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หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นและเอกสำรกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน             
ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นควบคู่กับ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท  
ครัง้ท่ี 1 (SINGER-W1) และครัง้ท่ี 2 (SINGER-W2) 

ระหว่ำงวันที่ 4-11 เมษำยน 2562 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SINGER-W1) และครัง้ท่ี 2 (SINGER-W2) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “SINGER”) 

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

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

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

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  : กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 226  

เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 

กำรประชมุผู้ ถือหุ้นที่มีอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้น  : กำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อก ำหนดรำคำ
เสนอขำยหุ้นสำมญัและรำยละเอียดเพิ่มเติม 

: กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228  

เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 226 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2562  
ได้พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  (Right Offering) และ
พิจำรณำอนมุตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท จ ำนวน 2 ชุด ซึ่งจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights)  โดยมี
รำยละเอียดในกำรจดัสรรตำมหวัข้อด้ำนลำ่ง 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนและ
ได้รับสทิธิจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 และก ำหนดวนัจองซือ้และช ำระเงิน
คำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ในระหวำ่งวนัท่ี 4-11 เมษำยน 2562 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้น                                        : หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเดิม : 270,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 270,000,000 หุ้น         
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

http://www.singerthai.co.th/
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ทุนจดทะเบียนที่จะช ำระเพิ่มส ำหรับ
กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

: ไ ม่ เ กิ น  432,000,000 บำท  แบ่ ง เ ป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวนไม่ เ กิ น 
432,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รำยละเอียดดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering)  

(2)  จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม SINGER-W1 จ ำนวนไม่
เกิน 108,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม SINGER-W2 
จ ำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้ น ซึ่งใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้ 2 ครัง้
ดงักล่ำว จะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ 
(Excess Rights) 

ทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื อ้                      
กรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน
และแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้ 
2 ชดุ ครบทัง้จ ำนวน 

: ไม่ เ กิ น  702,000,000 บำท แบ่ ง เ ป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน  ไม่ เ กิ น 
702,000,000 หุ้น  มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร : (1) จ ำนวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น  

(2) จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของ    
บริษัทครัง้ที ่1 (“SINGER-W1”) และ ครัง้ที ่2 (“SINGER-W2”)  ไมเ่กิน        
216,000,000 หุ้น 

รำคำเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ตอ่หุ้น) 

: 4.89 บำทตอ่หุ้น 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : 5 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นใหม่ (หรือ 1.25 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่)  
ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิง้  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในจ ำนวนที่เกินกวำ่
สทิธิของตนได้ (โดยมีรำยละเอียดตำมวิธีกำรจดัสรร) 

วิธีกำรจดัสรร ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง 

: บริษัทจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหมจ่ ำนวนไมเ่กิน 216,000,000 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.89  
บำท ในอตัรำสว่นกำรจองซือ้เท่ำกบั 5 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 4 หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุใหม ่(หรือ 1.25 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม)่ โดย 

1.  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้นเดิมอำจแสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับ



                                                                                                           บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 4  

จดัสรรตำมสดัส่วนได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกัน และจะได้รับจัดสรร
หุ้ นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิต่อเมื่อมีหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำร
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว 
โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจอง
ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกวำ่สิทธิ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิดงักล่ำว 
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรจดัสรร หรือจนกว่ำจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรำย
ใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วอีกต่อไป  

2.  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน
เป็นจ ำนวนน้อยกว่ำหุ้นสว่นที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ ให้จดัสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบุ
ในใบจองซือ้ส ำหรับกำรจองเกินสิทธิดงักลำ่ว และช ำระค่ำจองซือ้หุ้ น
ดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำย  

3.  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน
เป็นจ ำนวนมำกกวำ่หุ้นสว่นที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ ให้จดัสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนัน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำ
สทิธิแตล่ะรำย ซึง่กำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วให้ด ำเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้น
เหลอืจำกกำรจดัสรร ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับ
สว่นที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไมม่ีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัปิดรับจองซือ้หุ้นซึง่จะเป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อ 7.3 

4.  ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทเหลือจำกกำรจดัสรรในครัง้นี ้
บริษัทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้ตอ่ไป   

5.  กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิข้ำงต้นไม่ว่ำ
กรณีใดจะต้องไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ
รำยใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่
ต้องท ำค ำเสนอซื อ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร และใน
ลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถือหุ้น
บริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้ นที่ได้ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 
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กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุ้น      : ในกรณีมีเศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ของผู้ ถือหุ้นตำมอตัรำกำรจดัสรรดงักลำ่วข้ำงต้น (หรือในรอบกำรจัดสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ) เศษของหุ้นดงักลำ่วให้ปัดทิง้  

 

3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (SINGER-W1) 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“SINGER-W1”) ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ใช้
สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Issue) และจองเกินจำกสทิธิ (Excess Rights) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน  108,000,000 หนว่ย 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรร SINGER-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) และจอง
เกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัที่ได้รับจัดสรร 
ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วให้ปัดเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง
สิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญ
แสดงสทิธิในสว่นที่เหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 7.00 บำท เว้นแตก่รณีมีกำรปรับสทิธิ 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) (ไมค่ิดมลูคำ่) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ภำยใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมมีตใิห้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) 
และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 2 หุ้ นสำมัญที่
ได้รับจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญั
แสดงสิทธิคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วต่อไป   

ผู้ ถือหุ้ นที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ 
(Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม 
ตำมจ ำนวนหุ้ นเพิ่มทุนส่วนที่ เ กินจำกสิทธิที่ ได้ รับจัดสรร โดยมี
รำยละเอียดตำมข้อก ำหนดและวิธีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิทัง้จ ำนวนได้ทุกวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม เดือน
มิถนุำยน เดือนกนัยำยน หรือเดือนธันวำคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละ
ปีปฏิทิน ภำยหลังจำกวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิ)  

โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของ
เดือนมีนำคม หรือของเดือนมิถุนำยน หรือเดือนกันยำยน หรือเดือน
ธนัวำคม ภำยหลงัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้แรก) 
และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะตรงกับวันครบอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็น
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 ที่จะใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสำมัญ
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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เหตุในกำรออกหุ้ นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ  

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขในกำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ และเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ซึ่งเป็นเหตกุำรณ์ที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

กำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ เมื่อเกิด
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทน
ของ  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 
(1)  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทอนัเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลง
สภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นใดๆ โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภำพหรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นนัน้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 70 ของ
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้ ส ำรองตำมกฎหมำย
และส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใดๆ 
 (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ที่ท ำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจะได้รับเมื่อมีกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

วิธีกำรจดัสรร ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง 

: โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 3.1 หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ เร่ืองวิธีกำรจัดสรร
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง 

 

3.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“SINGER-W2”) ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ใช้
สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
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ทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Issue) และจองเกินจำกสทิธิ (Excess Rights) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน  108,000,000 หนว่ย 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรร SINGER-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) และจอง
เกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัที่ได้รับจัดสรร 
ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วให้ปัดเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง
สิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญ
แสดงสทิธิในสว่นที่เหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 14.00 บำท เว้นแตก่รณีมีกำรปรับสทิธิ 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) (ไมค่ิดมลูคำ่) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีมติให้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 4 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) 
และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 2 หุ้ นสำมัญที่
ได้รับจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญั
แสดงสิทธิคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

ผู้ ถือหุ้ นที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ 
(Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม 
ตำมจ ำนวนหุ้ นเพิ่มทุนส่วนที่ เ กินจำกสิทธิที่ ได้ รับจัดสรร โดยมี
รำยละเอียดตำมข้อก ำหนดและวิธีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
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วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิทัง้จ ำนวนได้ทุกวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม เดือน
มิถนุำยน เดือนกนัยำยน หรือเดือนธันวำคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละ
ปีปฏิทิน ภำยหลังจำกวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิ)  

โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของ
เดือนมีนำคม หรือของเดือนมิถุนำยน หรือเดือนกันยำยน หรือเดือน
ธนัวำคม ภำยหลงัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้แรก) 
และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะตรงกับวันครบอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็น
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ที่จะใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสำมัญ
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้ นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ  

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขในกำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ และเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ซึ่งเป็นเหตกุำรณ์ที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

กำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ เมื่อเกิด
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทน
ของ  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 
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(1)  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทอนัเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลง
สภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นใดๆ โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภำพหรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นนัน้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 70 ของ
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้ ส ำรองตำมกฎหมำย
และส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใดๆ 
 (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ที่ท ำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจะได้รับเมื่อมีกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

วิธีกำรจดัสรร ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง 

: โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 3.1 หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ เร่ืองวิธีกำรจัดสรร
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง  

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งควำม
ประสงค์จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับจดัสรรจะได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

4.2 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นเดิมอำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่ำสทิธิ 
(Excess Rights) ท่ีได้รับจดัสรรตำมสดัสว่นได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกนั และจะได้รับจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
กวำ่สทิธิตอ่เมื่อมีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตำมสทิธิครบถ้วนทัง้หมด
แล้ว โดยจะจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นไมใ่ช้สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนง
จะซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิดังกล่ำว 
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร หรือจนกวำ่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

4.3 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สิทธิของตนเป็นจ ำนวนน้อยกว่าหุ้นสว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสิทธิ  ให้จดัสรรหุ้นสว่นที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบใุนใบจอง
ซือ้ส ำหรับกำรจองเกินสทิธิดงักลำ่ว และช ำระคำ่จองซือ้หุ้นดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำย 
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4.4 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนมากกว่าหุ้นสว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสิทธิ  ให้จดัสรรหุ้นสว่นที่เหลือนัน้ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวำ่สิทธิแตล่ะ
รำย ซึง่กำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วให้ด ำเนินไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร  โดยมีสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

