัผูผ้ลิตและผูน้  ำเขำ้ (Dealer) ที่
เป็นพนัธมิตรกบั SGC และมีกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงซึ่งมีเง่ือนไขหลกัในกำรรบัซือ้เครื่องจกัรคืน 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำซือ้ผิดนดัช ำระหรอืไมส่ำมำรถช ำระตอ่ได ้
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กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

1. ระดบั Dealer 

Dealer กลุม่เปา้หมายของ SGC คือผูผ้ลติและผูน้  าเขา้เครื่องจกัรชัน้น าในอตุสาหกรรมต่างๆ อาทิ
เช่น อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรปักขนาดใหญ่ และ
อตุสาหกรรมรถยนตแ์ละรถไฟฟา้ เป็นตน้  

2. ระดบัผูเ้ช่าซือ้  

ลูกค้าผู้เช่าซือ้กลุ่มเป้าหมาย คือลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับกา รคัดเลือกจาก Dealer 
พนัธมิตร ว่ามีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจโดยใชเ้ครื่องจกัรของ Dealer นัน้ โดยทาง SGC จะ
ด าเนินการพิจารณาสนิเช่ือตามเกณฑข์องบรษัิทอีกครัง้หนึง่ 

2.2.3  แนวโน้มอุตสำหกรรมและภำวะกำรแข่งขัน  

แนวโนม้อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าในปี 2564 คาดว่าจะมีความตอ้งการเพิ่มขึน้จากปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น 

 ความตอ้งการในตลาดอสงัหาริมทรพัยท์ี่คาดว่าจะดีขึน้จากกระแสโควิด -19 ท าใหม้ีกระแส Work 
from Home ท าใหค้นตอ้งการบา้นเพิ่มขึน้ 

 สภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนขึน้จากปรากฏการณ์โลกร้อนที่เอื ้อประโยชน์ต่อการท าตลาด
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ประเภทท าความเย็น 

 ผูบ้รโิภคมีควำมตอ้งกำรเปลีย่นเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ใหมต่ำมช่วงอำยกุำรใชง้ำน 

 ช่องทำงจ ำหน่ำยออนไลนข์ยำยตวัเพิ่มขึน้ ท ำใหเ้พิ่มช่องทำงกำรรบัรูข้อ้มลูและกระตุน้กำรตดัสินใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค 

ธุรกิจเช่าซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟา้ 

ในธุรกิจแบบเช่าซือ้มสีว่นแบง่ตลาดในประเทศอยู ่ 2 กลุม่หลกัๆ ซึง่ทัง้สองกลุม่มีฐานลกูคา้ และลกัษณะที่
ตา่งกนั 

กลุม่แรกมีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บมจ.อยธุยำ แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส  (กรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส)์ 
และ บมจ. อิออน  ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์  ซึง่ผูป้ระกอบกำรแตล่ะรำยนัน้  นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรธุรกิจ
เช่ำซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำแลว้ยังมีบริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้สินคำ้อีกหลำยประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสำร เครื่องใช้
ส  ำนกังำน  เฟอรน์ิเจอร ์ รถจกัรยำนยนต ์ และรถยนต ์เป็นตน้ แต่มีรูปแบบกำรปล่อยสินเช่ือเช่ำซือ้โดยผ่ำน
รำ้นคำ้ตวัแทน 

กลุม่ที่สองซึ่งจะมุ่งเนน้ในดำ้นสินคำ้ที่มีอำยุกำรใชง้ำนยำวนำน และสินคำ้จ ำพวกเครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใน
บำ้น ปัจจบุนัคงมีเพียงบรษัิทเพียงบรษัิทเดียวเทำ่นัน้ท่ียงัด ำเนินธุรกิจกำรขำยตรงแบบเช่ำซือ้ผำ่นทำงรำ้น
สำขำ และ พนกังำนขำยของบรษัิทเอง 

จำกกำรที่เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้ำที่มีสัดส่วนกำร
ครอบครองที่สงู จึงท ำใหก้ำรเพิ่มยอดขำยเป็นไปไดย้ำก แต่ผูบ้ริหำรของบริษัทกลบัมองว่ำสำมำรถที่จะ
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เพิ่มยอดขำยไดด้ว้ยกำรน ำหลกักำรตลำดของสินคำ้ทดแทน (Replacement Market) โดยอำศยักลยทุธ์
แลกซื ้อ (Trade-in) สินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนของลูกค้ำทุกชนิดทุกยี่ห้อมำแลกกับสินค้ำ
เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ใหมข่องซิงเกอรพ์รอ้มกบัเง่ือนไขรบัสว่นลดระหว่ำง 1,000 – 5,000 บำท พรอ้มทัง้กำรผ่อน
สบำยๆ และกำรบรกิำรอยำ่งยอดเยี่ยมกบัรำ้นสำขำซิงเกอรท์ี่มีอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของ
บรษัิทในกำรขยำยตลำดของสนิคำ้ทกุชนิดที่บรษัิทจดัจ ำหนำ่ย 

ธุรกิจจกัรเย็บผา้ 

สนิคำ้อปุโภคบรโิภคหลำยประเภทที่ผลติใชใ้นชีวิตประจ ำวนั อำทิ เสือ้ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ำ รองเทำ้ 
ผำ้ปทูี่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ใชจ้กัรเย็บผำ้ในกำรผลิตทัง้สิน้ จกัรเย็บผำ้จึงเป็นสินคำ้ที่ ใชก้นั
อยำ่งแพรห่ลำย ทัง้ในรูปของธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดยอ่ม รวมถึง จกัรเย็บผำ้ทั่วไปที่ส  ำหรบัใช้
ภำยในบ้ำน ตลำดของจักรเย็บผ้ำสำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้ำ
อตุสำหกรรมที่น ำมำใชต้ดัเย็บเครื่องอปุโภคบริโภคในเชิงอตุสำหกรรม และจกัรเย็บผำ้ธรรมดำที่น  ำมำใช้
ตดัเย็บภำยในครวัเรือน ส ำหรบัยี่หอ้ที่วำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยในตลำดจักรเย็บผำ้ในประเทศไทย 
ไดแ้ก่  ซิงเกอร ์ จำโนเม ่ เอลวิรำ่   บรำเดอร ์และจกิู  ทัง้ยงัมีจกัรเยบ็ผำ้รำคำถกูที่น ำเขำ้จำกประเทศจีนอีก
หลำกหลำยยี่หอ้ที่เขำ้มำแขง่ขนักนัในธุรกิจนี ้  

เนื่องจากจกัรเย็บผา้เป็นผลติภณัฑท์ี่คงทน และมีอายกุารใชง้านยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการใช้
งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเย็บผา้แตล่ะประเภทดว้ย ปัจจบุนัตลาดมีความตอ้งการซือ้จกัรเย็บผา้มากขึน้เนื่อง
ดว้ยการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลติภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ใหม้ปีระสทิธิภาพมากขึน้ จน
กลายเป็นจกัรเย็บผา้คอมพิวเตอร ์ที่มีรูปลกัษณส์วยงาม ทนัสมยั กะทดัรดั ใชง้านง่าย สามารถประดิษฐ์
งานไดห้ลากหลายเหมาะกบัยคุสมยัที่เปลีย่นไปท่ีก าลงันิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั DIY (Do 
It Yourself) 

2.2.4  กำรเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่ส ำคัญ  

ในประเทศไทยมีบรษัิทใหญ่ๆ ท่ีด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นกำรเงินใหก้บัผูบ้ริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่
ธนำคำร (Non-bank) โดยที่มีบรษัิทท่ีด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่ บรษัิท บตัร
กรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั, บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), บริษัท เจเนอรลั คำรด์ เซอรว์ิสเซส จ ำกดั, 
บริษัท ซิตี ้คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์สว่นบริษัทด ำเนินธุรกิจ Non-bank อนัไดแ้ก่ บริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (AEONTS), บริษัท อยธุยำ แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ำกดั (Krungsri First 
Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บำย จ ำกดั (มหำชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเนน้ในกำรท ำธุรกิจเช่ำซือ้ และ
สนิเช่ือสว่นบคุคล (Personal Loan) และ บรษัิท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (SINGER) ที่มุง่เนน้
เฉพำะธุรกิจเช่ำซือ้ที่ไดด้  ำเนินธุรกิจมำตลอดระยะเวลำกวำ่ 130 ปี 

บริษัทที่เป็น Non-bank ดงักล่ำวสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้ำหมำยของตนเอง  
ดงัเช่น AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุง่เนน้ธุรกิจทำงขำยแบบเช่ำซือ้และสนิเช่ือ
สว่นบคุคล (Personal Loans) กบัลกูคำ้ที่มีประวตัิดี และมีรำยไดป้ระจ ำไมน่อ้ยกวำ่ 4,000 บำท ในขณะที่ 
SINGER จะมุ่งเนน้ไปในกลุม่ลกูคำ้ที่อยู่ในต่ำงจงัหวดั ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบธุรกิจกำรเกษตรอนัถือเป็น
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กลุ่มฐำนรำก  บริษัทเหล่ำนีด้  ำเนินธุรกิจแบบขำยตรงซึ่งน ำตน้ทุนทำงกำรเงินพรอ้มค่ำใช้จ่ำยของกำร
ใหบ้รกิำรก่อนและหลงักำรขำยมำรวมอยูใ่นอตัรำที่คิดกบัลกูคำ้ 

กำรแข่งขนัของบริษัทในกลุม่เหลำ่นีจ้ะแตกต่ำงกนัโดยที่บริษัทในกลุม่แรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแข่งขนักนัในเรื่องของควำมรวดเร็วในกำรอนมุตัิเครดิต และอตัรำดอกเบีย้ บริษัทที่มีกลุม่ลกูคำ้
เป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเรื่องของกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัประชำชนในทอ้งถ่ิน และกำร
เสนอบริกำรที่ดีทัง้ก่อนกำรขำย และหลงักำรขำย ยิ่งไปกว่ำนัน้กำรใหบ้ริกำรกำรขำยตรงที่ใหก้ับลกูคำ้ก็
จะตอ้งค ำนงึถึงประโยชนข์องลกูคำ้โดยกำรน ำเสนอบรกิำร และผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑห์รือการบริการ  

กำรจดัหำผลิตภณัฑจ์ักรเย็บผำ้ บริษัทสั่งซือ้จกัรเย็บผำ้ส ำเร็จรูปโดยตรงจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกตน้ทุน
ของกำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์กัรเย็บผำ้ส ำเร็จรูปต ่ำกว่ำตน้ทนุกำรผลิตและประกอบภำยในประเทศ โดยสินคำ้ที่
บรษัิทซือ้จำกผูผ้ลติจำกตำ่งประเทศมีมลูคำ่ประมำณรอ้ยละ  3  ของสนิคำ้ที่ซือ้ทัง้หมด 

ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  บริษัทสั่งซือ้สินค้ำจำกผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ  OEM   (Original 
Equipment Manufacturer) กลำ่วคือ ผูผ้ลติจะผลติสนิคำ้ภำยใตเ้ครื่องหมำย “ซิงเกอร”์ ใหแ้ก่บริษัท โดยผูผ้ลิต
หลกัซึง่ผลติเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ภำยในบำ้นใหแ้ก่บรษัิทไดแ้ก่ 

 บรษัิท ไฮเออร ์อิเลค็ทรคิ จ ากดั (มหาชน)  สนิคา้ที่ผลติ ไดแ้ก่ ตูเ้ย็น และเครือ่งปรบัอากาศ 
 บรษัิท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ ์โคลดเ์ชน (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติ ไดแ้ก่ ตูแ้ช่ไวน ์
 บรษัิท ลคักีเ้ฟลม จ ำกดั  สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่  เตำแก๊ส 
 บริษัท เอดีที ออนไลน ์จ ำกัด สินคำ้ที่ผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลนแ์ละตูเ้ติมน ำ้มนั

หยอดเหรยีญ 
 บริษัท ซอฟทเ์วย ์คอมเมอรเ์ซียล จ ำกดั สินคำ้ที่ผลิตไดแ้ก่ เครื่องท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ , เครื่องท ำ

น ำ้แข็ง และเครือ่งท ำไอศครมี 
 บรษัิท ซนัเดน้ อินเตอรค์ลู (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็งและตูแ้ช่เครือ่งดื่ม 
 บรษัิท พีเอสไอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ เครือ่งกรองน ำ้ 
 บรษัิท แฟมิลี ่คอรป์อเรชั่น จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ หมอ้หงุขำ้ว, หมอ้อบลมรอ้น และพดัลม 

นอกจำกสนิคำ้ที่ขำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้  ซิงเกอร ์ แล้วบริษัทยงัไดร้ว่มมือกบับริษัท เจมำรท์ จ ำกดั 
(มหำชน) ในกำรจดัจ ำหนำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที่หลำกหลำยยี่หอ้ หลำกหลำยรุน่ ซึง่ท ำใหส้ำมำรถขยำยกลุม่ฐำน
ลกูคำ้ของบรษัิทเขำ้สูก่ลุม่ลกูคำ้ใหม่ๆ  ไดม้ำกขึน้ดว้ย 
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3. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษัิทมีทรพัยส์นิหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