(ก) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ   =   จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนที่เหลือจำกกำรจดัสรร
ตำมสิทธิ x สดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรำย  (ในกรณีที่มีเศษหุน้ใหปั้ดเศษ
หุน้นัน้ท้ิง) 

ตัวอย่าง 

หุ้นสำมญัเพิ่มทุนทัง้หมดจ ำนวน 2,000 หุ้น หกั หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจัดสรรตำมสิทธิตำมที่ผู้ ถือหุ้นแสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้จ ำนวน 1,400 หุ้น คงเหลอืหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจำกกำรจองซือ้ตำมสทิธิจ ำนวน 600 หุ้น 

    ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ได้รับจัดสรร
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน        
ที่จองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับจัดสรรเกิน

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

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรร  

    ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรร (หุ้น) รวมหุ้นท่ีได้รับการ

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

* ผู้จองซ้ือจะได้รบักำรจดัสรรหุ้นไม่เกินจ ำนวนทีจ่องซ้ือ 

(ข) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรำยจะได้รับกำรจดัสรรจะไมเ่กินจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรำยระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยถกูต้องครบถ้วน
แล้ว 

(ค) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมข้อ (ก) อยูอ่ีก ให้ท ำกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองเกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยที่ยงัได้รับกำรจดัสรรไมค่รบตำมวิธีในข้อ (ก)  

(ง) บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้ผู้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทัง่ไมม่ีหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุเหลอืเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นได้อีกตอ่ไป  
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4.5 ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทเหลือจำกกำรจดัสรรในครัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทตอ่ไป 

4.6 กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหมท่ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิข้ำงต้นไมว่ำ่กรณีใดจะต้องไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิรำยใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผำ่นจดุที่ต้องท ำค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร และในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัอนญุำตให้คนตำ่งด้ำวถือหุ้น
บริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record 
Date) 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 ได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและได้รับสทิธิจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนำคม 2562  

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ระหว่ำงวนัที่ 4-11 เมษำยน 2562 ภำยในเวลำท ำกำร เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. (รวม 5 วนัท ำกำร นบั
เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ) 

6.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั  (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 
ชัน้ 9 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ 
175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2680-1327  0-2680-1715 โทรสำร 0-2680-1733 

** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซ้ือไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 
 

7. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยระบจุ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่
ละรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนท่ีแสดงไว้ในใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มำด้วย 
1) และจ ำนวนหุ้นที่ต้องกำรจองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิ ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพียงใบเดียวต่อผู้จองซือ้ 1 รำย 
พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ และช ำระเงินคำ่หุ้นเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้
ตำมสทิธิที่ได้รับ และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับจดัสรร (ถ้ำมี) โดยโอนช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุ หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ และยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไปยงัสถำนที่รับจองซือ้หุ้นและ
รับช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ในวนัและเวลำที่รับจองซือ้ (ตำมที่ระบใุนข้อ 6)  
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7.1 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(1) กรณีช ำระด้วยเงินโอนเข้ำบญัชี (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน) 

 ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยเงินโอน โปรดช ำระเงินได้ที่บญัชี “บริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์ ” หรือ “Asia Plus Securities Company 
Limited For Securities Subscription”  

ธนำคำร / สำขำ : กรุงเทพ /  สำทร 
ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 
เลขที่บญัชี  : 142-310060-9 

 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินดงักลำ่ว (ฉบบัจริง) มำพร้อมกบัใบ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน) ช่ือ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ที่สำมำรถติดตอ่ได้  ไว้ในด้ำนหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

 ก ำหนดเวลำรับจองซือ้ด้วยเงินโอน : รับจองซือ้ระหว่ำงวนัที่ 4-11 เมษำยน 2562 (เฉพำะวนัท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพย์) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. 

(2) กรณีช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน)  

 ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะช ำระเงินคำ่จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ กรุณำติดตอ่
ตวัแทนรับจองซือ้ที่สถำนที่รับจองซือ้หุ้นและช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค               
หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกัด เพื่อจองซือ้
หลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription” โดย
จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 5 เมษำยน 2562 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีภำยใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยในวนัท ำกำรถดัไปเทำ่นัน้ 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน) ช่ือ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ที่สำมำรถตดิตอ่ได้  ไว้ในด้ำนหลงัเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ 

 ก ำหนดเวลำรับจองซือ้ กรณีรับช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ : รับจองซือ้ระหวำ่งวนัที่ 
4-5 เมษำยน 2562  (เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์) ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น.  

ทัง้นีผู้้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ข้อมลูส ำคญัอื่นๆ  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ช ำระเงินคำ่จองซือ้ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด 
หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ที่สัง่จ่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมวนัที่สัง่จ่ำย บริษัท
จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้สละสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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 ในกรณีช ำระคำ่จองซือ้หุ้นด้วยเช็ค กำรช ำระเงินคำ่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำยท ำกำร
ขึน้เงินตำมเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ำกรณีใดๆ กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้แล้วเทำ่นัน้ 

 บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ งดรับช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ท ำกำรจองซือ้ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนด้วย
วิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจะต้องน ำเอกสำรที่ใช้ในกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้พร้อมช ำระเงินเต็มจ ำนวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ได้รับ และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิที่ได้รับจดัสรร ไปติดต่อ
ตวัแทนรับจองซือ้ตำมที่อยูใ่นข้อ 6.2 

ก) ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีกรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3)  

ผู้ ถือหุ้นต้องระบุจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้แสดงไว้ใน
ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และจ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำรจองซือ้หุ้นเกินกวำ่สทิธิ พร้อมทัง้ลง
ลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ บุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ก ำหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ จะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิให้ครบจ ำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิที่ได้รับ
จดัสรร 

ข) ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1)  

ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)  ในฐำนะนำย
ทะเบียนของบริษัทและได้จดัสง่ไปทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี  ้ซึ่งจะ
ระบจุ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยมีสทิธิได้รับกำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 

ค) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน  

หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตำมสิทธิรวมกบัสว่นที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง ตำมวิธีกำรช ำระค่ำจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เลอืก
ช ำระ โดยพิจำรณำรำยละเอียดและด ำเนินกำรตำมที่ระบใุนข้อ 7.1 

ง) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือส ำเนำ Statement ส ำหรับบญัชี
กระแสรำยวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญัชีธนำคำรทัง้ 10 หลกั เท่ำนัน้ พร้อมรับรองส ำเนำ
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ถกูต้อง โดยบญัชีดงักลำ่วต้องเป็นบญัชีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่
จองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ตำมที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ทัง้นี ้
ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดังกล่ำวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่เปิดไว้กับ
ธนำคำร ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้โดยช ำระเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ในกรณีที่ไมม่ีบญัชีของธนำคำรดงักลำ่ว บริษัท
โดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ตำมช่ือที่ปรำกฏ
ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยูท่ี่ปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 ภำยใน 10 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น  

จ) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมำยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรแทน 

หนงัสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงั
ไมห่มดอำยขุองผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ ำนำจ ซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (สิง่ที่สง่มำด้วย 4) 

ฉ) เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ เฉพำะผู้ที่ประสงค์
จะน ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทำ่นัน้  

ส ำหรับผู้ ที่ประสงค์จะฝำกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์  (Issuer Account) 
สมำชิกเลขที่ 600 ในนำมผู้ จองซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจอง
หลกัทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
เทำ่นัน้” (เอกสำรเพิ่มเติม 3.1)  เพื่อน ำสง่ให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

ช) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำ
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เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ (อำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ และ/หรือ
มำรดำ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ที่ผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ซึ่งท ำให้ช่ือ-นำมสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 15 มีนำคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ ให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง
เปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  โดย
ลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำม)ี 
พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ที่ยงัไมห่มดอำย ุ
(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยลำยมือช่ือนัน้
ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลหรือหนว่ยงำนของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล ำเนำซึง่รับรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้
มีอ ำนำจลงนำม ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ทีอ่อก
ให้ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง
ที่ยงัไมห่มดอำย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือของ
ผู้จดัท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถกูต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อมตรำประทบัของ
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ หรือรับรองควำมถกูต้อง และมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนในวนัจองซือ้  

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำร
เพิ่มเติม 3.3) แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบคุคลอเมริกนั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั (เอกสำรเพิ่มเติม 3.4) 
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หำกผู้ จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์อื่น และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จักลกูค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ  (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทนุ (Suitability Test) กบับริษัทหลกัทรัพย์นัน้แล้ว ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 2 ปี ผู้จองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วไม่จ ำเป็นต้องกรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมใน
กำรลงทนุ (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไมเ่ป็นไปตำม
เง่ือนไขที่กลำ่วข้ำงต้น ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องแนบแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำร
เพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ตวัแทนรับ
จองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้    

7.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือกำรคืนเช็คคำ่จองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นเนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ  

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 
เนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ 
และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระ
เงินคำ่จองซือ้ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้ ส ำหรับผู้จอง

ซือ้ที่ได้แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรรับเงินคำ่จองซือ้หุ้นคืนด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัชี ตวัแทนรับ
จองซือ้จะคืนเงินเข้ำบญัชีด้วยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร โดยบญัชีดงักลำ่วต้องเป็นบญัชีออม
ทรัพย์หรือกระแสรำยวนัท่ีเปิดไว้กบัธนำคำร ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4. ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
7. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
8. ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
9. ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 
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ทัง้นี ้ช่ือบญัชีธนำคำรต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน โดยแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรกหรือส ำเนำ Statement 
บญัชีกระแสรำยวนั หรือบญัชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง ที่ระบช่ืุอบญัชี และเลขที่บญัชีครบ
ทัง้ 10 หลกั พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) กรณีไม่ได้รับส ำเนำสมุดบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บญัชีกระแสรำยวนั
หรือบญัชีออมทรัพย์ ที่ระบช่ืุอบญัชี และเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือไมไ่ด้
แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรรับเงินค่ำจองซือ้หุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้ำบญัชี บริษัทโดยตวัแทนรับ
จองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร โดยจดัท ำเป็นเช็คขีด
คร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมผู้จองซือ้หุ้น และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน
สมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัที่ 15 มีนำคม 2562 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น 

กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
ภำยในเวลำดังกล่ำว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร นบัจำกวนัพ้นก ำหนดระยะเวลำ  10 วนัท ำกำรดงักลำ่วจนถึงวนัที่ได้มีกำร
ช ำระคืนตำมวิธีดงักลำ่วข้ำงต้น อยำ่งไรก็ดี หำกได้มีกำรช ำระคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ไม่ได้
รับจดัสรร โดยกำรสง่เช็คคืน หรือ โอนเงินเข้ำบญัชีผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัที่ 15 มีนำคม 2562 
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำจองซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้ จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ จำกบริษัทหรือตวัแทนรับจองซือ้อีกตอ่ไป 

7.3.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้ และ/หรือไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ตำมเช็คคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้หุ้นจะคืนเช็คค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ที่ไม่ได้รับ
กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้และ/หรือไมส่ำมำรถเรียก
เก็บเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมเช็คคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คจำกตวัแทนรับจองซือ้ ภำยใน 30 วนันบัจำก
วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้  

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นที่ได้รับกำร
จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน  ณ 
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วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ซึง่
ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น
ซึ่งผู้ จองซือ้อำจได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำกที่หุ้ นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์แล้ว 

7.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  

บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ได้รับกำร
จดัสรรเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้ต้องกำรขำยหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้น
ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะ
สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ อนุญำตให้หุ้นของ
บริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ จองซือ้ได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 
ดงักลำ่วแล้ว 

7.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นตำมจ ำนวน
หุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจอง
ซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำด
หลกัทรัพย์ อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์  

ในกรณีข้อ 7.4.3 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์
จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรสง่มอบ
หุ้นดงักลำ่ว โดยออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ตำมข้อ 7.4.1 แทน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในกำรจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตำมที่ระบไุว้ด้ำนหลงัใบจอง) ที่ผู้ ถือหุ้น
มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู ่และเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรร
เข้ำบญัชีดงักลำ่วให้ถกูต้อง หำกระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
จะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยของ
หุ้น หรือควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้นคืน 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกรำยละเอียดดงักล่ำวไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ระบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรออกใบหุ้นให้แก่
ผู้ จองซือ้แทน ซึ่งอำจท ำให้ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถขำยหุ้นที่จองซือ้ได้ทันทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 
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7.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

7.5.1 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับหลกัฐำนกำรจองซือ้ที่ลงช่ือรับ
จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้น โดยกำรจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อ
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

7.5.2 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิ และช ำระเงินค่ำจองซือ้แล้ว จะไม่มี
สทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ เว้นแตไ่ด้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัท 

7.5.3 หำกจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับจำกกำรจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

7.5.4 หำกจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่บริษัท
เหน็สมควร 

7.5.5 หำกผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้น 
หรือบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น และไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ที่
มิใช่ควำมผิดของบริษัทภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและกำรช ำระเงินค่ำหุ้น
ตำมที่ก ำหนด หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือไมช่ดัเจน 
หรือจองซือ้ด้วยวิธีกำรอื่นที่มิได้ก ำหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญั
แสดงสิทธิของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือหุ้นรำยนัน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรที่จะไม่จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว  

ดงันัน้ ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 

7.5.6 ในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ัดสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยใด หำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วจะท ำให้สดัสว่นกำรถือ
หุ้นสำมญัของผู้ ถือหุ้นต่ำงด้ำวเกินกว่ำจ ำนวนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท โดยผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วอำจไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพียงบำงสว่น 

7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้น เง่ือนไขในกำรจองซือ้ 
หรือข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค หรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วของบริษัท 

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

บริษัทจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้รวมทัง้เงินทนุที่จะได้รับหำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก
รำยใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครบถ้วน ไปใช้ส ำหรับกิจกำรของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ดงันี ้
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1) เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และช ำระคืนหนีเ้งินกู้ยืม จ ำนวนเงิน
ประมำณ  1,000 - 1,200  ล้ำนบำท  ระยะเวลำที่คำดวำ่จะใช้เงินภำยในไตรมำส 4 ปี 2562 

2) เพื่อใช้รองรับกำรขยำยธุรกิจ สินเช่ือรำยย่อยแบบมีหลกัประกัน และสินเช่ือเพื่อสินค้ำเชิงพำณิชย์ ซึ่งคำดว่ำจะมี
ควำมต้องกำรใช้เงินประมำณปีละ  300  ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2562-2564 

3) เพื่อใช้รองรับกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือบุคคล และสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ ซึ่งคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้เงิน
ประมำณปีละ 500  ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2562-2564 

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งและมัน่คงมำกยิ่งขึน้ รวมทัง้บริษัทจะ
มีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุนและสภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงินที่จะขยำยธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือที่มี
ศกัยภำพ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนำคต อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก ำไรต่อ
บริษัท ตลอดจนช่วยสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 

10. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

10.1 นโยบำยเงินปันผล - บริษัทมีนโยบำยจ่ำยปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษี
เงินได้ ส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแตล่ะปี ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัสภำวะเศรษฐกิจ ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุตำ่งๆ ในอนำคต 

10.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน
ดงักลำ่วได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

10.3 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมัญของบริษัท และได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบ ริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

11. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

11.1 ผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อรำคำตลำด
ของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) และ (2) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) และกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

Price Dilution    =   (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

P1 = รำคำตลำดหลงัเสนอขำย ค ำนวณจำกสตูร   

 P1 = (P0Q0+PROQRO) / Qo+QRO 
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P0  = รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั  15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 (ตัง้แต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2562  – 26 กมุภำพนัธ์ 2562) ซึง่เทำ่กบั 5.55 บำท/หุ้น 

PRO = รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุซึง่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวนัท่ี 27 
กมุภำพนัธ์ 2562 ซึง่เทำ่กบั 4.89 บำท/หุ้น  

Q0 = จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เทำ่กบั 
270,000,000 หุ้น 

QRO = จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เทำ่กบั 216,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

P1 =  (5.55 x 270,000,000) + (4.89 x 216,000,000) / (270,000,000+216,000,000) 

     =  5.26 บำท/หุ้น 

และ   Price dilution   =   5.29% 

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้  

Price Dilution    =   (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

P1 = รำคำตลำดหลงัเสนอขำย ค ำนวณจำกสตูร   

 P1 = (P0Q0+PROQRO+PWA1QWA1+PWA2QWA2) / Qo+QRO+QWA1+QWA2 

P0  = รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั  15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 (ตัง้แต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2562  – 26 กมุภำพนัธ์ 2562) ซึง่เทำ่กบั 5.55 บำท/หุ้น 

PRO = รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุซึง่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 228 เมื่อวนัท่ี 27 
กมุภำพนัธ์ 2562 ซึง่เทำ่กบั 4.89 บำท/หุ้น  

PWA1 = รำคำใช้สทิธิของ SINGER-W1 ซึง่เทำ่กบั 7.00 บำท 

PWA2 = รำคำใช้สทิธิของ SINGER-W2 ซึง่เทำ่กบั 14.00 บำท 

Q0 = จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เทำ่กบั 
270,000,000 หุ้น 

QRO = จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เทำ่กบั 216,000,000 หุ้น 

QWA1 = จ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรใช้สทิธิของ SINGER-W1 เทำ่กบั 108,000,000 หุ้น 

QWA2 = จ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรใช้สทิธิของ SINGER-W2 เทำ่กบั 108,000,000 หุ้น 
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ดงันัน้ 

P1 = (5.55 x 270,000,000) + (4.89 x 216,000,000) + (7.00 x 108,000,000) + (14.00 x 108,000,000) 
/ (270,000,000+216,000,000+108,000,000+108,000,000)                           

     =  6.87 บำท/หุ้น 

และ   Price dilution  =   ไมม่ี  (เนื่องจำกรำคำตลำดภำยหลงักำรเสนอขำยสงูกวำ่รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย) 

11.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นควบคูก่บัใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทในครัง้นี ้  จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ นเดิม (Control 
Dilution) แบง่ออกเป็น 2 กรณี คือ 

(ก)   เนื่องจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) 
หำกผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้ตำมสทิธิที่ตนได้รับทัง้จ ำนวน จะไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข)   หำกผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซือ้ตำมสิทธิที่ตนได้รับทัง้จ ำนวน โดยที่ผู้ ถือหุ้นอื่นทัง้หมดใช้สิทธิตำมสิทธิที่ตน
ได้รับครบทัง้จ ำนวน ผลกระทบตอ่กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) จะมีคำ่เทำ่กบั 

Control Dilution = จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำย / (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำย) 

Control Dilution = 432,000,000 / (270,000,000 + 432,000,000) 

 = 61.54  % 

11.3 ผลกระทบตอ่ก ำไรตอ่ผู้ ถือหุ้น  

เนื่องจำกบริษัทมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน จึงไมส่ำมำรถค ำนวณผลกระทบดงักลำ่วได้ 
 

11.4 สรุปรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ครัง้ที่ 1 (“SINGER-W1”) และ ครัง้ที่ 2 (“SINGER-W2”) ปรำกฏตำมข้อ 3.2 และ 3.3
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร์” 
“SINGER” เช่น จกัรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ภำยในบ้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี ้
ยงัจ ำหนำ่ยสนิค้ำเชิงพำณิชย์ เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติม
น ำ้มันแบบหยอดเหรียญเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อยำ่งครอบคลมุ และหลำกหลำย ผำ่นร้ำนค้ำปลกี ซึง่เป็นสำขำของบริษัท
เอง และผ่ำนทำงตวัแทนจ ำหน่ำย โดยมำกกว่ำร้อยละ 80 ของยอดขำย
เป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ผำ่นทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 72 อำคำร กสท. โทรคมนำคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก  
เขตบำงรัก กทม. 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000050 

โทรศพัท์ : 02-352-4777   

โทรสำร : 02-352-4799 

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

ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 270,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้ นสำมัญจ ำนวน 270,000,000 หุ้ น           
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัทเป็นผู้ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร์” “SINGER”  แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เช่น จักรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนต่ำงๆ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สินค้ำเชิง
พำณิชย์ เช่น ตู้แช่ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงกำรเกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน ำ้มนัแบบหยอด
เหรียญ และเคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกลด็หิมะ เป็นต้น เพื่อสนองตอบตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งครอบคลมุ และ
หลำกหลำยทัง้กลุ่มลกูค้ำบ้ำนและกลุ่มลกูค้ำเชิงพำณิชย์  โดยบริษัทมีกลยุทธ์กำรขำยแบบเช่ำซือ้โดยมีจ ำนวน
พนกังำนขำยทัว่ประเทศ 3,392 คน กระจำยตำมสำขำกวำ่ 190 สำขำทัว่ประเทศไทย ซึง่ถือวำ่บริษัทมีเครือขำ่ยกำร
กระจำยสนิค้ำ จกัรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ภำยในบ้ำน และสนิค้ำเชิงพำณิชย์ที่ครอบคลมุทัว่ทกุภำคในประเทศไทย 
โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทส ำหรับปี 2559 – 2561 ดงันี ้
 
 
 
 
 

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

รำยได้ตำมประเภทธุรกิจ /1 /2 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. เคร่ืองซกัผ้ำ 208.65 8.20 151.55 6.41 292.7 10.1 
2. ตู้ เย็น 181.42 7.13 121.68 5.15 224.0 7.8 
3. ตู้แช่ 367.04 14.42 221.14 9.36 306.3 10.6 
4. โทรทศัน์ 
5. จกัรเย็บผ้ำ 
6. เคร่ืองปรับอำกำศ 
7. ตู้ เตมิเงินโทรศพัท์มือถือ 
8. ตู้ เตมิน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ 
9. โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
10. ผลติภณัฑ์อ่ืน 

196.76 
118.08 
382.60 
251.87 
322.67 

51.61 
197.46 

7.73 
4.64 

15.03 
9.89 

12.68 
2.03 
7.76 

168.32 
45.84 

246.33 
367.50 
227.42 
240.38 
220.94 

7.12 
1.94 

10.42 
15.55 
9.62 

10.17 
9.35 

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 

รวมรายได้จากการขาย 
และดอกเบีย้รับ 

2,278.15 89.49 2,011.09 85.09 2,523.6 87.4 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 215.11 8.45 205.87 8.71 98.7 3.4 
รำยได้อ่ืน 52.36 2.06 146.45 6.20 265.7 9.2 

รวมรายได้ 2,545.63 100.00 2,363.41 100.00 2,888.0 100.00 
หมำยเหต:ุ  
/1 บริษัทด ำเนินธุรกิจขำยสินค้ำในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดงันัน้จึงมิได้มีกำร
เสนอข้อมลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมสว่นงำน 
/2 รำยได้ตำมประเภทธุรกิจ คือ รำยได้จำกกำรขำยและดอกเบีย้รับจำกสญัญำเช่ำซือ้แยกตำมประเภทผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจให้เช่ำซือ้สนิค้ำและกำรให้สนิเช่ือภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยคือบริษัท เอส จี แคปปิตอล 
จ ำกดั (“SGC”) โดยให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ในผลติภณัฑ์ตำ่งๆภำยใต้แบรนด์ซิงเกอร์ ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจเช่ำซือ้ไป
ยงัสนิค้ำภำยใต้ยี่ห้ออื่นๆแก่ลกูค้ำทัง้ภำยในกลุม่ธุรกิจซิงเกอร์และลกูค้ำทัว่ไป รวมถึงกำรขยำยธรุกิจกำรให้เช่ำซือ้และ
กำรให้สนิเช่ือประเภทตำ่งๆ ได้แก่ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่ (Sales and Lease Back) และแบบไมโ่อน
เลม่ (Automobile Title-Backed Loan) และสนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่(Captive Finance) ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรตัง้แตปี่ 
2560 และขยำยตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัในปี 2561 โดยบริษัทมีรำยได้ดอกเบีย้รับแบง่ตำมประเภทผลติภณัฑ์ ส ำหรับปี 
2559 – 2561 ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ดอกเบีย้รับ 

รำยได้ดอกเบีย้รับตำมประเภท
ผลติภณัฑ์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยใต้ซงิเกอร์แบ
รนด์และอ่ืนๆ 

603.33 100.00 610.31 96.06 515.06 79.56 

2. สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ - - 13.00 2.05 97.28 15.03 
3. สนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่ - - 12.00 1.89 35.02 5.41 

รวมรายได้ดอกเบีย้รับ 603.33 100.00 635.31 100.00 647.36 100.00 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

สนิค้าซิงเกอร์สามารถแบง่แยกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้
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ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน  ได้แก่ 

▪ ผลติภณัฑ์จกัรเย็บผ้า เช่น จกัรเย็บผ้า เข็มจกัร น า้มนัหลอ่ลืน่อเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์
พน่ กรรไกร เป็นต้น 

▪ ผลติภณัฑ์กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในครัวเรือน เช่น ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 
▪ ผลิตภณัฑ์กลุม่ภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) ชุดจานดาวเทียม กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอล 

และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น 

ผลติภณัฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ 

▪ กลุ่มตู้ แช่ เช่น ตู้ แช่แข็ง ตู้ แช่เคร่ืองดื่ม ตู้ แช่เบียร์ ตู้ แช่ไวน์ ตู้ แช่ไอศครีม ตู้ แช่เบเกอร่ีและเคร่ืองท า 
น า้หวานเกลด็หิมะ 

▪ กลุม่สินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน า้มนัแบบหยอดเหรียญ ตู้น า้ดื่ม
หยอดเหรียญ ตู้ เติมลมหยอดเหรียญ และตู้จ าหนา่ยสนิค้าอเนกประสงค์หยอดเหรียญ เป็นต้น 

▪ สนิค้าเคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสบูน า้  เคร่ืองพน่ยาสะพายหลงั  และเคร่ืองสข้ีาว 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ 
SINGER (Thailand) B.V. ที่ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไปทัง้หมด บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ได้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม ่คือ มีสดัสว่นการถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้น าโทรศพัท์เคลื่อนที่ เข้า
มาจ าหนา่ยในช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท ทัง้ในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผา่น
เครือข่ายร้านซิงเกอร์ทัว่ประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขาย การ
กระจายสินค้า  และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจ าหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างจาก
การขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท และบริษัทยงัได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนีข้อง
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการบริหารลกูหนีเ้ช่าซือ้ และตามเก็บหนีค้้างช าระ
ของบริษัทอีกด้วย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครัง้นี ้ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคญัอีกจุดหนึ่งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการ
ผนึกก าลงักบัผู้ ถือหุ้นรายใหม ่น าจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่ายมารวมกนัเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต การจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทนบัตัง้แต่ช่วงคร่ึงปีหลงัปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่จดัจ าหน่ายภายใต้ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงิน
ผ่อน แบ่งกลุม่สินค้าออกเป็น 2 กลุม่หลกั คือ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ 
โดยเพิ่มเติมผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่นๆ เช่น โทรศพัท์เคลื่อนที่ Samsung, OPPO, Huawei, 
Vivo รวมทัง้อปุกรณ์เสริมตา่งๆ 

การจ าหน่ายสินค้าของบริษัทจะจ าหน่ายผ่านบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ในรูปแบบการขายตรงผ่าน
เครือข่ายร้าน/สาขา  พนกังานขายของบริษัท และผ่านผู้แทนจ าหน่ายซึง่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ สินค้าส่วน
ใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จ าหนา่ยบริษัทจะใช้วิธีผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการ
สัง่ให้ผู้ผลติภายในประเทศผลติให้เกือบทัง้หมด  

บริษัทฯให้เช่าซือ้ผ่านทางบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั (“SGC”) ซึ่งบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 บริษัทเข้าเป็นสมาชิกกบับริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั เต็มรูปแบบเมื่อวนัที่  23  มกราคม  
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2556 เพื่อให้การคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรการให้สินเช่ือที่ดี  และท าให้สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบเครดิตลกูค้าได้ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล นอกจากการให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ในผลติภณัฑ์
ต่ำงๆภำยใต้แบรนด์ซิงเกอร์แล้ว บริษัทยงัขยำยธุรกิจกำรให้เช่ำซือ้และสินเช่ือประเภทตำ่งๆ โดยบริษัทแบง่
กำรให้บริกำรสนิเช่ือแก่กลุม่ลกูค้ำรำยยอ่ยและกลุม่ลกูค้ำผู้ประกอบกำรออกเป็น 3 ผลติภณัฑ์ดงันี ้

2.1.1 สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase) 

ให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้และเคร่ืองใช้ในครัวเรือนแกล่กูค้ำที่ซือ้ผลติภณัฑ์ซิงเกอร์ และ
ผลติภณัฑ์ที่จ ำหนำ่ยผำ่น บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย โดยลกูค้ำที่มีควำมประสงค์จะซือ้สนิค้ำแบบผอ่นช ำระ 
จะต้องผำ่นกำรพจิำรณำตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

2.1.2 สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอน
เล่ม (Automobile Title-Backed Loan)  