3.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 
 รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 314.6 ไมมี่ 

รวม 314.6  

3.2 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) 

สญัญาเชา่จ านวน 185 สาขา 108.93 
รวม 108.93 

3.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
อาคาร 15.8 ไมมี่ 
สว่นปรบัปรุงอาคาร 24.5 ไมมี่ 

รวม 40.3  

3.4 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ 41.4 
ซอฟตแ์วรร์ะหวา่งติดตัง้ 4.1 

รวม 45.5 

3.5 สัญญำส ำคัญอื่น  
 สญัญำคำ่ธรรมเนียมช่ือกำรคำ้และเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

 เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2558 บริษัทไดท้ ำสญัญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรคำ้กับ Singer Company Limited 
S.a.r.1 และสญัญำค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรค้ำกบั Singer Asia Limited ซึ่งสญัญำใหม่ชุดนีอ้ำ้งอิง
สิทธิจำกสญัญำใหใ้ชส้ิทธิฉบบัหลกัระหว่ำง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited 
(Isle of Man) โดยมีสำระส ำคญัดงันี ้

 คูส่ญัญำ 1. สญัญำคำ่ธรรมเนียมชื่อกำรคำ้: Singer Company Limited S.a.r.1 และ  
2. สญัญำคำ่ธรรมเนียมเครือ่งหมำยกำรคำ้: Singer Asia Limited 

คำ่ธรรมเนียม 1. คำ่ธรรมเนียมกำรใชช้ื่อกำรคำ้เทำ่กบั 0.25 ลำ้นเหรยีญสหรฐัตอ่ปีใหก้บั Singer Company 
Limited S.a.r.1 

2. คำ่ธรรมเนียมเครือ่งหมำยกำรคำ้ในจ ำนวนรอ้ยละ 0.5 ของรำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำ
ใหก้บั  Singer Asia Limited 

อำยสุญัญำ 10 ปี (1 สิงหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568) เวน้แต่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะบอกเลิกสญัญำ
ล่วงหนำ้ 12 เดือน โดยใหมี้ผลเริ่มนับกำรบอกเลิกสญัญำตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2563 เป็น
ตน้ไปส ำหรบัสญัญำคำ่ธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ และตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2568 เป็น
ตน้ไปส ำหรบัสญัญำคำ่ธรรมเนียมชื่อกำรคำ้ 
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4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงสรา้งการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  และ
คณะอนกุรรมการจ านวน 3 ชดุคือ  คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 9 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายอดิศกัดิ ์ สขุมุวิทยา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
2 นายชาญ อิทธิถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
3 นายปรชีา ประกอบกิจ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นางสาวสมศร ีชลาภกัด ี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 นายวรยศ ทองตนั กรรมการอิสระ 
6 นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
7 นางนงลกัษณ ์  ลกัษณะโภคิน กรรมการ 
8 นายปิยะ พงษอ์ชัฌา กรรมการ 
9 นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมทุร ์ กรรมการ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบรษัิท 
นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน และ นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน์  สองในสามคนนีล้ง
ลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบรหิารมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายปิยะ พงษอ์ชัฌา ประธานกรรมการบรหิาร 
2 นางนงลกัษณ ์  ลกัษณะโภคิน รองประธานกรรมการบรหิาร 
3 นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ กรรมการบรหิาร  
4 นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมการบรหิาร 
5 นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ ์ กรรมการบรหิาร 
6 นางสาวบษุบา กลุศิรธิรรม กรรมการบรหิาร 
7 นางสาวพิทยา เจียรกิตติมศกัดิ์ กรรมการบรหิาร 
 นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมทุร ์ เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย  

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายชาญ อิทธิถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายปรชีา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
3 นางสาวสมศร ีชลาภกัด ี กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคำ่ตอบแทน และบรรษัทภบิำล 
ณ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย  

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายปรชีา ประกอบกิจ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
2 นายอดิศกัดิ ์สขุมุวิทยา กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
3 นายชาญ อิทธิถาวร กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ผู้บริหำร   
ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ผูบ้รหิารของบรษัิทมีจ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย  

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / รกัษาการผูอ้  านวยการสายงานบญัชแีละการเงิน 
2 นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ ์ ผูอ้  านวยการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมทุร ์ ผูอ้  านวยการสายงานปฏบิตัิการ 
4 นางสาวพิทยา เจียรกิตติมศกัดิ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
5 อยูร่ะหวา่งการสรรหา ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ซึง่เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) มีดงันี ้

ล ำดับที ่ รำยช่ือ จ ำนวนหุน้ทีถ่ือ (หุ้น) ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 
1 บรษัิท เจมำรท์ จ  ำกดั (มหำชน) 175,499,740 34.64 
2 นำยเชำว ์กำระ 20,720,900 4.09 
3 น.ส.กลุิสรำ กำระ 19,763,700 3.90 
4 นำยสถำพร งำมเรอืงพงศ ์ 18,936,700 3.74 
5 นำงมณีรตัน ์งำมเรอืงพงศ ์ 14,854,500 2.93 
6 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ  ำกดั 13,670,158 2.70 
7 น.ส. รวิศรำ งำมรุง่ศิร ิ 9,091,000 1.79 

8 
The Hongkong And Shanghai Banking 
Corporation Limited 

7,930,000 1.57 

9 นำยสนัติ โกวิทจินดำชยั 7,140,000 1.41 
10 น.พ. พงศศ์กัดิ ์ธรรมธัชอำรี 7,000,000 1.38 

รวม 294,606,698 58.15 
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5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1  ประวัติการเพิ่มทุน  

ปี ทุนจดทะเบียน
ก่อนกำร

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียน
หลังกำร

เปล่ียนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
ก่อนกำร

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
หลังกำร

เปล่ียนแปลง 
2561 270.0 - 270.0 270.0 - 270.0 
2562 270.0 432.0 702.0 270.0 131.5 401.5 
2563 702.0 - 702.0 401.5 11.0 412.5 

2564 702.0 136.0/1 838.0 412.5 96.3/2 508.8 

หมำยเหต:ุ   
/1    ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 244 เม่ือวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 และที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 
เม่ือวนัที่ 26 ตลุำคม 2564 ไดพ้ิจำรณำอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจ ำนวน 169.0 ลำ้นบำท จำกทนุจดทะเบียน 702.0 ลำ้นบำท 
เป็นทนุจดทะเบียน 533.0 ลำ้นบำท และไดพ้ิจำรณำอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 305.0 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียน 
533.0 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียน 838.0 ลำ้นบำท 
/2    ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษัิทมีทนุช ำระแลว้เทำ่กบั 506.6 ลำ้นบำท ตอ่มำที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 244 เม่ือ
วนัที่ 26 สิงหำคม 2564 และที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 26 ตลุำคม 2564 ไดพ้ิจำรณำอนมุตัิ
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  (Right Offering) โดยหำกบริษัทสำมำรถเสนอขำยหุน้
สำมญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดค้รบทัง้จ  ำนวน บรษัิทจะมีทนุช ำระแลว้จ  ำนวน 508.8 ลำ้นบำท ตำมตำรำงขำ้งตน้  

5.2  ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได ้
ส ำรองตำมกฏหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแตล่ะปี ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัสภำวะเศรษฐกิจ ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทุนต่ำงๆ ในอนำคต และคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ไม่
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงักล่ำวไดเ้ป็นครัง้ครำว โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บรษัิทมีประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผลดงันี ้ 

ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) (0.30) 0.46 1.09 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) - 0.10 0.25 

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 
รำยละเอียดเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง มีดงันี ้ 

      ชื่อบริษัท ประเภทกิจกำรและลักษณะธุรกิจ ทุนทีเ่รียกช ำระ
แล้ว (บำท) 

สัดส่วนกำร
ถอืหุ้น (%) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมรำคำทุน) 

(บำท) 
บริษัทย่อย     
บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจให้เช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่าซือ้รถยนต ์
เงินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์และอ่ืน ๆ 

2,450,000,000 99.99 2,449,998,000 

บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องใชไ้ฟฟ้าของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5,000,000 99.96 4,998,000 

หน่วย: ลำ้นบำท 
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      ชื่อบริษัท ประเภทกิจกำรและลักษณะธุรกิจ ทุนทีเ่รียกช ำระ
แล้ว (บำท) 

สัดส่วนกำร
ถอืหุ้น (%) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมรำคำทุน) 

(บำท) 
บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากดั ธุรกิจนายหนา้ขายประกนัชีวิต และประกัน

วินาศภยั 

4,000,000 99.99 4,000,000 

  

บริษัทร่วม     
-ไม่มี- - - - - 

บริษัทมีนโยบำยที่จะยงัคงกำรถือหุน้ในบริษัทย่อยในสดัสว่นที่เท่ำเดิม  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท
ย่อย เป็นผูบ้ริหำรที่คัดเลือกจำกผูบ้ริหำรภำยในบริษัทใหท้ ำหนำ้ที่ควบคุมดูแลในกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยหลกัในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่  30 กนัยำยน 2564 บริษัทมีเงินลงทนุรวม
ในบรษัิทยอ่ยเทำ่กบั 2,458.99 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.93 ของสนิทรพัยร์วม  

 

6.1  บริษัท เอส จี แคปปิตอล จ ากัด (“SGC”)  

 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั (“SGC”) ถือหุน้ 99.99% โดยบริษัท จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 27 
มิถนุำยน 2555 ภำยใตช่ื้อ บรษัิท ซิงเกอร ์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั มีทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 
1,450,000,000 บำท ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่ 72 อำคำร กสท. (โทรคมนำคม) ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุงแขวงบำง
รกั เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร ต่อมำบริษัทไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั เมื่อวนัที่ 25 
กรกฎำคม 2559 เพื่อใหม้ีภำพลกัษณท์ี่ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทมำกขึน้ 

SGC มีนโยบำยขยำยกำรด ำเนินธุรกิจกำรใหบ้รกิำรเช่ำซือ้ โดยใหค้วำมส ำคญัส ำหรบักลุม่สนิคำ้เชิงพำณิชย ์
ซึ่งหมำยรวมถึงสินคำ้ภำยใตย้ี่หอ้ซิงเกอร ์และมีโครงกำรขยำยกำรใหบ้ริกำรเช่ำซือ้ภำยใตย้ี่หอ้อื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุม่ลกูคำ้ซิงเกอร ์และกลุม่ลกูคำ้ทั่วไปซึง่ตอ้งกำรในสว่นของสนิคำ้ภำยใตย้ี่หอ้
ซิงเกอร ์หรือยี่หอ้อื่น ๆ อำทิเช่น สินคำ้ในกลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูเ้ติมเงินหยอดเหรียญอตัโนมตัิ ตู้
น  ำ้มนัหยอดเหรยีญอตัโนมตัิ ฯลฯ ท่ีใชใ้นกำรประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย ์

SGC ยงัไดด้  ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งไดเ้ริ่มด ำเนินกำรในไตรมำสแรกปี 
2560 ภำยใตส้โลแกน “รถท ำเงิน” เป็นกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือแก่ลกูคำ้ทัง้นิติบคุคลและรำยย่อยทั่วไปที่มี
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กรรมสทิธ์ิในรถยนต ์โดยประเภทของรถยนตท่ี์สำมำรถน ำมำขอใชบ้รกิำร ไดแ้ก่ รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล รถยนต์
เพื่อกำรพำณิชย ์รถบรรทกุหกลอ้ และรถบรรทกุสิบลอ้ โดยจะมีกำรขำยผ่ำนพนกังำนขำยของซิงเกอร ์และ
ผำ่นช่องทำงรำ้น/สำขำตำ่ง ๆ ของซิงเกอรท์ี่มีอยูม่ำกกวำ่ 185 สำขำ ครอบคลมุทั่วประเทศ ซึ่งกำรขยำยช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย จะท ำใหก้ำรท ำธุรกิจนีข้ยำยตวัไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

SGC ไดเ้ริม่บรหิำรระบบกำรรบัช ำระหนีส้นิเช่ือตรงจำกลกูคำ้ผำ่นธนำคำร ควบคูไ่ปกบักำรบรหิำรกำรจดัเก็บ
คำ่ด ำเนินกำรและค่ำปรบักบัลกูคำ้ที่ช  ำระลำ่ชำ้ เพื่อเป็นกำรลดตน้ทนุกำรติดตำมและจดัเก็บเงิน ตลอดจน
ลดจ ำนวนทุจริตจำกพนกังำน และเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ บญัชีสินเช่ือที่เกิดขึน้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ เป็นบญัชีสินเช่ือที่มี
คณุภำพ หำกมีปัญหำก็สำมำรถจดักำรแกไ้ขไดท้นัที โดยมีควำมเขม้งวดในกำรควบคมุและก ำกบัดแูลบญัชี
สนิเช่ืออยำ่งใกลชิ้ด 