ให้บริกำรสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back)  และแบบไม่โอนเล่ม 
(Automobile Title-Backed Loan) ภำยใต้ช่ือ “รถท ำเงิน” โดยได้เร่ิมให้บริกำรตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2560 

2.1.3 สนิเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ (Captive Finance) 

ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจักรใหม่แก่ลูกค้ำผู้ ซือ้เคร่ืองจักรกับผู้ ผลิตและผู้ น ำเข้ำ (Dealer) ที่เป็น
พนัธมิตรกบับริษัท และมีกำรลงนำมในบนัทึกข้อตกซึ่งมีเง่ือนไขหลกัในกำรรับซือ้เคร่ืองจกัรคืนในกรณีที่ผู้
เช่ำซือ้ผิดนดัช ำระหรือไมส่ำมำรถช ำระตอ่ได้ 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

นโยบำยและลักษณะกำรตลำด 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

บริษัทใช้กลยทุธ์การขายตรงในระบบเช่าซือ้ควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทัง้นีก้ารขายแบบเช่าซือ้ด าเนินไป
ภายใต้การควบคมุที่รัดกุมโดยสม ่าเสมอเพื่อให้มีหนีเ้สียน้อยที่สดุ  สินค้าที่บริษัทจ าหน่ายเป็นสินค้าที่มี
คณุภาพเทา่เทียมหรือดีกวา่เมือ่เทียบกบัสนิค้าของผู้ผลติรายอื่นๆ ราคาจ าหนา่ยเงินสดของสนิค้าใกล้เคยีง
กบัสินค้ายี่ห้ออื่น โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็นลกูค้าในกลุม่ประชาชนตามตา่งจงัหวดั โดยบริษัทได้แบง่
ระบบการขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดงันี ้

▪ ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผา่นเครือขา่ยพนกังานขายของซิงเกอร์ 
▪ ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว  และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสนิค้าจกัรเย็บผ้า 
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง  สนิค้ากลุม่ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เคร่ืองดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาดเลก็ภายใน
บ้าน 

บริษัทมีการปรับปรุงและพฒันาการควบคมุคณุภาพของบญัชีเช่าซือ้ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการตรวจสอบทัง้ก่อนและภายหลังการขาย โดยจัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเช่ือ 
(Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเช่ือลกูค้าก่อนการขาย ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือ
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ลกูค้านัน้จะพิจารณาทัง้จากฐานข้อมลูภายในบริษัท และตรวจสอบกบับริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
(National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนัน้ผู้ตรวจสอบบญัชี (Account Checker) 
จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้องของบญัชีเช่าซือ้และข้อมลูสินเช่ือว่าถูกต้องตามที่ได้อนุมตัิไป
หรือไม่โดยการไปตรวจเยี่ยมผู้ เช่าซือ้ถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ ตรวจสอบบัญชีกว่า 100  คน  
รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่าซือ้ทัว่ประเทศ ภายใต้การควบคมุและตรวจสอบของฝ่ายสนิเช่ือ 

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งตามประเภทของสินเช่ือและประเภทของ
ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

2.2.1 ผลิตภัณฑ์และสินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire 
Purchase) 

บริษัทมีกลยุทธ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน บ้าน โดยเฉพาะ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทตู้ เย็น และโทรทศัน์ ซึ่งมีอตัราการครอบครองสงู และตลาดมีอตัราการเติบโตน้อย 
บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการ
ขายให้สงูขึน้ ซึ่งกลยทุธ์นีบ้ริษัทยงัได้ครอบคลมุไปถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกือบทกุประเภทอีกด้วยเช่น  เคร่ืองซกั
ผ้า  ตู้ แช่  ตู้ แช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ปรับปรุงคณุภาพของสนิค้าให้ดีอยา่งตอ่เนื่อง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้น าสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ
พาณิชย์ เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพกั อพาร์ทเมนท์ให้มากขึน้ เช่น ตู้ เติมเงิน
โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน า้มนัหยอดเหรียญ และเคร่ืองท าน า้หวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดบั
ความสามารถในการแขง่ขนั และเพิ่มรายได้ให้กบัผู้ประกอบการรายยอ่ย 
ปัจจบุนับริษัท มียอดจ าหน่ายสะสมตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือได้มากกวา่ 50,000 เคร่ือง บริษัทได้สร้างระบบ 
Server ขึน้มาเพื่อบริหารจดัการการเติมเงินผ่านเครือขา่ยตู้ เติมเงินของซิงเกอร์ บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ย
แอร์ไทม์ (Air time) ให้กบัเครือข่ายผู้ ให้บริการโทรศพัท์มือถือทัง้ 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H 
ซึง่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเป็นฐานรายได้ใหมข่องบริษัทได้อยา่งยัง่ยืน 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย 

▪ ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยของสนิค้ำประเภท Home Appliances และ Mobile คือลกูค้ำรำยยอ่ยทัว่ประเทศ 
ที่ต้องกำรซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้และโทรศพัท์มือถือ แบบเงินผอ่นท่ีคำ่งวดไมส่งู และมีกำรบริกำรท่ีเป็น
กนัเอง โดยลกูค้ำสว่นใหญ่จะเป็นผู้มีรำยได้น้อยหรือเกษตรกรที่ไมม่ีเอกสำรทำงด้ำนกำรเงิน และอำจ
ไมม่ีโอกำสเข้ำถงึสนิเช่ือของสถำบนักำรเงิน 

▪ ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยของสนิค้ำเชิงพำณิชย์  (Get Rich) คือผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในชมุชน อำทิเช่น 
ร้ำนขำยของช ำ ร้ำนอำหำร หอพกั และผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่ต้องกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
พนกังำนและลกูจ้ำง 

ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย 

บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าผา่นร้านสาขาของบริษัท ซึง่มจี านวนกวา่ 190 สาขากระจำยอยูแ่หลง่ชมุชนทัว่
ประเทศ มจี านวนพนกังานขาย 3,393 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนกังานขายให้มคีวามรู้ความเข้าใจใน
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ผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี ซึง่พนกังานขายเหลา่นีเ้ป็นก าลงัส าคญัในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณร้อย
ละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซือ้ โดยบริษัทให้เช่าซือ้ผา่นบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  

ตัง้แตเ่ดือน มีนำคม 2561 เป็นต้นมำ บริษัทได้ปรับกระบวนกำรขำยเป็นระบบที่ผู้ขำยสนิค้ำเป็นผู้ดแูลและ
รับผิดชอบกำรเก็บเงินของบญัชีที่ขำย หรือเรียกวำ่ Farmer Model ภำยใต้ระบบกำรขำยใหมน่ี ้ผู้ขำย จะมี
หน้ำที่ติดตำมและเก็บคำ่งวดจำกลกูค้ำบญัชีที่ตนเองขำยหรือติดตำมและให้ลกูค้ำจำ่ยคำ่งวดตำมช่องทำง
รับช ำระตำ่งๆ โดยผู้ขำยที่เก็บคำ่งวดจำกลกูค้ำจะต้องน ำสง่เงินเข้ำสว่นกลำงผำ่นระบบแอปพลเิคชัน่       โม
บำยแบงค์กิง้ของสถำบนักำรเงินตำ่งๆ และรำยงำนกำรน ำสง่เงินผำ่นแอปพลเิคชัน่ของบริษัท ภำยในสิน้วนั
ของแตล่ะวนั ผลตอบแทนของผู้ขำยภำยใต้ระบบใหม ่ จะแปรผนัตำมคณุภำพของลกูหนีบ้ญัชีที่ตนเอง
รับผิดชอบดแูล ซึง่ตำ่งจำกระบบกำรขำยก่อนหน้ำนี ้ที่ผู้ขำยได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยเพยีงอยำ่งเดียว
โดยไมต้่องค ำนงึถึงคณุภำพของลกูหนี ้

2.2.2 สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอน
เล่ม (Automobile Title-Backed Loan)  

นโยบำยหลกัของ รถท ำเงิน คือ กำรเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี ที่ต้องกำรบริกำรสินเช่ือที่
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกิจอยำ่งแท้จริง โดยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนผลติภณัฑ์สนิเช่ือ มุง่เน้น
กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลศิและรวดเร็ว 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยและกลยุทธ์ในกำรแขง่ขนั 

1. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดขนำดใหญ่ประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล  

ผลติภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบไมโ่อนเลม่ วงเงิน 10 - 30 ล้ำนบำท 

กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 

▪ พิจำรณำจดัสนิเช่ือให้เหมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำแตล่ะรำย (Customization)  
▪ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
▪ ให้บริกำรโดยผู้จดักำรเขต และทีมผู้จัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะ ในกำรให้บริกำร

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เน้นควำมชดัเจนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ และกำรให้ข้อมลูที่ตรงไปตรงมำ เพื่อ
สร้ำงควำมมัน่ใจแก่ลกูค้ำ 

2. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล 

ผลติภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเลม่และไม่โอนเลม่ วงเงิน 3 - 10 ล้ำน
บำท 

กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 

▪ พิจำรณำจดัสนิเช่ือให้เหมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
▪ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
▪ ให้บริกำรโดยผู้จดักำรสำขำและทีมผู้จดักำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมรู้ด้ำนสินเช่ือ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมกบัลกูค้ำได้ชดัเจน ตรงไปตรงมำ 
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3. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ และลกูค้ำรำยยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดำ 

ผลติภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเลม่และไมโ่อนเลม่ วงเงิน 5 หมื่นบำท 
-  3 ล้ำนบำท 

กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 

▪ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
▪ ให้บริกำรโดยผู้จดักำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมรู้ด้ำนสินเช่ือ สำมำรถให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ที่

เหมำะสมกบัลกูค้ำได้ชดัเจน ตรงไปตรงมำ 
▪ Push Marketing – ให้บริกำรลกูค้ำถึงสถำนท่ี 

ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย 

ทีมผู้จัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ของรถท ำเงินจะประจ ำอยู่ตำมออฟฟิศ 15 ออฟฟิศทัว่ประเทศ เพื่อให้สำมำรถ
บริกำรลกูค้ำได้ทัว่ถึงทกุจงัหวดั ยกเว้น 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 

ปัจจุบนับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเร่ืองกำรขอใบอนญุำต P-Loan เพื่อให้เป็นไป
ตำมประกำศ เร่ือง กำรกบัดแูลธุรกิจสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

2.2.3 สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ (Captive Finance) 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

1. ระดบั Dealer 

Dealer กลุ่มเป้าหมายของ SGC คือผู้ ผลิตและผู้น าเข้าเคร่ืองจักรชัน้น าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
อตุสาหกรรมโลหะ อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรปักขนาดใหญ่ และอตุสาหกรรมรถยนต์
และรถไฟฟา้ เป็นต้น  

2. ระดบัผู้ เช่าซือ้  

ลกูค้าผู้ เช่าซือ้กลุม่เป้าหมาย คือลกูค้าบคุคลและนิติบคุคลที่ได้รับการคดัเลอืกจาก Dealer พนัธมิตร วา่มี
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจโดยใช้เคร่ืองจกัรของ Dealer นัน้ โดยทาง SGC จะด าเนินการพิจารณาสนิเช่ือ
ตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครัง้หนึง่ 

แนวโน้มอุตสำหกรรมและภำวะกำรแข่งขัน  

แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 คาดวา่ยงัคงเติบโตตอ่เนื่องจากปี 2561 แม้จะชะลอตวัเลก็น้อย โดย
คาดวา่ GDP เติบโตเฉลีย่ 3.7% - 4.0% (อ้างอิงจากบทความเผยแพร่ของสถาบนัการเงินและธนาคารแหง่
ประเทศไทย) ปัจจัยสนบัสนุนการเติบโตหลกัมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟืน้ตวัต่อเนื่อง การลงทุนของ
ภาคเอกชนท่ีเร่ิมขยายตวัจากนโยบายสง่เสริมการลงทนุและโครงสร้างพืน้ฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ยงัดึงดดูเม็ดเงินการลงทนุจากต่างชาติ อย่างไรก็
ตาม ด้วยภาคการสง่ออกที่คาดว่ายงัชะลอตวัจากผลกระทบของสงครามการค้าที่ยงัคงยืดเยือ้และยงัคง
ความไม่แน่นอนสงู อาจสง่ผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนั ยงัมีปัจจยัที่ต้องระวงั
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จากความคาดหวังต่อการเลือกตัง้ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนของนโยบายการลงทุนโครงการ Mega-
project ทัง้โครงการรถไฟทางคูห้่าสายและโครงการ EEC 

ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือน คาดวจยงคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามอตัราการ
ว่างงานที่อยู่ในระดบัต ่า การกระจกุตวัและการฟืน้ตวัของรายได้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่
ยงัต้องจบัตา แนวโน้มต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้จากการคาดการณ์การปรับเพิ่มของอตัราดอกเบีย้นโยบาย
จาก 1.75% ในปี 2561 มาอยู่ที่  2.0% ในปี 2562 และภาระหนีภ้าคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 
เช่นเดียวกบัการบริโภคของกลุม่เกษตรกร ที่คาดการณ์รายได้ยงัไมฟื่น้ตวัเต็มที่จากความผนัผวนของราคา
พืชผลทางการเกษตร  

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์วา่การบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือนจะยงัคงชะลอตวัตอ่เนื่อง บริษัทยงัคง
มีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเช่ือส่วนบุคคล โดยจากประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ืองการก ากบัดแูลสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั ได้มีการขยายขอบเขตของ
สินเช่ือส่วนบุคคล และก าหนดเพดานดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เก่ียวกบัสินเช่ือ
สว่นบคุคลภายใต้การก ากบัจากผู้บริโภค โดยรวมกนัแล้วไมเ่กินกวา่ 28% ตอ่ปี (effective rate)  

จากแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทยงัคงมี
ศกัยภาพพร้อมต่อการแข่งขนัและการเติบโต จากการกระจายฐานลกูค้าจากภาคครัวเรือนสูภ่าคเอกชน
มากขึน้ การขยายตวัของธุรกิจสินเช่ือที่ไม่จ าเพาะเพียงสินเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเชิง
พาณิชย์ แตค่รอบคลมุถึงสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัและสินเช่ือสว่นบคุคล การกระจายตวัของสาขา
หลกัและสาขาย่อยครอบคลมุในระดบัชุมชน ท าให้บริษัทยงัคงมีความได้เปรียบในด้านการติดตามและ
การเข้าถึงฐานลกูค้า ประกอบกบัระบบการตรวจสอบ การประเมินลกูค้า และการอนมุตัิสินเช่ือที่มีความ
เข้มงวดมากขึน้ 

ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

ในธุรกิจแบบเช่าซือ้มีสว่นแบง่ตลาดในประเทศอยู ่ 2 กลุม่หลกัๆ ซึง่ทัง้สองกลุม่มีฐานลกูค้า และลกัษณะที่
ตา่งกนั 

กลุม่แรกมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยธุยำ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) 
และ บมจ. อิออน  ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)  ซึง่ผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยนัน้  นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรธุรกิจ
เช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำแล้วยงัมีบริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้สินค้ำอีกหลำยประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสำร เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน  เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยำนยนต์  และรถยนต์ เป็นต้น แต่มีรูปแบบกำรปลอ่ยสินเช่ือเช่ำซือ้โดยผ่ำน
ร้ำนค้ำตวัแทน 

กลุม่ที่สองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้ำนสินค้ำที่มีอำยกุำรใช้งำนยำวนำน และสินค้ำจ ำพวกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำน ปัจจุบนัคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่ำนัน้ที่ยงัด ำเนินธุรกิจกำรขำยตรง
แบบเช่ำซือ้ผำ่นทำงร้ำนสำขำ และ พนกังำนขำยของบริษัทเอง 

จำกกำรที่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้ เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้ำที่มีสัดส่วนกำร
ครอบครองที่สงู จึงท ำให้กำรเพิ่มยอดขำยเป็นไปได้ยำก แต่ผู้บริหำรของบริษัทกลบัมองว่ำสำมำรถที่จะ
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เพิ่มยอดขำยได้ด้วยกำรน ำหลกักำรตลำดของสินค้ำทดแทน (Replacement Market) โดยอำศยักลยทุธ์
แลกซือ้ (Trade- in) สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนของลูกค้ำทุกชนิดทุกยี่ ห้อมำแลกกับสินค้ำ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใหมข่องซิงเกอร์พร้อมกบัเง่ือนไขรับสว่นลดระหวำ่ง 1,000 – 3,000 บำท พร้อมทัง้กำรผอ่น
สบำยๆ และกำรบริกำรอย่ำงยอดเยี่ยมกบัร้ำนสำขำซิงเกอร์ที่มีอยู่ทัว่ประเทศ  เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยของ
บริษัทในกำรขยำยตลำดของสนิค้ำทกุชนิดที่บริษัทจดัจ ำหนำ่ย 

ธุรกิจจกัรเย็บผ้า 

สินค้ำอปุโภคบริโภคหลำยประเภทท่ีผลิตใช้ในชีวิตประจ ำวนั อำทิ เสือ้ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ำ รองเท้ำ 
ผ้ำปทูี่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จกัรเย็บผ้ำในกำรผลิตทัง้สิน้ จกัรเย็บผ้ำจึงเป็นสินค้ำที่ใช้กนั
อย่ำงแพร่หลำย ทัง้ในรูปของธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดยอ่ม รวมถึง จกัรเย็บผ้ำทัว่ไปที่ส ำหรับใช้
ภำยในบ้ำน ตลำดของจักรเย็บผ้ำสำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้ำ
อตุสำหกรรมที่น ำมำใช้ตดัเย็บเคร่ืองอปุโภคบริโภคในเชิงอตุสำหกรรม และจกัรเย็บผ้ำธรรมดำที่น ำมำใช้
ตดัเย็บภำยในครัวเรือน ส ำหรับยี่ห้อที่วำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยในตลำดจักรเย็บผ้ำในประเทศไทย 
ได้แก่  ซิงเกอร์  จำโนเม ่ เอลวิร่ำ   บรำเดอร์ และจกิู  ทัง้ยงัมีจกัรเย็บผ้ำรำคำถกูที่น ำเข้ำจำกประเทศจีนอกี
หลำกหลำยยี่ห้อที่เข้ำมำแขง่ขนักนัในธุรกิจนี ้  

เนื่องจากจกัรเย็บผ้าเป็นผลิตภณัฑ์ที่คงทน และมีอายกุารใช้งานยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการใช้
งานที่เหมาะสมกับจักรเย็บผ้าแต่ละประเภทด้วย   ปัจจุบนัตลาดมีความต้องการซือ้จักรเย็บผ้ามากขึน้
เนื่องด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ จนกลายเป็นจกัรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด    ใช้งานง่าย สามารถ
ประดิษฐ์งานได้หลากหลายเหมาะกบัยคุสมยัที่เปลีย่นไปท่ีก าลงันิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
DIY (Do It Yourself) 

ธุรกิจสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

กลุ่มผู้ประกอบกำรหลกัในธุรกิจนีแ้บ่งเป็น กลุ่มธนำคำร (Bank) และกลุ่มกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร (Non-
Bank) โดยมีกำรเสนอผลิตภณัฑ์ที่แตกต่ำงกันขึน้กบัลกูค้ำและประเภทของรถยนต์ ด้วยปัจจยัสนบัสนุน
จากประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ืองการก ากบัดแูลสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั ได้มีการขยาย
ขอบเขตของสินเช่ือส่วนบุคคล และก าหนดเพดานดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
เก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับจากผู้บริโภค ท าให้แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจนีสู้งขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม และกลยุทธ์ของบริษัทที่ ยึดลกูค้าเป็นจุด
ศูนย์กลาง (Customer Centric) ท าความเข้าใจความต้องการของลกูค้า และน าเสนอสินเช่ือที่มีเง่ือนไข
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอยา่งแท้จริง มุง่เน้นท่ีคณุภาพของบคุลากร สร้างทีมงานท่ีมีจิตใจรักการ
บริการ (Service Mind) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และไม่มีนโยบายแข่งขันราคา ท าให้
บริษัทเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแขง่ขนัและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจนี ้