6.2   บริษัท เอสจี เซอรว์สิพลสั จ ากัด (“SGS”) 

บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั (“SGS”) ถือหุน้ 99.96% โดยบรษัิท เริม่เปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัท่ี 7 กนัยำยน 
2555 โดยใชช่ื้อวำ่ บรษัิท ซิงเกอรเ์ซอรว์ิสพลสั จ ำกดั (SSPL) ต่อมำเมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 ไดเ้ปลี่ยน
ช่ือบรษัิทเป็น บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั (SGS) บรษัิทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5 ลำ้นบำท ตัง้อยูท่ี่ 8 หมู ่
4 ถนนสำมโคก-เสนำ ต ำบลบำงนมโค อ ำเภอเสนำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13110  ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำร
บรกิำรติดตัง้ ซอ่มบ ำรุงรกัษำเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่หอ้ พรอ้มทัง้จดัจ ำหนำ่ยอะไหล ่ภำยใตก้ำรควบคมุ
ของบรษัิท ทัง้นี ้SGS มีจดุมุง่หมำยในกำรบรกิำรท่ีเป็นหนึง่ เปรยีบเสมือนช่ำงขำ้งบำ้นคณุ  

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นแบบเชิงรุกเนน้ที่กำรใหบ้ริกำรที่รวดเร็ว อนัเป็นผลมำจำกกำรน ำระบบ
โปรแกรมใหม่เขำ้มำใชต้ัง้แต่ปี 2561 ส่งผลให ้SGS สำมำรถตรวจสอบงำนไดทุ้กสถำนะและทนัที (Real 
Time) มีกำรสรำ้งระบบรองรบังำนบริกำรและอะไหลเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรบริกำร พรอ้มขยำยเครือข่ำย
งำนบรกิำรไปยงัโครงกำรใหญ่ งำนประมลูภำครฐั โรงงำน โรงแรม และ รีสอรท์ต่ำงๆ ทัง้นี ้SGS ไดเ้พิ่มช่อง
ทำงกำรบรกิำรแนวทำงใหม ่เช่น กำรใหบ้รกิำรเดินสำยไฟในอำคำร, กำรเดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศพัท,์ 
งำนปรบัปรุงอำคำร และงำนบริกำร set บูธ รวมถึงวำงระบบกำรขำยอะไหล่แท้ซิงเกอร ์และอะไหล่
เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่หอ้    

ในสว่นดำ้นกำรพฒันำบคุลำกร SGS ไดพ้ฒันำช่ำงใหไ้ดม้ำตรฐำนฝีมือแรงงำน หลกัสตูรช่ำงไฟฟำ้ในอำคำร
ระดบั 1 และหลกัสตูรแอรพ์ำณิชยข์นำดเลก็ระดบั 1 เพื่อใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยของกรมพฒันำฝีมือแรงงำน 
กระทรวงแรงงำนที่บงัคบัใช ้และมีกำรอบรมสินคำ้ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสรำ้งช่ำงรุ่นใหม่ทดแทน
ช่ำงรุ่นเก่ำแบบประสำนต่อเนื่องโดยมีข้อตกลงกำรท ำสัญญำควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศกึษำระบบทวิภำคี (MOU) กบัสถำนศกึษำในภำคกลำงและภำคใต ้

 ในสว่นงำนบริกำรสำยด่วน SGS มี HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศนูยก์ลำงกำรบริกำร และประสำนงำน 
โดยมีช่ำงบริกำรครอบคลุมทุกพืน้ที่ และทุกจังหวดั โดยมีเครือข่ำยสำขำของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) กวำ่ 185 สำขำที่ใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นงำนบรกิำรกบั SGS ไดอ้ยำ่งครอบคลมุทั่วถึง  
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6.3   บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากัด (“SGB”)     

 บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกัด (“SGB”) ถือหุน้ 99.99% โดยบริษัท มีทนุจดทะเบียน 4 ลำ้นบำท เริ่มเปิด
ด ำเนินกำร เมื่อวนัที่ 18 มิถนุำยน 2528 ประกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัและนำยหนำ้ประกนัชีวิต 
ด ำเนินงำนภำยใตค้ณะผูบ้ริหำรและบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญโดยยึดหลกัธรรมำภิบำล และ
ค ำนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นอนัดบัแรก อีกทัง้ SGB ไดป้ฏิบตัิตำมกฎระเบียบของส ำนกังำน คปภ. 
อย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด ทัง้นี ้นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นประกนัวินำศภยัแลว้ SGB มีแผนที่จะ
ขยำยบริกำรดำ้นประกนัวินำศภยัใหค้รอบคลมุธุรกิจประกันภยัซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจในเครือและรองรบั
กลุม่ฐำนลกูคำ้ของบรษัิทที่มีอยูท่ั่วประเทศ โดยเฉพำะกำรประกนัภยัที่นอกเหนือจำกประกนัภยัรถยนตซ์ึ่งยงั
ไมไ่ดเ้ขำ้ถึงลกูคำ้ประชำชนกลุม่ที่มีรำยไดน้อ้ยที่มีอยูอ่ีกเป็นจ ำนวนมำก 

 ดว้ยช่ือเสียงของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท หรือ “ซิงเกอร”์ ที่ยืนหยัดในธุรกิจเคียงคู่กับลกูคำ้ประชำชนมำ
ยำวนำนมำรอ้ยกวำ่ปี ท ำใหม้ีฐำนขอ้มลูลกูคำ้กว่ำสี่แสนรำย และดว้ยศกัยภำพเครือข่ำยช่องทำงกำรตลำด
ของธุรกิจในเครอืบรษัิทที่กระจำยอยูใ่นภมูิภำคทั่วประเทศ SGB จึงเลง็เห็นโอกำสในกำรใหบ้ริกำรที่จะท ำให้
ลกูคำ้เดิมของกลุม่บริษัทสำมำรถเขำ้ถึงกำรประกนัภยัมำกขึน้ ไดร้บักำรคุม้ครองตำมก ำลงัซือ้ที่เหมำะสม
ของตนเองและประกำรส ำคญัเป็นกำรสง่เสรมิธุรกิจกำรประกนัภยัไดอ้ีกระดบัหนึง่ 
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ส่วนที ่3 - สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย ์         
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 289.3 5.6 552.1 9.4 715.2 7.7 526.1 4.1 
   เงินลงทนุหมนุเวียน - - 318.7 5.4 401.5 4.3 1,200.3 9.2 
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 12.7 0.2 4.0 0.1 2.6 <0.1 4.8 <0.1 
   ลกูหนีร้ะยะยำวอ่ืนท่ีถึงก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,322.6 26.1 1,488.0 25.3 2,422.6 26.2 3,774.0 29.1 
   สินคำ้คงเหลือ 640.4 12.6 686.2 11.6 675.2 7.3 705.1 5.4 
   ลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืน - สทุธิ 253.3 5.0 199.4 3.3 322.7 3.5 360.8 2.8 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 10.8 0.2 15.8 0.3 5.0 0.1 13.6 0.1 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,529.1 49.7 3,264.2 55.4 4,544.8 49.1 6,584.7 50.7 
   เงินลงทนุซึง่บนัทึกโดยวิธีรำคำทนุ 2.0 0.1 2.0 <0.1 2.0 <0.1 2.0 <0.1 
   ลกูหนีร้ะยะยำวอ่ืน – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนด 
      ช ำระภำยใน 1 ปี 

1,971.7 38.7 2,039.8 34.7 3,895.0 42.1 5,612.4 43.2 

   ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์- สทุธิ 429.8 8.4 425.9 7.2 433.1 4.7 452.0 3.5 
   สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สทุธิ 54.9 1.0 50.0 0.8 48.1 0.5 45.5 0.3 
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 83.9 1.6 90.0 1.5 228.8 2.5 166.9 1.3 
   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 21.1 0.5 19.8 0.3 95.6 1.0 125.4 1.0 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,563.4 50.3 2,627.5 44.6 4,702.6 50.9 6,404.2 49.3 
รวมสินทรัพย ์ 5,092.5 100.0 5,891.7 100.0 9,247.4 100.0 12,988.9 100.0 
หน้ีสิน         
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก 
      สถำบนักำรเงิน 

364.0 7.1 - - 150.5 1.6 - - 

   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 348.1 6.8 269.4 4.6 307.0 3.3 502.8 3.9 
   เจำ้หนีร้ะยะสัน้อ่ืน - สทุธิ 189.1 3.7 214.2 3.6 397.2 4.3 360.1 2.7 
   สว่นของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึงก ำหนด  
     ช ำระภำยใน 1 ปี 

1,087.0 21.4 400.0 6.8 950.0 10.3 1,555.1 12.0 

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 33.2 0.7 0.5 <0.1 69.2 0.8 26.5 0.2 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,021.4 39.7 884.1 15.0 1,873.9 20.3 2,444.5 18.8 

   เงินกูย้ืมระยะยำว – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนด 
      ช ำระภำยใน 1 ปี 

1,350.0 26.5 2,435.0 41.3 4,262.4 46.1 6,454.2 49.7 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - - - 48.0 0.5 64.5 0.5 
   หนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำนภำยหลงัเลิกจำ้ง  –   
      สทุธิจำกสว่น ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

195.7 3.8 224.0 3.8 244.0 2.6 179.8 1.3 

   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.7 0.1 5.0 0.1 9.0 0.1 7.6 0.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,547.4 30.4 2,664.0 45.2 4,563.4 49.3 6,706.1 51.6 
รวมหน้ีสิน 3,568.8 70.1 3,548.1 60.2 6,437.3 69.6 9,150.6 70.4 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

   ทนุจดทะเบียน 270.0  702.0  702.0  702.0  
   ทนุช ำระแลว้ 270.0 5.3 401.5 6.8 412.5 4.5 498.2 3.8 
   สว่นเกินมลูค่ำหุน้สำมญั 225.0 4.5 735.0 12.5 801.1 8.7 1,531.2 11.8 
   เงินรบัลว่งหนำ้ค่ำหุน้ - - - - 298.6 3.2 118.9 1.0 
   ก ำไรสะสม         
   -จดัสรรแลว้: ส  ำรองตำมกฎหมำย 27.0 0.5 27.0 0.5 27.0 0.3 27.0 0.2 
   -ยงัไมจ่ดัสรร 781.3 15.3 950.5 16.1 1,046.3 11.3 1,440.8 11.1 
   องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 220.4 4.3 229.6 3.9 224.6 2.4 222.2 1.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,523.7 29.9 2,343.6 39.8 2,810.1 30.4 3,838.3 29.6 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,092.5 100.0 5,891.7 100.0 9,247.4 100.0 12,988.9 100.0 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

 งบตรวจสอบ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,975.0 68.4 1,607.1 61.6 2,525.9 69.0 1,757.6 67.8 3,026.4 98.6 
รำยไดอ้ื่น 913.0 31.6 1,003.3 38.4 1,132.5 31.0 833.4 32.2 41.5 1.4 
รวมรายได ้ 2,888.0 100.0 2,610.4 100.0 3,658.4 100.0 2,591.0 100.0 3,067.9 100.0 
ตน้ทนุขำยสนิคำ้และบริกำร (1,219.2) (42.2) (884.3) (33.9) (1,383.2) (37.9) (1,009.4) (39.0) (997.4) (32.5) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (1,164.5) (40.3) (998.4) (38.2) (1,472.2) (40.2) (978.2) (37.8) (1,135.7) (37.0) 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (446.2) (15.5) (409.1) (15.7) (140.8) (3.8) (108.3) (4.1) (24.2) (0.8) 
รวมค่าใช้จา่ย (2,829.9) (98.0) (2,291.8) (87.8) (2,996.2) (81.9) (2,095.9) (80.9) (2,157.3) (70.3) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
เงนิและภาษีเงนิได ้   

58.1 2.0 318.6 12.3 662.2 18.1 495.1 19.1 910.6 29.7 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (107.5) (3.7) (163.2) (6.4) (223.0) (6.1) (151.9) (5.9) (298.4) (9.7) 
ภำษีเงินได ้ (31.4) (1.1) 10.5 0.5 4.1 0.1 (24.0) (0.9) (127.1) (4.1) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (80.8) (2.8) 165.9 6.4 443.3 12.1 319.2 12.3 485.1 15.9 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท)  
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

9 เดอืนแรก 
ปี 2563 

9 เดอืนแรก 
ปี 2564 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (1,343.4) 43.6 (2,260.8) (1,503.4) (2,099.2) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (52.9) (318.1) (117.1) (313.6) (840.9) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 1,408.5 537.3 2,541.0 1,690.2 2,751.0 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 12.2 262.8 163.1 (126.8) (189.1) 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 
   อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยไดร้วม รอ้ยละ (2.80) 6.4 12.1 15.9 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (5.2) 8.6 17.2 14.7 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 1.4 5.8 8.8 4.4 
   อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทำ่ 2.3 1.5 2.3 2.4 
   ก ำไรตอ่หุน้ขัน้ตน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ (0.3) 0.5 1.1 1.0 

 



  

 
                                                                                                 เลขที�ใบจอง................................................................. 

ใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“ บริษทัฯ” )  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น ในอตัราส่วน 5.259 หุน้สามญัเดมิ มสีทิธซิื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 หุน้  

 จาํนวนไม่เกิน 96,341,464 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท  

วนัที�จองซื�อ   �  7 ธนัวาคม 2564 �  8 ธนัวาคม 2564 �  9 ธนัวาคม 2564 �  13 ธนัวาคม 2564 �  14 ธนัวาคม 2564 
ข้อมูลผู้จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีนคณะกรรมการ บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั ซึ�งเป็นตวัแทนการรบัจองซื'อหุ้นของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื'อหุน้)  
� บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจําตวัประชาชน……………………………………………………….. 
� นิตบิุคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………………………………………………………      

� บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขที�ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
� นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..……. 

ชื�อ   � นาย  � นาง  � นางสาว  � นิตบิุคคล........................................................................................................................................................................................................................................................... 

ที�อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื�อผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 

โทรศพัทท์ี�ตดิต่อได.้.................................................. สญัชาต ิ....................................... เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี.......................................................ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที�จ่าย  �  หกัภาษ ี �  ไม่หกัภาษี 

ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื�อผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 มคีวามประสงคข์อจอง
ซื'อหุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี'   

ประเภทการจองซื'อ จํานวนหุน้ที�จองซื'อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทั 'งสิ'น (บาท) จํานวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

� จองซื'อตามสทิธทิั 'งจํานวน  36.3005      
� จองซื'อน้อยกว่าสทิธ ิ  36.3005     
� จองซื'อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกินสทิธ)ิ  36.3005     

รวม     
พรอ้มกนันี' ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื'อหุน้สามญัดงักล่าวโดย   �  เงนิโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..……………………..………… สาขา……..……………………..… 

  � โอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เลขที�..................................................................  �  หกัเงนิจากบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์เลขที�..........................................................    
 �  โอนดว้ยการนําฝากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท ์เลขที�เชค็.……………………....... วนัที�…………………. ธนาคาร ……….…………............สาขา …...........……………และยื�นเอกสารจองซื'อใหค้รบถ้วนตามที�กําหนด       
โดยสั �งจ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย ”์ เลขที�บญัช ี142-310058-3 ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร  
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทดําเนินการดงัต่อไปนี':  (ผูจ้องซื'อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�งเท่านั 'น) 
���� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนินการใหบ้รษิัท………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที� ……………….. นําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) เพื�อเขา้บญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์ เลขที� ...……………………………………………….…….  
ชื�อ …………………………………………………………................……ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันั 'น (ชื�อผูจ้องซื'อตอ้งตรงกบัชื�อบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั 'นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัในชื�อผู้จองซื'อแทน)  

���� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 
เพื�อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซื'อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที� TSD กําหนด) กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที� eff ในช่องนี' โปรดกรอกขอ้มูลใน”แบบสอบถามเพื�อหา
ขอ้บ่งชี'การเป็นบุคคลสหรฐั (สําหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามสําหรบัการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื�อนําส่งให้เก่ TSD ทั 'งนี' ในกรณีไม่จดัทําเอกสารตามที� TSD กําหนด 
หรอืมขีอ้บ่งชี'ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้บญัช ีeff โดยจะดําเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย ์ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชื�อ
ผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

���� ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ได้รบัจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 
2564 โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื�อทําใหก้ารจดัทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที�สิ'นสุดระยะเวลาการจองซื'อ (เฉพาะใบหุน้เท่านั 'น) (บรษิัทฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทําการแรกของการซื'อขายหุน้) 

 

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามญัที�จองซื'อ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื'อหุ้นสามญัส่วนที�ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี'ย และไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลอืกจะดําเนินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี�กําหนด) 
���� โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………………………………. เลขที�บญัช.ี………………............... สาขา………………….... ซึ�งชื�อบญัชเีป็นชื�อของขา้พเจา้ (กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชอีอมทรพัย ์หรอืสําเนา Statement 

บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าว  พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง) 
����  จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 
กรณีผูจ้องซื'อมบีญัชซีื'อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารที�ใหไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าจองซื'อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื�อเขา้บญัชธีนาคารที�ไดใ้หข้อ้มูลไว ้
ข้าพเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนนี' แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื'อที�ถูกต้อง
เรยีบรอ้ยพรอ้มชําระค่าจองซื'อ หรอืหากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดร๊าฟท์ ที�สั �งจ่ายแลว้นั 'นไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวโดยไม่มเีงื�อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได ้ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทั 'งหมดที�
เกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ รวมทั 'งสารสนเทศและเอกสารแนบแลว้ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ระบุในเอกสารดงักล่าว และที�จะไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเตมิในภายหลงัอกีดว้ย ขา้พเจา้ขอรบัรอง
ว่าขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ของขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ที�แทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มทีี�อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา และไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที�กําหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมทีี�อยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้) 
ใบจองซื'อนี'มคีวามสําคญั และผูจ้องซื'อพงึใหค้วามสนใจ การนําส่งใบจองซื'อนี'กระทําโดยลบัเฉพาะและสงวนสําหรบับุคคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ที�ไดร้บัใบจองซื'อนี' และไม่พงึถูกส่งต่อ หรอืแจกจ่ายไปยงับุคคลอื�นใด (นอกจากที�ปรกึษาที�เป็นวชิาชพีของท่าน
เอง) หรอืผลติซํ'าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื'อนี'และหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ที�แนบมานี'ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ�งของการเสนอหรอืเชื'อเชญิเพื�อการขายหรอืการออกหลกัทรพัยห์รอืการชี'ชวนเพื�อการเสนอใหซ้ื'อ หรอืจองซื'อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ที�การเสนอขายหรอืการชี'ชวนนั 'นจะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนี'ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาใหเ้ก่ผูท้ี�ไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที�กําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore 
transactions) ตามนิยามที�กําหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้ ใบจองซื'อนี'ควรถูกกศกึษาควบคู่ไปกบัหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และ
การขอจองซื'อหุน้ของบรษิทัฯ นั 'นจะเกดิขึ'นไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขของการจองซื'อที�ระบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านั 'น 

 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื�อหุ้นสามญั บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“ บริษทัฯ” ) (ผ ู้จองซื�อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด ้วย)  
วนัที�จองซื�อ  �  7 ธนัวาคม 2564 �  8 ธนัวาคม 2564 �  9 ธนัวาคม 2564 � 13 ธนัวาคม 2564 �  14 ธนัวาคม 2564    เลขที�ใบจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามใบจอง)................................................. เพื�อจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั จํานวน...................................หุน้ ในราคาหุน้ละ  36.3005 บาท  
รวมเป็นเงนิ........................................ บาท โดยชําระเป็น �  เงนิโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..….………………… สาขา……..………………..… � โอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เลขที�...........................   
�  หกัเงนิจากบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์ เลขที�..............................  � โอนดว้ยการนําฝากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดร๊าฟท์  เลขที�เชค็............................. วนัที�  ...................................ธนาคาร ................................... สาขา ................................... 

 โดยหากผูจ้องซื'อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซื'อใหดํ้าเนินการ : 
���� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีื'อขายหลกัทรพัยเ์ลขที� ............................................................................................................................. 
���� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้  
���� ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื'อ และสง่มอบภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัสิ'นสุดระยะเวลาการจองซื'อ  

เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ............................................................................................ 
หมายเหตุ :  หากผูจ้องซื'อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปที�ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที� qr ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ sftff โทร. 0-2009-9000 
 
 

 

   

Ticker: SINGER 

สิ�งที�ส ่งมาด้วย 3

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยง ผ ู้จองซื�อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น
อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื�อหุ้น 

    ลงชื�อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้องซื'อ  
(…………………………………………………………....……………) 



 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จํากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จํากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จํากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จํากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนิีตี' จํากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จํากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี'คอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จํากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซติี'แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ'งคอรป์อเรชั �น จํากดั (เพื�อตราสารหนี') 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผู้รบัฝากทรพัยส์นิ 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี'ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ'ง คอรป์อเรชั �น จํากดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 
336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี') 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 
343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลูกคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา 
 
ชื่อ/นามสกุล..........................................................................................................................................................เลขที่บญัช/ี CIF.................................................. 
 

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ปัจจุบันท่านอาย ุ

ก. ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป            ข. 45–59 ปี                   ค. 35–44 ปี                 ง. น้อยกว่า 35 ป ี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด 

ก. มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด                                  ข. ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด   
ค. ต้ังแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด          ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอย่างไร 
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน                                                 ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหน้ีสิน 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน                                                  ง. มีความม่ันใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้) 
ก. เงินฝากธนาคาร                                                             ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                                          ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดวา่จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี   
ก. ไม่เกิน 1 ปี                   ข. ต้ังแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี                    ค. ต้ังแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี                 ง. มากกวา่ 5 ป ี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ 
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด   

      

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  
ก. กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน                                   ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ง 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง                          ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
ก. 5% หรือ น้อยกว่า           ข. มากกว่า 5%-10%                 ค. มากกวา่ 10%-20%    ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 
      ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง                            ข.  กังวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง 
        ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา                           ง.  ยังม่ันใจเพราะเข้าใจวา่ต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน 
คำถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการให้คำแนะนำ  (ไม่นำมาคิดคะแนน) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่าน้ัน 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วง (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มอีนุพันธแ์ฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญ 
    เงินลงทุนท้ังหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 
     ก. ไม่ได้                                      ข. ได้  ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 
     ก. ไม่ได้                                      ข. ได้ 

ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ลูกค้า 
ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 
ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล   

วันท่ี........................................................... 
วันท่ี............................................................ 
วันท่ี............................................................ 

 
 

 

เอกสารเพิ่มเติม 3.2-1



 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ส่วนท่ี 1 เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน   
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  คะแนนรวมท่ีได้ 
คะแนน ระดับความเสี่ยง ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เส่ียงต่ำ 
15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก 
 

ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างคำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน  (* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

ประเภทนักลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เส่ียงต่ำ >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ <20% <70% <20% <10% 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหน้ี 

Risk Profile ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภทตราสารหนี้ท่ีลงทุนได้ 
 

เส่ียงต่ำ 1 ตราสาร plain Gov /SOE-G 
Long-term rating 

Gov /SOE-G 
AAA (< 1Y) 

 
 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

2 ตราสาร plain Long-term rating AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y) 
Short-term rating T1+, T1 / F1+, F1 

3 ตราสาร plain Long-term rating AA (>5 Y), A (>1 Y) 
4 ตราสาร plain Long-term rating BBB (< 1Y) 

Short-term rating T2, T3 / F2, F3+ 
Structure note  AAA (Principle protected 100%) 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 5 ตราสาร plain Long-term rating BBB (>1Y) 
Structure note  AAA (Principle protected < 100%) 

AA (Principle protected 100%) 
เส่ียงสูง  

6 
ตราสาร plain Long-term rating BB (< 1Y) 

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 
เส่ียงสูงมาก 8 ตราสาร plain Long-term rating BB (> 5Y), B (ทกุช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทกุช่วงอายุ) 

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  

 
 



 

คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในกองทุนประเภทตา่ง ๆ 

Risk Profile ระดับความ
เส่ียง 

ประเภทตราสาร ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทนุเป็นหลัก 

เส่ียงต่ำ 1 
 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

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

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงิน
ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงาน
กำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น  รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรฐับาล มีนโยบายเนน้ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี ้

เส่ียงสูง 
6 กองทุนรวมตราสารทนุ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมาก 8 กองทุนที่มกีารลงทนุในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น 
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที ่ไม่ใช่เพื ่อ hedging ซึ ่งรวมถึงตราสารที ่มี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

หมายเหต ุ  1.  กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี   
                   ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดบัความเสีย่งในระดบัใด 

        2.  การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก  ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณ ี
 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดบัความเสีย่งคำนึงถึงปัจจัยดงัต่อไปน้ีประกอบด้วย 
1.  ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับต้ังแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8 
2.  ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง

ตามอายุสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเง่ือนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จึงอาจมีความเส่ียงสูงกว่า 

3.  ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว  หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า  เนื่องจากอาจ
เกิดกรณี project delay หรือ cost overrun 

4.  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund)  เช่น  หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche)  มีความเส่ียงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหน้ี (debt-
liked tranche)  ซ่ึงมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหน้ี 

5.  Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่  จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการ
จัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า  และน่าจะมีความเส่ียงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record 

6.  การมีผู้เช่าหลัก  เช่น  กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย  แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหา
ลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวท่ีเป็นเจ้าของเดิมท่ีเช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง 

7.  ลักษณะการจัดหาประโยชน์  เช่น  การกำหนดค่าเช่าคงท่ี / ผันแปร (สัดส่วนท่ีกองทุนจะได้รับ) ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน 
8.  ระยะเวลาของสัญญาเช่า  และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น  หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า  จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณมีี

สัญญาเช่าระยะส้ัน (ไม่เกิน 3 ปี) 
9.  การค้ำประกันรายได้  และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น  การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีมีอายุการ

ค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น  ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี  อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 
3 ปี)  จะมีความเส่ียงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี 

 
 
 

 



 

 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................................................เลขที่บญัชี/CIF……………………………………… 
คำถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพยข์องนิติบุคคล (ได้แก่ ต๋ัวเงินคลัง พันธบตัร ต๋ัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู ้หุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) 

ก. น้อยกวา่ 1 ป ี              ข. 1-5 ป ี                  ค. 6-10 ปี                 ง. มากกวา่ 10 ป ี
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเม่ือเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ 

ก. มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด                                             ข. ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด   
ค. ต้ังแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด                     ง. น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน                                                            ข. มีทรัพย์สินเท่ากบัหน้ีสิน 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน                                                             ง. มีหน้ีสินน้อยมากเม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหน้ีสินเลย 

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ก. เงินฝากธนาคาร                                                                        ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                                                     ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดวา่กิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี   
ก. ไม่เกิน 1 ปี                   ข. ต้ังแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี                       ค. ต้ังแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี                 ง. มากกว่า 5 ป ี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ 
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด   

      

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  
ก. กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน                                            ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง                                   ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
ก. 5% หรือ น้อยกว่า           ข. มากกว่า 5%-10%         ค. มากกวา่ 10%-20%          ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 
      ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง                                     ข. กังวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง 
        ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา                                      ง. ยังม่ันใจเพราะเข้าใจวา่ต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน 

คำถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการให้คำแนะนำ  (ไม่นำมาคิดคะแนน) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่าน้ัน 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุน 
     ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนท้ังหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

ก. ไม่ได้                               ข. ได้ 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 

ก. ไม่ได้                               ข. ได้ 
ลงช่ือ....................................................................................................................................ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถา้มี) 
ลงช่ือ....................................................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 
ลงช่ือ....................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

วันท่ี..................................................... 
วันท่ี.................................................... 
วันท่ี....................................................  

 

เอกสารเพิ่มเติม 3.2-2



 

 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี  
 

ส่วนท่ี 1 เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน 
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมท่ีได้ 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
น้อยกว่า 15 1 เส่ียงต่ำ 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก  
 

ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างคำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน  (* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน  

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เส่ียงต่ำ >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ <20% <70% <20% <10% 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 
เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

 

คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหน้ี 
Risk Profile ระดับความ

เสี่ยง 
ประเภทตราสารหนี้ท่ีลงทุนได้ 

 

เส่ียงต่ำ 1 ตราสาร plain Gov /SOE-G 
Long-term rating 

Gov /SOE-G 
AAA (< 1Y) 

 
 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

2 ตราสาร plain Long-term rating AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y) 
Short-term rating T1+, T1 / F1+, F1 

3 ตราสาร plain Long-term rating AA (>5 Y), A (>1 Y) 
4 ตราสาร plain Long-term rating BBB (< 1Y) 

Short-term rating T2, T3 / F2, F3+ 
Structure note  AAA (Principle protected 100%) 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 5 ตราสาร plain Long-term rating BBB (>1Y) 
Structure note  AAA (Principle protected < 100%) 

AA (Principle protected 100%) 
เส่ียงสูง  

6 
ตราสาร plain Long-term rating BB (< 1Y) 

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 
เส่ียงสูงมาก 8 ตราสาร plain Long-term rating BB (> 5Y), B (ทกุช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทกุช่วงอายุ) 

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 
 



 

 
คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในกองทุนประเภทตา่ง ๆ 

Risk Profile ระดับความ
เส่ียง 

ประเภทตราสาร ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทนุเป็นหลัก 

เส่ียงต่ำ 1 
 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

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

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงิน
ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงาน
กำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น  รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรฐับาล มีนโยบายเนน้ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี ้

เส่ียงสูง 
6 กองทุนรวมตราสารทนุ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมาก 8 กองทุนที่มกีารลงทนุในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น 
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที ่ไม่ใช่เพื ่อ hedging ซึ ่งรวมถึงตราสารที ่มี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

หมายเหต ุ  1.  กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงในทุกกรณี 
                   ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดบัความเสีย่งในระดบัใด 
               2.  การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก  ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสีย่งโดยละเอียดในทุกกรณ ี
 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดบัความเสีย่งคำนึงถึงปัจจัยดงัต่อไปน้ีประกอบด้วย 
1.  ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับต้ังแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8 
2.  ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุน freehold ในเร่ืองมูลค่าทรัพย์สินท่ี 
     ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเง่ือนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวม 
     อสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเส่ียงสูงกว่า 
3.  ทรัพย์สินท่ีลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว  หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซ่ึงหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเส่ียงสูงกว่า  เน่ืองจาก 
     อาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun 
4.  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund)  เช่น  หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche)  มีความเส่ียงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหน้ี  
     (debt-liked tranche)  ซ่ึงมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหน้ี 
5.  Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหน่ึงแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่  จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการ 
     จัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า  และน่าจะมีความเส่ียงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record 
6.  การมีผู้เช่าหลัก  เช่น  กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย  แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการ 
    จัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวท่ีเป็นเจ้าของเดิมท่ีเช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง 
7.  ลักษณะการจัดหาประโยชน์  เช่น  การกำหนดค่าเช่าคงท่ี / ผันแปร (สัดส่วนท่ีกองทุนจะได้รับ) ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน 
8.  ระยะเวลาของสัญญาเช่า  และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น  หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า  จะมีความเส่ียงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณี 
    มีสัญญาเช่าระยะส้ัน (ไม่เกิน 3 ปี) 

9.  การค้ำประกันรายได้  และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น  การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุ 
    การค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น  ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี  อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ 
    ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเส่ียงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี 
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ข้อมูลลูกค้าเพ่ือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (บคุคลธรรมดา) 
 

                                                                                                                      วันท่ี ��-��-���� (พ.ศ.) 
 

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี 
 

คำนำหน้า       � นาย              � นาง              � นางสาว           � อ่ืน ๆ  ………………………………………………………....................... 

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ............................................................................................................................................................................. 
                   : ภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................................................................
สัญชาติ (ระบุทุกสญัชาติ) ........................................................................................................... 

วันเดือนปีเกิด   ��-��-����  (พ.ศ.) 

สถานท่ีเกิด      � เมือง.......................................  �  ประเทศ........................................ 

ประเภทหลักฐาน 

� บัตรประชาชน  เลขท่ี  �-����-�����-��-�  วันหมดอายุ  ��-��-����  (พ.ศ.)   �  ตลอดชีพ 

� หนังสือเดินทาง เลขท่ี  �������������  ประเทศท่ีออก ………………………... วันหมดอายุ ��-��-����  (พ.ศ.)   

� บัตรคนตา่งด้าว เลขท่ี  �-����-�����-��-�  วันหมดอายุ  ��-��-����  (พ.ศ.)     

สถานภาพ      �  โสด              �  สมรส           � หย่า               � หม้าย 
    ช่ือ - นามสกุลคู่สมรส  : ภาษาไทย .......................................................................................................................................................... 
                                : ภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................................................  

                                : บัตรประชาชนเลขท่ี �-����-�����-��-�  หรือ หนังสือเดินทางเลขท่ี �������������  

ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน  
   เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………….……. 
   ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………….………. 
   รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..………………........ 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีติดต่อได้ 
� ตามบัตรประชาชน    � อ่ืน ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านลา่งน้ี) 
   1)   เลขท่ี .………………….  หมูท่ี่ ………….  อาคาร/หมูบ้่าน ……..……………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………………… 

   ถนน ……………………..…………...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ …………………….  จังหวัด ……………………..……….... 
        รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..……………………… 
  2)   เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..……………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………………… 

   ถนน ……………………..…………...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ …………………….  จังหวัด ……………………..……….... 
        รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..……………………… 

 

ประเภทการจ้างงาน      �  ประกอบอาชีพ   
                                    �   เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว         � พนักงานบริษัท          � ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

                              �  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
                                    � พระภิกษุ/นักบวช                        � นักเรียน/นักศึกษา      � เกษียณอาย ุ
                                    � แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
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อาชีพ 

� วิศวกร � ผู้พิพากษา/อัยการ         � ทนายความ 
� สถาปนิก � แพทย์ � พยาบาล 
� เภสัชกร � ตำรวจ/ทหาร � นักการเมือง ตำแหน่ง.......................................... 
�  ครู/อาจารย์   � เกษตรกร � พนักงานขาย 
� นักลงทุน � อ่ืน ๆ (ระบุ).....................................  

ประเภทธุรกิจ 
        � ธุรกิจให้กูย้ืมเงินนอกระบบ                          � อุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้า                �  ผลิตอาวธุ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 

        � พัฒนาท่ีดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา   �  สำนักงานกฎหมาย                �  ให้บริการโอนและรับโอนเงินท้ังในและต่างประเทศ 

                                                                                                                                                                                     ซ่ึงไม่ใช่สถาบันการเงิน 

        � บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร  �  ผลิตอาหาร/เคร่ืองด่ืม                         �  ธุรกิจซ้ือขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี 

        � ขนส่ง/ส่ือสาร/สาธารณูปโภค  �  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                          �  ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน 
        � มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา                                                                         ไปทำงานต่างประเทศ 
        � ส่ิงพิมพ์/กระดาษ  � เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์                �  แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

        � ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภยั  � ยานพาหนะ/อะไหล่                      �  ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน 
        � บันเทิง/โรงแรม                                   � พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์                       �  ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ 
        � ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต/ ร้านค้าปลีก  � ส่ิงทอ/เคร่ืองหนัง                      �  ธุรกิจนำเท่ียว/บริษัททัวร์ 
        � สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้                                                                       �  ธุรกิจสถานบริการ 
        � อื่น ๆ  (ระบุ)....…………………......................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน 
ช่ือสถานท่ีทำงาน ........................................................ เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………....   
ช้ัน ………......  ซอย …………………………………………..  ถนน ……………………..…………..................... แขวง/ตำบล ……………………..………..   
เขต/อำเภอ ……………………..…………..  จังหวัด ……………………..…………..  รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..…………. 

      ตำแหน่งงาน ......................................................................... ฝา่ย .......................................................................................................... 

วัตถุประสงค์การลงทุน   
� เพ่ือการลงทุนระยะสั้น                   � เพ่ือการลงทุนระยะยาว                  � เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี                                
� เพ่ือการเกษียณ                           � เพ่ือการออม                               �  เพ่ือเป็นมรดก                  
� เพ่ือบริหารสภาพคล่อง                     � เพ่ือเก็งกำไร                                � เพ่ือการศึกษาบุตร                     
�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………… 

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

สมาชกิในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง   �   ไม่ใช่     �  ใช่   ตำแหน่ง...................................................................... 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง                       �   ไม่ใช่     �  ใช่   ตำแหน่ง..................................................................... 

2. ข้อมูลทางการเงิน 

ประเทศของแหล่งท่ีมาของรายได้/เงินลงทุน 
        � ประเทศไทย                                � ประเทศอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………............................................... 

แหล่งท่ีมาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� เงินเดือน              � มรดก           � เงินออม           � การลงทุน           � เงินเกษียณ           � ประกอบธุรกิจ 
� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

รายได้ต่อเดือน (บาท)..................................................................................................................................................................................... 
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ข้อมูลรายได้และทรัพย์สินท่ีแสดงเพ่ือกำหนดประเภทของผู้ลงทุน พร้อมหลักฐานแนบ (ยกเว้นเป็นผู้ลงทุนรายย่อย) 
 

 ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
มีสินทรัพย์สุทธิ ได้แก่ ท่ีดิน + ห้องชุด + บ้าน (ไม่รวมบ้าน+
ท่ีดินท่ีอยู่อาศัยประจำ) มูลค่าโดยประมาณ 
ต้องแนบโฉนด /สัญญาซ้ือขายห้องชุด /สัญญาซ้ือขายท่ีดิน-บ้าน 

�   ไม่ถึง 50 ล้านบาท 
 

�  ต้ังแต่ 50 ล้านบาท  
  แต่ไม่ถึง 70 ล้านบาท 
 

� ต้ังแต่ 70 ล้านบาท 
 

รายได้ต่อปี  ไม่รวม คู่สมรส 
ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ 50ทวิ / 
แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91  พร้อมใบเสร็จ 

�   ไม่ถึง 4 ล้านบาท 
 

�   ต้ังแต่ 4 ล้านบาท  
  แต่ไม่ถึง 7 ล้านบาท 
 

� ต้ังแต่ 7 ล้านบาท 
 

รายได้ต่อปี รวม คู่สมรส 
ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ 50ทวิ/ 
แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91  พร้อมใบเสร็จ 

�   ไม่ถึง 4 ล้านบาท 
 

�   ต้ังแต่ 4 ล้านบาท  
 แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
 

� ต้ังแต่ 10 ล้านบาท 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด /ใบหุ้น/พันธบัตร / หนังสือ
รับรองการถือหน่วยลงทุน 

� ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
   

�   ต้ังแต่ 10 ล้านบาท  
 แต่ไม่ถึง 25 ล้านบาท 
 

� ต้ังแต่ 25 ล้านบาท 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก 
ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด - ใบหุ้น  - หนังสือรับรองการ
ถือหน่วยลงทุน และบัญชีเงินฝาก 

�   ไม่ถึง 20 ล้านบาท 
 

�   ต้ังแต่ 20 ล้านบาท  
 แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 
 

� ต้ังแต่ 50 ล้านบาท 
 

 

3. ผู้รับผลประโยชน์ที่แทจ้ริง 
   

ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รบัประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ในบัญชีน้ี  �  ใช่  � บุคคลอ่ืน (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง) 

ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า  �  คู่สมรส บุตร  หรือ บุตรบุญธรรม   �  ญาติ   �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................          