การเปลีย่นแปลงของคูแ่ขง่ที่ส าคญั 

ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรเงินให้กบัผู้บริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่
ธนำคำร (Non-bank) โดยที่มีบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ บริษัท 
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อเมริกันเอ็กเพรส (ไทย) จ ำกัด, บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด, บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), 
บริษัท เจเนอรัล คำร์ด เซอร์วิสเซส จ ำกัด, บริษัท ซิตี ้คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ ส่วนบริษัทด ำเนินธุรกิจ Non-
bank อันได้แก่  บริษัท อิออน    ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยำ 
แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ำกดั (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บำย จ ำกดั (มหำชน) (Easy 
Buy) ซึง่มุง่เน้นในกำรท ำธุรกิจเช่ำซือ้ และสนิเช่ือสว่นบคุคล (Personal Loan) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) (SINGER) ที่มุ่งเน้นเฉพำะธุรกิจเช่ำซือ้ที่ได้ด ำเนินธุรกิจมำตลอดระยะเวลำกวำ่ 127 
ปี 

บริษัทที่เป็น Non-bank ดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้ำหมำยของตนเอง  
ดงัเช่น AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุง่เน้นธุรกิจทำงขำยแบบเช่ำซือ้และสนิเช่ือ
สว่นบคุคล (Personal Loans) กบัลกูค้ำที่มีประวตัิดี และมีรำยได้ประจ ำไมน้่อยกวำ่ 4,000 บำท ในขณะที่ 
SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลกูค้ำที่อยู่ในต่ำงจงัหวดั ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจกำรเกษตรอนัถือเป็น
กลุ่มฐำนรำก  บริษัทเหล่ำนีด้ ำเนินธุรกิจแบบขำยตรงซึ่งน ำต้นทุนทำงกำรเงินพร้อมค่ำใช้จ่ำยของกำร
ให้บริกำรก่อนและหลงักำรขำยมำรวมอยูใ่นอตัรำที่คิดกบัลกูค้ำ 

กำรแข่งขนัของบริษัทในกลุ่มเหล่ำนีจ้ะแตกต่ำงกนัโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของควำมรวดเร็วในกำรอนมุตัิเครดิต และอตัรำดอกเบีย้ บริษัทที่มีกลุม่ลกูค้ำ
เป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของกำรรักษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัประชำชนในท้องถ่ิน และกำร
เสนอบริกำรที่ดีทัง้ก่อนกำรขำย และหลงักำรขำย ยิ่งไปกว่ำนัน้กำรให้บริกำรกำรขำยตรงที่ให้กบัลกูค้ำก็
จะต้องค ำนงึถึงประโยชน์ของลกูค้ำโดยกำรน ำเสนอบริกำร และผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

กำรจดัหำผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้ำ บริษัทสัง่ซือ้จกัรเย็บผ้ำส ำเร็จรูปโดยตรงจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกต้นทุน
ของกำรน ำเข้ำผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้ำส ำเร็จรูปต ่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตและประกอบภำยในประเทศ โดยสินค้ำที่
บริษัทซือ้จำกผู้ผลติจำกตำ่งประเทศมีมลูคำ่ประมำณร้อยละ  3  ของสนิค้ำที่ซือ้ทัง้หมด 

ในสว่นของเคร่ืองใช้ไฟฟำ้  บริษัทสัง่ซือ้สนิค้ำจำกผู้ผลติในประเทศในลกัษณะของ  OEM   (Original Equipment 
Manufacturer) กลำ่วคือ ผู้ผลติจะผลติสินค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัท โดยผู้ผลติหลกัซึ่งผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ภำยในบ้ำนให้แก่บริษัทได้แก่ 

▪ บริษัท ไฮเออร์ อิ เล็คทริค จ ากัด (มหาชน)  สินค้าที่ผลิต ได้แก่  ตู้ เย็น เค ร่ืองซักผ้า และ
เคร่ืองปรับอากาศ 

▪ บริษัท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จ ำกัด สินค้ำที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่
เคร่ืองดื่ม และตู้แช่ไวน์ 

▪ บริษัท ไทยซมัซุง อิเลค็โทรนิคส์ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติ ได้แก่ เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองซกัผ้ำ 
▪ Changhong Electronics Co., Ltd. สนิค้ำที่ผลติได้แก่ แอลซีดีทีวี 
▪ บริษัท ลคักีเ้ฟลม จ ำกดั  สนิค้ำที่ผลติได้แก่  เตำแก๊ส 
▪ บริษัท เอดีที ออนไลน์ จ ำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์และตู้ เติมน ำ้มนั

หยอดเหรียญ 
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▪ บริษัท เอส เซฟ ออยล์ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ ตู้ เติมน ำ้มนัหยอดเหรียญ 
▪ บริษัท ลคักีส้ตำร์ ยนูิเวอร์แซล จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ ตู้แช่เคร่ืองดื่ม 
▪ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ 

นอกจำกสินค้ำที่ขำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  ซิงเกอร์  แล้วบริษัทยงัได้ร่วมมือกบับริษัท เจมำร์ท จ ำกดั 
(มหำชน) ในกำรจดัจ ำหนำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นที่หลำกหลำยยี่ห้อ หลำกหลำยรุ่น ซึง่ท ำให้สำมำรถขยำยกลุม่ฐำน
ลกูค้ำของบริษัทเข้ำสูก่ลุม่ลกูค้ำใหม่ๆ  ได้มำกขึน้ด้วย 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สนิหลกั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

3.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

 รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 301.75 ไมมี่ 

รวม 301.75  

3.2 สิทธิการเช่า 

รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) 
สิทธิการเชา่จ านวน 49 สาขา 7.27 

รวม 7.27 

3.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
อาคาร 82.35 ไมมี่ 
สว่นปรับปรุงอาคาร 9.41 ไมมี่ 

รวม 91.76  

3.4 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 48.59 
ซอฟต์แวร์ระหวา่งติดตัง้ 1.40 

รวม 49.99 

3.5 สัญญำส ำคัญอื่น 

 สญัญำคำ่ธรรมเนียมช่ือกำรค้ำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2558 บริษัทได้ท ำสัญญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรค้ำกับ  Singer Company Limited 
S.a.r.1 และสญัญำค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำกับ Singer Asia Limited ซึ่งสญัญำใหม่ชุดนีอ้้ำงอิง
สิทธิจำกสัญญำให้ใช้สิทธิฉบับหลักระหว่ำง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited 
(Isle of Man) โดยมีสำระส ำคญัดงันี ้
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 คูส่ญัญำ 1. สญัญำคำ่ธรรมเนียมชื่อกำรค้ำ: Singer Company Limited S.a.r.1 และ  
2. สญัญำคำ่ธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำ: Singer Asia Limited 

คำ่ธรรมเนียม 1. คำ่ธรรมเนียมกำรใช้ชื่อกำรค้ำเทำ่กบั 0.25 ล้ำนเหรียญสหรัฐตอ่ปีให้กบั Singer 
Company Limited S.a.r.1 

2. คำ่ธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำในจ ำนวนร้อยละ 0.5 ของรำยได้ตำมที่ระบใุนสญัญำ
ให้กบั  Singer Asia Limited 

อำยสุญัญำ 10 ปี (1 สิงหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568) เว้นแต่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะบอกเลิกสญัญำ
ลว่งหน้ำ 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนบักำรบอกเลิกสญัญำตัง้แตว่นัที่ 31 กรกฎำคม 2563 เป็น
ต้นไปส ำหรับสญัญำค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และตัง้แต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2568 
เป็นต้นไปส ำหรับสญัญำคำ่ธรรมเนียมชื่อกำรค้ำ 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  และ
คณะอนกุรรมการจ านวน 3 ชุดคือ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายอดิศกัดิ์  สขุมุวิทยา ประธานกรรมการ  
2 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3 นางนงลกัษณ์   ลกัษณะโภคิน กรรมการ 
4 นายปิยะ พงษ์อชัฌา กรรมการ 
5 นายพีรนาถ โชควฒันา กรรมการ 
6 นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7 นายพิพิธ พิชยัศรทตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8 นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน และ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์  สองในสามคนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย   

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายปิยะ พงษ์อชัฌา ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นางนงลกัษณ์   ลกัษณะโภคิน รองประธานกรรมการบริหาร 
3 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการบริหาร  
4 นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมการบริหาร 
5 นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ กรรมการบริหาร 
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ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
6 นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช กรรมการบริหาร 
7 นางสาววนัวิสา องค์ไพศาลรัศมี กรรมการบริหาร 
 นางสาวจนัทรจิรา ก้องท้องสมทุร์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ  บริษัทอยู่ระหวา่งการสรรหากรรมการบริหาร อีก 1 ท่าน ทดแทนนางสาวพีรญา รอดกรณ์ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน / กรรมการบริหาร ที่ลาออกไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายพิพิธ พิชยัศรทตั กรรมการตรวจสอบ 
3 นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
 นางสาวกนกวรรณ บปุผเวส เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2 นายอดิศกัดิ์ สขุมุวิทยา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3 นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ผู้บริหำร   