     ช่ือ - นามสกุล :……………………........................................................................................ วันเดือนปีเกิด  ��-��-����  (พ.ศ.)  
     ประเภทหลักฐาน 

        � บัตรประชาชน   เลขท่ี  �-����-�����-��-�  วันหมดอายุ  ��-��-����  (พ.ศ.)  �  ตลอดชีพ 
        � หนังสือเดินทาง  เลขท่ี  �������������  ประเทศท่ีออก  ………………………วันหมดอายุ ��-��-����  (พ.ศ.)   
        �  บัตรคนต่างด้าว เลขท่ี  �-����-�����-��-�  วันหมดอายุ  ��-��-����  (พ.ศ.)      
     ท่ีอยู่ตามประเภทหลักฐาน 
     เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………… 

     ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..……. 
     รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..……………………… 
     
 4. ข้อมูลตดิต่อ 

L ตามบัตรประชาชน   L ตามท่ีอยู่ปัจจุบัน  L ตามท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน  L อ่ืน ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างน้ี) 

     เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..…………………........…………………  ช้ัน ………  ซอย ……….……………………………… 
     ถนน ……………………..…………...  แขวง/ตำบล ……………………..………  เขต/อำเภอ ……………………..………. จังหวัด ………………..........……..... 

รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..……………………… 
โทรศัพท์มือถือ  ……………………………………………  โทรศัพท์พ้ืนฐาน ………………………………………   

      อีเมล (โปรดระบุ)......................................................................................................................................................................................... 
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5. ผู้รับมอบอำนาจ                                                              

     ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในตลาดทุนแทนข้าพเจ้า  �  ไม่มี     �  มี   (โปรดระบุด้านลา่ง)    
1)  คำนำหน้า             � นาย            � นาง            � นางสาว            � อ่ืน ๆ   

      ช่ือ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................ 
      � บัตรประชาชน   เลขท่ี   �-����-�����-��-�    
         วันหมดอายุ              ��-��-����  (พ.ศ.)  �  ตลอดชีพ 
       � หนังสือเดินทาง  เลขท่ี   �������������  ประเทศท่ีออก  ……………………..วันหมดอายุ ��-��-����  (พ.ศ.)   
       สญัชาติ………….….…..................................................…...ความสมัพันธ์..……………………..…….......................………………………………….. 
      ท่ีอยู่ปัจจุบัน  อาคาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………… 
      ถนน ……………………..…………….…...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ ……………………….  จังหวัด ……………………..…… 
      รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........………. 
      อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..                                                   
 
2)  คำนำหน้า             � นาย            � นาง            � นางสาว            � อ่ืน ๆ   

      ช่ือ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................ 
      � บัตรประชาชน   เลขท่ี   �-����-�����-��-�    
         วันหมดอายุ              ��-��-����  (พ.ศ.)  �  ตลอดชีพ 
       � หนังสือเดินทาง  เลขท่ี   �������������  ประเทศท่ีออก  ……………………..วันหมดอายุ ��-��-����  (พ.ศ.)   
       สญัชาติ………….….…..................................................…...ความสมัพันธ์..……………………..…….......................………………………………….. 
      ท่ีอยู่ปัจจุบัน  อาคาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      เลขท่ี .………………….  หมู่ท่ี ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………… 
      ถนน ……………………..…………….…...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ ……………………….  จังหวัด ……………………..…… 
      รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........………. 
      อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..                                                    

 คำรับรอง    ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลท่ีให้ไว้ตามข้างตน้เป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 

 ลงช่ือ...........................................................................ลูกค้า                ลงช่ือ..................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 
       (………….…………………………………………...……….)0                              (………………………………………………………..)  
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ข้อมูลลูกค้าเพ่ือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (นติิบุคคล) 

วันท่ี -- (พ.ศ.) 
 

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี 
 

ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................................ 
           : ภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล …………………………………………………………………………………………………………..…………………………...................................... 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………………………..………………………….......................... 
ประเทศท่ีจดทะเบียน  
       ประเทศไทย                                   ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………..................................................... 
 

ประเภทนิติบุคคล 
กรณีนิติบคุคลทั่วไป (ประเทศไทย) 
  ได้รับยกเว้นภาษ ี
  ไม่ได้รับยกเว้นภาษ ี

    กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ                            
            ประกอบธุรกจิในไทย 
            มิได้ประกอบธรุกิจในไทย 

ประเภทอื่น ๆ  
 ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจ้า 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………....... 

ประเภทธุรกิจ 
         ธุรกิจให้กูย้ืมเงินนอกระบบ                           อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า                  ผลิตอาวธุ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 

         พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา     สำนักงานกฎหมาย                  ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ 

                                                                                                                                                                                     ซ่ึงไม่ใช่สถาบันการเงิน 
         บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร    ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม                           ธุรกิจซ้ือขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณ ี

         ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                            ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน 
         มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา                                                                         ไปทำงานตา่งประเทศ 
         สิ่งพิมพ์/กระดาษ   เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์                  แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

         ธุรกิจหลกัทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภยั   ยานพาหนะ/อะไหล ่                        ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน 
         บันเทงิ/โรงแรม                                    พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์                         ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ 
         ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต/ ร้านค้าปลีก   สิ่งทอ/เครื่องหนัง                        ธุรกิจนำเท่ียว/บริษัททวัร ์
         สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้                                                                         ธุรกิจสถานบริการ 
         อื่น ๆ  (ระบุ)....…………………............................................................................ 
  

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบคุคล/หนังสือจัดต้ัง 
เลขท่ี .………………….  หมู่ที ่………….  อาคาร/หมู่บ้าน …………..………………………………  ช้ัน ………  ซอย …………………………………………….. 
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตำบล ……………………..…………...  เขต/อำเภอ ……………………..………………………………………………… 
จังหวัด ……………………..…………...รหัสไปรษณีย์  …………………….  ประเทศ …………..…………………………………………………………………………. 

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

ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงเพ่ือจัดกลุ่มประเภทของผู้ลงทุน (ยกเว้นผู้ลงทุนรายย่อย) 
 

 ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
มีส่วนของผู้ถือหุ้น 
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

   ไม่ถึง 100 ล้านบาท 
 

  ตั้งแต่ 100 ล้านบาท  
  แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท 

 ตั้งแต่ 200 ล้านบาท 
 

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

   ไม่ถึง 20 ล้านบาท 
   

   ตั้งแต่ 20 ล้านบาท  
 แต่ไม่ถึง 40 ล้านบาท 

 ตั้งแต่ 40 ล้านบาท 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวม เงินฝาก 
ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

   ไม่ถึง 40 ล้านบาท 
 

   ตั้งแต่ 40 ล้านบาท  
 แต่ไม่ถึง 80 ล้านบาท 

 ตั้งแต่ 80 ล้านบาท 
 

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

 เง่ือนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

เง่ือนไขการลงนามการทำธุรกรรม 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป 

 
กรณีบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญช ี(ทอดแรก) :  

ช่ือ – นามสกุล ของผู้ถือหุ้น  สัญชาต ิ เลขท่ีบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง วันหมดอาย ุ %การถือหุ้น 
1      
2      
3      
4      

กรณีนิติบคุคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญช ี(ทอดแรก) : 
1. ช่ือนิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................  

  เลขทะเบียนนติิบุคคล............................................................... ประเทศท่ีจดทะเบียน  .............................................................................. 
1      
2      
3      
4      
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กรณีนิติบคุคล  ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดแรกตั้งแต่ 25% ขึ้นไป  (ทอดทีส่อง) 
2. ช่ือนิติบุคคล .............................................................................................................................................................................................  

  เลขทะเบียนนติิบุคคล............................................................... ประเทศท่ีจดทะเบียน  ......................................................................... 
ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 

ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบญัชี 
สัญชาต ิ เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษอีากร  
/เลขทะเบียนนิติบุคคล  

วันหมดอาย ุ %การถือหุ้น 

1      
2      
3      
4      

กรณีนิติบคุคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดทีส่องตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สาม) 

3. ช่ือนิติบุคคล ..............................................................................................................................................................................................  
  เลขทะเบียนนติิบุคคล................................................. ประเทศท่ีจดทะเบียน  ........................................................................................ 

ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 
ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบญัชี 

สัญชาต ิ เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษอีากร  

/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

วันหมดอาย ุ %การถือหุ้น 

1      
2      
3      
4      

 
 

4. ผู้รับผลประโยชน์ที่แทจ้ริง 

1)    ช่ือ - นามสกุล :  ........................................................................................................................................................................................... 
      สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) ............................................../....................................................../…........................................................... 

      วันเดือนปเีกิด -- (พ.ศ.)    

  ประเภทหลักฐาน 

   บัตรประชาชน  เลขท่ี  ----  วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)      ตลอดชีพ 
   หนังสือเดินทาง เลขท่ี   ประเทศท่ีออก ………………………………… วันหมดอาย ุ-- (พ.ศ.)   

           บัตรคนตา่งด้าว เลขท่ี ----  วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)            

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 

       เลขท่ี .………………….  หมู่ที่ ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
       ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..…….. 
       รหัสไปรษณยี์ ..…………………….  ประเทศ …………..………………........ 
       ที่อยู่ปัจจุบัน 
       เลขท่ี .………………….  หมู่ที่ ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
       ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..….….. 
       รหัสไปรษณยี์ ..…………………….  ประเทศ …………..………………........ 
       โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรศัพท์พ้ืนฐาน ..........................................อีเมล...........................................................       
       อาชีพ ............................................................................. 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
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 ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   
    เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก , ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)    
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………… 

       ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง                                  ไม่ใช่        ใช่   ตำแหน่ง .......................................................... 
       สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง              ไม่ใช่       ใช่   ตำแหน่ง........................................................... 
       ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนกัการเมือง                                 ไม่ใช่       ใช่   ตำแหน่ง........................................................... 
  

  2)   คำนำหน้า                นาย             นาง             นางสาว             อื่น ๆ  …………………………………………………………… 
        ช่ือ - นามสกุล : ภาษาไทย .................................................................................................................................................................... 
                          : ภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................................................................      
       สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) ............................................../....................................................../…................................................... 

       วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)    
   ประเภทหลักฐาน 

    บัตรประชาชน  เลขท่ี  ----  วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)     ตลอดชีพ 
   หนังสือเดินทาง เลขท่ี   ประเทศท่ีออก ………………………………… วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)   

           บัตรคนตา่งด้าว เลขท่ี ----  วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)               
       ที่อยู่ตามหลักฐาน 
       เลขท่ี .………………….  หมู่ที่ ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
       ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..…….. 
       รหัสไปรษณยี์ ..…………………….  ประเทศ …………..………………........ 

       ที่อยู่ปัจจุบัน 
       เลขท่ี .………………….  หมู่ที่ ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
       ถนน ……………………..………… แขวง/ตำบล ……………………..…………. เขต/อำเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..….….. 
       รหัสไปรษณยี์ ..…………………….  ประเทศ …………..………………........ 
       โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรศัพท์พ้ืนฐาน ..........................................อีเมล...........................................................       
       อาชีพ ............................................................................. 

   ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  
    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   
    เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก, ทอดที่สอง หรือทอดทีส่าม)    
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………… 

       ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง                                  ไม่ใช่        ใช่   ตำแหน่ง .......................................................... 
       สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง              ไม่ใช่       ใช่   ตำแหน่ง........................................................... 
       ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนกัการเมือง                                 ไม่ใช่       ใช่   ตำแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
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5. ข้อมูลติดต่อ 

ที่อยู่ที่ติดต่อ    
  ตามหนังสือจดทะเบียนนติิบุคคล/หนังสือจัดตั้ง    ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านลา่ง) 

     เลขท่ี .………………….  หมู่ที่ ………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……………..……………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….... 
     ถนน ……………………..…………...  แขวง/ตำบล ……………………..…………...  เขต/อำเภอ ……………………..…………..........................................   
     จังหวัด ……………………..…………...รหสัไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …………..…………………………………………………………………..….. 
   อีเมล  ..........................................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์มือถือ  ……………………………………………  โทรศัพท์พ้ืนฐาน ………………………………………  Fax No. ………………………....…….........  

6. ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม 

ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุกรรม    ไม่มี       มี   (โปรดระบุดา้นล่าง)    
1)  คำนำหน้า              นาย             นาง             นางสาว             อื่น ๆ   

      ช่ือ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................ 
       บัตรประชาชน   เลขท่ี   ----    
         วันหมดอายุ              --  (พ.ศ.)    ตลอดชีพ 
        หนังสือเดินทาง  เลขท่ี     ประเทศที่ออก  ……………………..วันหมดอายุ --  (พ.ศ.)   
       สญัชาติ………….….…..................................................…...ความสมัพันธ์..……………………..…….......................………………………………….. 
      ที่อยู่ปัจจุบัน  อาคาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      เลขท่ี .………………….  หมู่ที ่………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………… 
      ถนน ……………………..…………….…...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ ……………………….  จังหวัด ……………………..…… 
      รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........………. 
      อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..                                                    

2)  คำนำหน้า              นาย             นาง             นางสาว             อื่น ๆ   

      ช่ือ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................................................................................................ 
       บัตรประชาชน   เลขท่ี   ----    
         วันหมดอายุ              --  (พ.ศ.)    ตลอดชีพ 
        หนังสือเดินทาง  เลขท่ี     ประเทศที่ออก  ……………………..วันหมดอายุ --  (พ.ศ.)   
       สญัชาติ………….….…..................................................…...ความสมัพันธ์..……………………..…….......................………………………………….. 
      ที่อยู่ปัจจุบัน  อาคาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      เลขท่ี .………………….  หมู่ที ่………….  อาคาร/หมู่บ้าน ……..………………………………………………  ช้ัน ………  ซอย ……………………………… 
      ถนน ……………………..…………….…...  แขวง/ตำบล ……………………..……...  เขต/อำเภอ ……………………….  จังหวัด ……………………..…… 
      รหัสไปรษณีย์ ..…………………….  ประเทศ …….………………………โทรศัพท์............................………..โทรศัพท์มือถือ............…..........………. 
      อีเมล………..…..……………………………………………………………………………………………………………………..                                                     
 

       
คำรับรอง    ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมลูที่ให้ไว้ตามข้างต้นเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปจัจุบัน 

 

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

ลงช่ือ....................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                                (………………….……………………………………………….………………..) 
                         ลงช่ือ.....................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 
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  ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
For Individual Customer 

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด และบริษทัแม่  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกจิกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแตล่ะรำยหรอืรวมกันใน
หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ับ และบุคคลที่สำมตำมที่กล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้  โดยให้ถอืว่ำบุคคลดังกล่ำวทั้งหมดเป็นผู้รับ
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 / ค ำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s  Information / representation / and agreements 

   วันที/่Date 

ผู้ขอเปิดบัญชี/ ผู้ ใช้บริกำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

(ค ำน ำหน้ำ/ชื่อ/นำมสกุล) __________________________________________________________ 

(Title/Name/Surname)

สัญชำต ิ
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that 
you hold. 

บัตรประชำชนเลขที่ (ส ำหรับคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทำง เลขที ่(เฉพำะคนตำ่งชำติ) 
Passport No. (Non-Thai only) 

0

ส่วนที่ 1 
Part 1 

สถำนะของลกูค้ำ 
Status of Customer 

โปรดเลอืกท ำเครือ่งหมำยในชอ่งที่สอดคลอ้งกับสถำนะของทำ่น 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดขอ้หน่ึง แสดงว่า ท่านเปน็บคุคลเมรกิา 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) 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมรกิัน แม้ว่ำจะอำศยัอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ 
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในน้ันคือเป็นพลเมืองอเมริกัน 
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมรกิำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมอืงอเมริกันอยำ่งสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 
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. 

  โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมอืงและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจ ำตัวผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของ 
 ท่ำนจะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มน้ี 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดงักลำ่วของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยำ่งเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันท่ี 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 

1.1 ค ำถำมเพ่ือตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 

  1   ทา่นเปน็พลเมอืงอเมรกิัน ใชห่รือไม ่  Are you a U.S. Citizen? 

ส ำหรับผู้แนะน ำกำรลงทุน 
 U.S. Account    Non U.S. Account 

ทำ่นเปน็ผู้ถือบัตรประจ ำตัวผูม้ีถิน่ทีอ่ยู่ถำวรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมรกิำำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรอืไม ่ 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

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

2 ใช่/Yes   □ ไมใช/่No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่No □ 

-1เอกสารเพิ�มเติม 3.4
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ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปปีัจจบุัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และ 
หำกต้องกำรรำยละเอยีดเพิ่มเติม 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 ค ำถำมเพ่ิมเติม / Additional Questions 
(โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนนี้หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกันตำมข้อ 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) ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับคนไทย(หนังสือเดินทางส าหรับคนต่างชาติท่ีแสดงว่าไม่ใช่คนอเมรกิัน)  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) ส าเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ”ใช”่  ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้  
       A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 

        
    

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

                 
 
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 
Part 2 

กำรยืนยนัและกำรเปลีย่นแปลงสถำนะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมรกิัน แต่ข้อมูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอรม์ W-9 เปน็ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รบัมี
สิทธิใช้ดุลยพินจิแต่เพยีงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร 
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. ท่ำนตกลงท่ีจะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แกผู่้รับ ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของท่ำนท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้อง และในกรณี
ท่ีผู้รับมกีำรรอ้งขอเอกสำร/ข้อมูล/ค ำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงท่ีจะด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ตำมท่ีได้รับกำรรอ้งขอภำยในเวลำท่ีผูร้ับก ำหนด 
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 ในกรณีท่ีท่ำนไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน ผูร้ับมีสิทธใิช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร 
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. 

  3   ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

4 ท่ำนเกดิในสหรัฐอเมริกำ  หรีอดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมรกิำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมอืงอเมริกำอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว 
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

5 ท่ำนมทีีอ่ยูอ่ำศัยในปจัจุบัน  หรอืทีอ่ยูเ่พื่อกำรติดต่อในสหรฐัอเมรกิำ ส ำหรับบัญชีทีเ่ปดิไว้กับ/ผ่ำนผู้รับใช่หรอืไม ่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver) 

ท่ำนมหีมำยเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมรกิำเพื่อกำรติตดอ่ท่ำนหรอืบุคคลอืน่ที่เกีย่วขอ้งกับบัญชีที่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียูก่ับผู้รบั 
หรอืไม ่
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? 
 ท่ำนมคี ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชทีี่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียู่กับผู้รับไปยงับัญชใีนสหรฐัอเมรกิำ 
ใชห่รอืไม ่
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.? 

7 

8 ท่ำนมกีำรมอบอ ำนำจหรือใหอ้ ำนำจกำรลงลำยมอืชือ่แก่บุคคลที่มทีีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว ้
กับ/ผำ่น/หรือมอียู่กับผู้รับ  

   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   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

6 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test


3 

 
 

ส่วนที่ 3 
Part 3 

กำรยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและกำรหักบัญช ี
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไมอ่ำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผูร้ับในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผู้รบั (ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ 
ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเกบ็ภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมอื) จ ำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญช ีกำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญช ี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จ ำนวนเงิน 
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรพัย์สินอื่น ๆ ท่ีมอียู่กับผูร้ับ และ/หรือเปิดบัญชผี่ำนผู้รบั ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกีย่วกบัควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจท่ีอำจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุ่มของผูร้ับ หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถงึ 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. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนท่ีมีกับผูร้ับหรอืเปิดผ่ำนผูร้ับ รวมถึงเงินได้ท่ีท่ำนได้รับจำกบัญชีดังกล่ำวในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือตำ่งประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ับกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว 
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.  หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ผู้รบั หรอืไม่ใหค้ ำยินยอมให้ผูร้ับด ำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมท่ีระบุในหนังสอืฉบับนี ้   ผูร้ับมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดยีวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน 
ตำมท่ีผู้รับเห็นสมควร 
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 

กำรอนุญำตให้บุคคลทีส่ำมใชป้ระโยชน์และขอ้ตกลงในเอกสำรนี ้
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพื่อควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใชบ้ริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ ำซ้อนของท่ำนในกำรน ำส่งเอกสำร/ขอ้มูล/ค ำยินยอมให้กับบรษิัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ท่ีเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์

ท่ีผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจ ำหนำ่ย) เป็นรำยๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีท่ำนเปิดบัญชีกบับรษิัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผำ่นผู้รับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรบัทรำบและยินยอมให้บคุคล
ดังต่อไปนี้ท้ังหมด(อันได้แก ่1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ท่ีท่ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชเีงินฝำก หรือ บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรือใชบ้รกิำรทำงกำรเงินอื่นใด
ท้ังโดยตรงหรือผ่ำนผูร้ับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผู้เกี่ยวขอ้งกับบริษัทจดักำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น,  และ 3. สมำชิกของกลุ่มธรุกจิทำงกำรเงินของผู้รบั,  4.
ตัวแทน หรือผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือ ของบคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นท้ังหมด) ท้ังในปัจจบุันและอนำคต  มีสิทธิใช้เอกสำรข้อมูล  ค ำยืนยันและค ำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกบักำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยข้อมูล หรอืหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลท่ีอ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและขอ้มูล”) ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย 
FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลน้ัน และได้ให้ค ำยืนยัน/ค ำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย   และให้บคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรท้ังในและต่ำงประเทศและบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งทุกรำยสำมำรถน ำส่ง / ใชเ้อกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรปูส ำเนำหรอืเอกสำรฉบับจริง ก็ใหม้ีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร 
  
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.  

 

 
ข้ำพเจ้ำรบัทรำบและตกลงปฎบิัติตำมข้อก ำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันี้ซึ่งรวมถงึตกลงยินยอมใหม้กีำรเปิดเผยข้อมูล กำรหกับญัชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพื่อเปน็หลักฐำนแหง่กำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เปน็ส ำคญั  
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 
Signature of Applicant 

วันที ่
Date 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน 
Investment Consultant 

วันที ่
Date 



1

��������	ก����������������� 

For Entity Customer 
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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                                                                          

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

 

 ������( GIIN (���.ก"�� / Customer GIIN    

  ก�=���ก��( !>�������������?#����ก(�@���@���(Sponsored Entity)  
 32� �!	&4�1���!������( GIIN (����)�	&""��
1���	��&�(Sponsoring Entity) / If the      
 customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity 

 4�1���)�	&""��
1���	��&� / Name on Sponsoring Entity 

  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
 ������( GIIN (��-.����	��&� / GIIN of Sponsoring Entity  

 !�& �E���F#�& ��G� H��� F�#��I� / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

  ���& ��G���������� / Entity Registration Number 

  ��!�&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 
Part 1 

@O(�&�������� !"#��$�
(Status of Applicant) 

Q!�# ���ก�J( ������HR(G'�L�����@�#�����ก��@O(�&����� !"#��$�  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

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

 ��ก��( !>����������� R��ก�� (������������F#�& ��G�'�!�& �E@H��W� R��ก() LH���?RL           'L/Yes  ?RL'L/No 
 Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

��ก������	
�� ���� �>?��>?���@AB ����ก��ก�		����� W-8BEN-E  �������� �!"�#�� 
(If you check �Yes� in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

   ��ก��( !>�@O(���ก(� ��� K(G'�����กJ(H�#��� FATCA  'LH���?RL    'L/Yes  ?RL'L/No 
 Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? 

1 

ZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZ.. 

��������	
�����ก�������

1  U.S. Account   1 Non U.S. 
Account

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

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

2
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 2

           ��ก��( !>�������������R���������กก��	
��/��������
����  ( L� �(G?#�F(กก(������'�H��ก���`G�                     'L/Yes           ?RL'L/No 
%�& ���a(ก  !>����  Q!�##���G(R'�@L����� b�J(E�`�����@J(��$c) ��I�%�L���G�& 50 �fI�?!����(G?#���R   
H���R����`G�@�����กL�'H� ก�#�(G?#�#��ก�L(�?#���I�%�L���G�& 50 �fI�?!���@�����`G���R '������$�!g�L(@�# 
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�/ ��ก�����26���)�	&""�)��(�� 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+ ���	ก���ก�#��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+ ���	ก���ก�#�� q��)� FATCA  �4��  	������ �!�	
���)�� ���ก�������!	�������"��� ��)�	&""��
1+����#���ก��+� ���"� �.���'� 

��)�	&""�����
1���1��� )���+���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 
Part 2 

ก(�G��G��%�&ก(� !���G�%!��@O(�&  
(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"���
�$��!�26�	&""������ก�� �)�(���.��
1��)���		s�����
� ����)���		s���� W-9 �26�(���.�����26���w� +��$.ก)��� 
����+��"�	$�#���	.�t� -.���	 �
���'�4� &��������)���
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.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"��)ก���
1�!������-.���	+ ����	��!��������ก���2�!ก�	���ก�-.���	 q��� 30 #�� ������ก�
��)&ก��t��2�
1���2����������(���.�(���.ก"���
1�!	&� 
        �		s�����
�+��$.ก)��� ��!�ก�t
�
1-.���	�
ก������(���ก���/(���.�/"�����������1��)�� �.ก"��)ก���
1�! ������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��#�� �ก�t
�
1�.ก"��+��+ � ������ก��)��(�� 3 (���)�� �����
ก��������(���.�����26���w� +��$.ก)��� ����+��"�	$�#���	.�t��ก
1�#ก�	 
        �$��!(���.ก"�� -.���	�
���'�4� &��������)���
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.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 
Part 3 

ก(�G��G�R'H� !"# �G���R��%�&ก(�H�ก��$� (Authorization for information disclosure and account withholding)  

�.ก"��)ก����"#���������
1+������ก���ก���ก$���ก�-.���	 �ก�� ������ก�� ��)��+2�
�  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. �2{ �-�(���.�)���| (���.ก"�����ก����#������ �กw	q��
��ก��2�!��_ ��!/���� )���2�!��_ �%1��#�$%� ���#������ �กw	q��
��ก�(������p�����ก� 

(Internal Revenue Service: IRS) (���.� ��ก���#�#�$%� 4�1��.ก"�� �
1��.� ��(2�!���)�#-.���
�q��
 ������(	�}4
 �$��!)�����ก�กt~����1�� FATCA ("�� 
�26�-.�2��	�)�)�� ����-.�+����"#����#����) ����#����������.�"��"�������	�}4
 ก�����������(��-��ก��ก	�}4
 ���ก���"��1��+�#���	�}4
 ����#����� 
2�!�q���!�.�"��(��-��)q�t~����ก������ ��!/���� �����������1�| �
1�
��.�ก�	-.���	�����2{ 	�}4
-���-.���	 )�� ������#����+ � ��!(���.���1�|�
1�ก
1�#ก�	
"#��������'����ก������/���'&�ก���
1���$.ก����(�3 ����#�������q��
��ก��2�!��_ ��!/���� )���2�!��_ �%1��#�$%� 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  



 3

 
2. ��ก������ก	�}4
(���.ก"���
1�
ก�	-.���	�����2{ -���-.���	 ��!/���� ����+ ��
1�.ก"��+ ���	��ก����-���-.���	 �����#��
1ก���� 3 ����#������ �กw	q��
��ก��

2�!��_ ��!/����)���2�!��_ �%1��#�$%� IRS q��)�	��"�	(��ก����� ��!/���� ก��กt~�)���| �#�$%�(��)ก�� | �!�#���-.���	ก�	���#������ �กw	
q��
��ก� ��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"��+����(���.��
1����26�)��ก�������t��$��!	�}4
�
1)��������� (U.S. Reportable Account) ����(���.��
1����26�)������������ก�-.���	  ����+��
�����$�!(����ก�#��ก��	��"�	4�ก������
1����ก��������(���.�+ �  ������(���.�3 ��!	&�$��!�26� Non-Participating FFI  -.���	�
���'�4� &��������)�
��
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.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 
Part 4 

ก(����$(�'H���������@(R'�!�&QG��%�&����ก��'� �ก@(���I 
Customerks authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

���1�"#���! #ก(���.ก"�� ��!�26�ก��� q��!"#����������(���.ก"���ก����������ก���/(���.�/"����������ก�		�������!�$�	��ก������)���| �
1�26�
����(��-��)q�t~��
1-.���	�26�)�#���(��(�����26�-.��� ��������) �26����| +2  �#�����ก�t
�
1�.ก"���2{ 	�}4
ก�		�����/�$�	��ก������ | -���-.���	  3 �
��������	�	�
� �.ก"����	���	��!��������	&""�(�#���)�	&""�) ��)��+2�
������� (���+ ��ก� 1.	������� ก��/ก���&�/�$�	��ก������ | �
1�.ก"�����'&�ก���
���ก������-��� �����2{ 	�}4
����x�ก ���� 	�}4
����(�����ก������ ����4�	��ก�����ก��������1� ����3 �)������-���-.���	 2. -.����	��&�ก��(��� �����1� 
��!-.��ก
1�#(���ก�		������� ก�� /ก���&�/�$�	��ก������ ��ก���#(���)��,  ��! 3. ���4�ก(��ก�&��'&�ก�����ก������(��-.���	,  4.)�#��� ����-.��
1�ก
1�#(��� ����
	�������"��� (��	&""� ��ก���#(���)�������� ) �����2���&	����!���")    �
���'�4���ก���(���.� "����������!"��������  | �ก
1�#ก�	ก���� �)���!ก��
�2{ �-�(���.� ������ก t �
1���� )����ก����	�	�
���!��ก���/(���.��
1����$%� (�%1�)��+2�
��!�#���
�ก#�� ,��ก�����!(���.�/) )��ก������
1�ก
1�#(��������
��!)���2�!��_ (�#�$%�ก����� FATCA ��!ก�����2���ก����!2��	2���ก��s�ก������!ก�����	��&����ก�������ก�ก��ก��ก������) ��������
1�#�� 
�.ก"��+ ���	��ก�����!(���.����� ��!+ ���"��������/"��������ก�		&""� ��ก���#(���)���&ก���   ��!��	&""� ��ก���#(���)����!���#������4ก���������!
)���2�!��_��!	&""��
1�ก
1�#(����&ก��������$������ / 4���ก�����!(���.� |(���.ก"���!�#���ก��+ � +��#���!��.���.2������������ก����	�	���� กw���
-�
-.ก���ก�	�.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������(R���กJ(H�#%�& �����?��L(�n'� �ก@(�o�����I pf����ROf��ก��G��G�R'H�R�ก(� !"# �G���R�� ก(�H�ก��$� %�&
ก(�G�����(R@�R �̀�q��(�ก(� ���/�(�q��ก�Fก����(` F�(  �̀�� !>�H��กW(�%HL�ก(���I Ff�?#����(GR�����?�� !>�@J(��$  
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
              
(                                                                                                                                                                     ) ApplicantRs Signature 

@L����I@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............................................................................................................................     
              

-.��
�����������....................................................... 
Authorized Person 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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�J(E�`�����@J(��$ (Glossary of key terms) 

��ก����	�	�
��26���&2���1�#�)$&2�!��"��ก����(���.�����������!�26�(���.����ก�t!��1#+2 �����
� +��$���26�ก����"��2�%ก�����q��
����ก����� -.���	��ก��� 
FATCA Form ()��������
12��ก�� FATCA Form)  +����	2�!ก��"#��$.ก)��� "�	$�#� ��!+����	-� 4�	)��"#��-� ���  | ����+����	-� 4�	)��"#��
��
�����
1�ก� ��กก���% $��)��(���.��
� ��ก�����
(������� | �ก
1�#ก�	�$��!(����)�	&""�(�����������		s����(�������ก�����p (U.S. IRS) 32� (�
"#����w�����"��2�%ก����ก-.��
1�����$��"��2�%ก���ก
1�#ก�	ก�����q��
(������p�����ก� 

��������� (Entity) - ����$%� 	&""�)��ก���������ก���� )���)��ก����� �%1�+��4�	&""�'��� � 

������ R��ก�� (U.S. Person) - ���1�#�)$&2�!��"��ก���� �กw	q��
 ��)�	&""��!$��#���26�	&""������ก�� �ก�t
�
1�26� 
� �����&����#�������)�	&""��
1�� )���(%�������p�����ก� ������ )���q��)�ก�����(������p�����ก�������p (������p�����ก� 

� ����)��!$���26�	&""�����p$�� - (i) _�������p�����ก��
������q��)�ก������ก��	��"�	)��"����1�_�� ����)� ����2�!� w�)���|�
1�26����!���"�}�ก
1�#ก�	
ก��	������� ก��(������)� ��! (ii) 	&""���}4�)������ก����%1���������"��
1�
�������ก��"#	"&�ก��)� �������1�����"�})���|�����)� 

� ������(��-.�)���%1��26�	&""������ก������-.��
$�1��
1��.������p�����ก� 

FATCA 
FATCA �26�"�����(�� Foreign Account Tax Compliance Act �%1��26�ก��������q��
(��2�!��_����p�����ก� �
1�&����	&""������ก���
1�
������������ก������
��ก2�!��_����p�����ก�   �26��
1"� #����p	��+���!+ �������(��)ก��ก�	2�!��_����p�����ก�����ก
1�#���1��ก�	ก����� FATCA ���1���ก�2�
1��(���.�
�ก
1�#ก�	 
� 	&""������ก���
1�
������������ก�������2�!��_+�� ��! 

� 4�#+���
1�
������������ก�������2�!��_����p�����ก� 

@O(���ก(� ��� (Foreign Financial Institution) - ����$%� �$�	��-.���	x�ก���ก������ �$�	���
1��	x�ก���� ��)�	&""��
1 ������'&�ก���ก
1�#ก�	ก�����&� ����
	�����2�!ก���
1ก����  )���
1�����3 �ก����� FATCA 

�(G?#�F(ก(������/�(G?#��(����R (Passive Income) - 3 ���1#+2����$%���#�(�����+ ��#�ก�����ก"��4������
12�!ก�	 �#� 
� ����2��-� ��!������������� �������2��-� (���+ ��
1��
�	��������2��-�) 

�  �ก�	
�� ��!���+ ��
1��
�	���� �ก�	
�� 

� "���4�� ��!"����(���'�� (Royalties) �
1��ก�������ก"���4����!"����(���'��
1+ ���กก��2�!ก�	ก��"������ก�����'&�ก�� ���������	�����#� 3 ��.ก����(����)�	&""� 

� �������2� (Annuities) 

� ���+ ���ก��}}� Swap 

� ���+ �"���4����������������� ��ก���+ � ��ก���#�����$+ ���	3 �)����
ก�� ������ก����
����wก������$%�+��)��� ������ก�� |  

NFFE   - �26�"�����������	 Non-Financial Foreign Entity �%1�����$%���)�	&""��
1 ��+ ��26��$�	��ก������)�������(��ก����� FATCA  

������������R��(G?#�H��กR(F(กก(�!�&ก��ก�Fก(����?RL'Lก(������ (Active Non-Financial Foreign Entity) - ����$%� ��)�	&""��
1+���26���)�	&""������ก��
��!+���26��$�	��ก������ �
1�(�����1��+((�� (����%1� ��)��+2�
� 
(1)  �
�������+ ���กก�����&�/���+ �������� (passive income) ����ก#�������! 50 (�����+ ��#�ก�����ก"��4����� �2�2�����ก�������������!�!�#��ก��

��������1��
1����!�� ��!�
����������
1�26�����������
1ก�����ก� �����26�����������
1$��+#����1�ก�����ก� ���+ ���กก�����&�/���+ �������� ����ก#�������! 50 
(����������������� �
1��)�	&""� ��ก���#�
��.��2�2�����ก������������!�!�#��ก����������1��
1����!�� 

(2)  �&��(����)�	&""� ��ก���#�26��&���
1�
ก������(���26�ก����1#+2�)�� ���ก�������
1�
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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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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

วนัที่_______________________________________  
 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ____________________________________________________________________________________ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  ใบต่างดา้ว  หนงัสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ _____________________________________________ 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (“การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ”) หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้____________________________ 
สญัชาติ _____________________ ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จ านวน ___________________หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้
หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน _________________________หุน้ และมีความประสงคข์อมอบอ านาจให ้ 
 

 นาย  นาง  นางสาว _____________________________________________________________ สญัชาติ ______________อาย_ุ_____________ปี 
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่_______________________________________ที่อยู่ เลขที่_____________ หมู่บา้น/อาคาร____________________________
ซอย_______________________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง__________________________อ าเภอ/เขต___________________________
จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_________________________(“ผูร้บัมอบอ านาจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจที่แทจ้ริงและโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของขา้พเจา้ โดยใหมี้อ านาจในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ (“การจองซือ้”) จ านวน_______________________หุน้ รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม 
รบัรอง และแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซือ้ ที่เกี่ยวกบัการจองซือ้ ในการช าระเงินใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ การใหข้อ้มลู และการลงนาม รบัรอง แกไ้ข
เพ่ิมเติม และยื่นเอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ ในการติดต่อกบับริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการจองซือ้ การตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการจองซือ้ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ  
 
ทัง้นี ้ กิจการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนงัสือมอบอ านาจฉบบันีแ้ลว้ ให้
ถือเสมือนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้  
 

ลงช่ือ_________________________ผูม้อบอ านาจ  
(                                            )  

 
ลงช่ือ_________________________ผูร้บัมอบอ านาจ  

(                                            )  
 
ลงช่ือ_________________________พยาน  

(                                            )  
     

ลงช่ือ_________________________พยาน  
(                                            )  

 

 
 ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 



 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 