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย  

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2 นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 นางสาวจนัทรจิรา ก้องท้องสมทุร์ ผู้อ านวยการสายงานปฏบิตัิการ 
4 นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ 
5 นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร ผู้อ านวยการสายงานบริหารสินเช่ือและทรัพย์สิน 
6 อยูร่ะหวา่งการสรรหา ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
7 อยูร่ะหวา่งการสรรหา/1 ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ/1 บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน แทนนางสาวพีรญา รอดกรณ์ ผู้อ านวยการสายงาน
บญัชีและการเงิน ที่ลาออกไป 

ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2562  มีดงันี ้
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ล าดับที่ รายช่ือ จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
1 บริษัท เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) 67,499,900 25.000 
2 นำยศิริศกัดิ์ สนโสภณ 16,018,200 5.933 
3 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 13,469,000 4.989 
4 นำยเชำว์ กำระ 8,400,000 3.111 
5 น.ส.พชัรี โกวิทจินดำชยั 8,000,000 2.963 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 7,962,011 2.949 
7 บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 5,637,200 2.088 
8 น.ส.กลุิสรำ กำระ 5,469,500 2.026 
9 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 5,400,000 2.000 
10 นำยอนชุำ อำวีลำสกลุ 4,018,500 1.488 

รวม 141,874,311 52.547 

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1  ประวัติการเพิ่มทุน  

ปี ทุนจดทะเบียน
ก่อนกำร

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียน
หลังกำร

เปลี่ยนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
ก่อนกำร

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
หลังกำร

เปลี่ยนแปลง 
2559 270.00 - 270.00 270.00 - 270.00 
2560 270.00 - 270.00 270.00 - 270.00 
2561 270.00 - 270.00 270.00 - 270.00 

2562/1 270.00 432.00/2 702.00 270.00 432.00/2 702.00 

หมำยเหต:ุ   
/1    ยงัคงขึน้กับผลกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทนุช ำระแล้ว
จ ำนวน 432,000,000 บำท ตำมตำรำงข้ำงต้น ค ำนวณภำยใต้สมมตุิฐำนวำ่บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมได้ครบทัง้จ ำนวน และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ทัง้ 2 ชดุ ครบ
ทัง้จ ำนวน 
  /2    ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2562 เม่ือวันที่  27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
432,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 270,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวนไม่เกิน 702,000,000 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) และเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 
ครัง้ที ่1 (“SINGER-W1”) และ ครัง้ที ่2 (“SINGER-W2”) โดยแบง่เป็น  
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำสว่น 5 หุ้นเดิม ตอ่ 4 หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 
(2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ จ ำนวนไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ SINGER-
W1 จ ำนวนไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ SINGER-W2 จ ำนวน 108,000,000 หุ้น ซึง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทัง้ 2 ครัง้ดงักลำ่วจะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights)  

5.2  ประวัติการจ่ายปันผล 

หน่วย: ล้ำนบำท 
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บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้  ส ำรอง
ตำมกฏหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กับสภำวะเศรษฐกิจ ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุตำ่งๆ ในอนำคต โดยในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทมีประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผลดงันี ้ 

ปี 2559 2560 2561 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)      0.44      (0.04) (0.30) 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.25 - - 

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

รำยละเอียดเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มีดงันี ้

      ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำรและ
ลักษณะธุรกิจ 

ทุนที่เรียก
ช ำระแล้ว 
(บำท) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น (%) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมรำคำทุน) (บำท) 

บริษัทย่อย     
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

บ้าน จักรเย็บผ้า สินค้าเชิง
พาณิชย์ และสินค้าอื่นๆ 

1,450,000 99.99 1,449,997,000 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั บริการ 5,000,000 99.88 4,994,000 
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจนายหน้าค้า

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 
4,000,000 99.99 3,999,400 

  
บริษัทร่วม     
-ไมมี่- - - - - 

บริษัทมีนโยบำยที่จะยงัคงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยในสดัสว่นท่ีเท่ำเดิม  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ย่อย เป็นผู้บริหำรที่คัดเลือกจำกผู้บริหำรภำยในบริษัทให้ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลในกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยหลกัในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินลงทนุรวม
ในบริษัทยอ่ยเทำ่กบั 1,458.99 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 28.65 ของสนิทรัพย์รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 39  

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

 บริษัท เอส จี แคปปิตอล จ ำกดั (“SGC”) เดิมช่ือ “บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั” เป็นบริษัทยอ่ย
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 1,450  ล้ำนบำท จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี  
27  มิถนุำยน 2555 เพื่อให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ในผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ภำยใต้แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทัง้ยงัสำมำรถที่
จะขยำยธุรกิจเช่ำซือ้ไปยงัสินค้ำภำยใต้ยี่ห้ออื่นๆ ส ำหรับกลุม่ลกูค้ำทัง้ภำยในกลุม่ธุรกิจซิงเกอร์ และลกูค้ำ
ทัว่ไป รวมถึงกำรขยำยตวัไปยงัธุรกิจกำรให้สนิเช่ือตำ่งๆ ในอนำคต เพื่อควำมเติบโตที่ยัง่ยืน 

 SGC ให้บริกำรเช่ำซือ้โดยผ่ำนเครือข่ำยขำยตรงของบริษัท โดยให้บริกำรเช่ำซือ้ทัง้ส ำหรับสินค้ำ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในครัวเรือน และกลุม่สินค้ำเชิงพำณิชย์ต่ำงๆ  และมีนโยบำยขยำยกำรด ำเนินธุรกิจกำร
ให้บริกำรเช่ำซือ้โดยเน้นกลุม่สินค้ำเชิงพำณิชย์ ทัง้ภำยใต้ยี่ห้อซิงเกอร์และภำยใต้ยี่ห้ออื่นๆ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำซิงเกอร์ และกลุ่มลกูค้ำทัว่ไป อำทิเช่น สินค้ำในกลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เคร่ืองดื่ม  
ตู้ เติมเงินหยอดเหรียญอตัโนมตัิ  ตู้น ำ้มนัหยอดเหรียญอตัโนมตัิ ฯลฯ ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย์ 
อีกทัง้บริษัทยงัได้ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือจ ำน ำรถทกุประเภท ซึ่งได้เร่ิมด ำเนินกำรต้งแต่ไตรมำสแรก ปี 
2560 ภำยใต้สโลแกน “รถท ำเงิน” โดยจะมีกำรขำยผำ่นพนกังำนขำยของซงิเกอร์ และผำ่นช่องทำงร้ำน/สำขำ
ตำ่งๆ ของซิงเกอร์ที่มีอยูม่ำกกวำ่ 190 สำขำ ครอบคลมุทัว่ประเทศ  

 SGC ได้เร่ิมบริหำรระบบกำรรับช ำระคำ่สินค้ำตรงจำกลกูค้ำผำ่นธนำคำร ควบคู่ไปกบักำรบริหำรกำรจดัเก็บ
ค่ำด ำเนินกำรและค่ำปรับกบัลกูค้ำที่ช ำระลำ่ช้ำ เพื่อเป็นกำรลดต้นทนุกำรติดตำมและจดัเก็บเงิน ตลอดจน
ลดจ ำนวนมลูค่ำทจุริตจำกพนกังำน และเพื่อให้มัน่ใจว่ำบญัชีเช่ำซือ้ที่เกิดขึน้ใหม่จำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้เป็น
บญัชีเช่ำซือ้ที่มีคณุภำพ หำกมีปัญหำก็สำมำรถจดักำรแก้ไขได้ทนัที โดยได้มีควำมเข้มงวดในกำรควบคมุ
และก ำกบัดแูลสนิเช่ือของบญัชีเช่ำซือ้เหลำ่นีเ้ป็นพิเศษอยำ่งใกล้ชิด 

6.2   บริษัท เอสจี เซอร์วสิพลสั จ ากัด (“SGS”) 

 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ำกดั (“SGS”) เดิมช่ือ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.88 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วทัง้สิน้ 5 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรบริกำรตดิตัง้ 
ซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทัง้จัดจ ำหน่ำยอะไหล่ โดยได้ขยำยศกัยภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในเชิงรุกเน้นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ภำยใต้กำรลงทนุระบบโปรแกรมใหม่ที่สำมำรถ
ตรวจสอบงำนได้ทุกสถำนะและทนัที (Real Time) มีกำรสร้ำงระบบรองรับงำนบริกำรและอะไหล่ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรท ำงำน สำมำรถควบคุมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบ
บำร์โค้ด ขยำยเครือข่ำยงำนบริกำรไปยงัโครงกำรใหญ่ งำนประมลูภำครัฐ โรงงำน โรงแรม และรีสอร์ทตำ่งๆ 
รวมถึงวำงระบบกำรขำยอะไหลแ่ท้ซิงเกอร์ และอะไหลเ่คร่ืองใช้ไฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่ห้อ 

 ในด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร SGS ได้พฒันำช่ำงให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพื่อให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่
กระทรวงแรงงำนบงัคบัใช้ และมีกำรอบรมสนิค้ำใหมอ่ยำ่งต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสร้ำงช่ำงรุ่นใหมท่ดแทนช่ำง
รุ่นเก่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
(MOU) กบัสถำนศกึษำในภำคใต้ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือของประเทศ  
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6.3   บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด (“SGB”)     

 บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ำกดั (“SGB”) เดิมช่ือ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ำกดั เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือ
หุ้ นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 5 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจนำยหน้ำขำย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตให้แก่บริษัทประกนั ในปัจจบุนั ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โดย
ให้พนกังำนขำยของบริษัทท่ีมีใบอนญุำตตวัแทนประกนัชีวิตเป็นผู้ขำยกรมธรรม์ให้แก่ลกูค้ำ



                                                                                                            บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

 หน้ำที่ 41 

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 189.86 6.04 277.10 7.92 289.26 5.68 
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 11.48 0.37 13.40 0.38 12.73 0.25 
   เงินทดรองจ่ำยและเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 5.50 0.17 5.00 0.14 - - 
   ลกูหนีร้ะยะยำวอ่ืนท่ีถึงก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,368.71 43.52 1,419.03 40.54 1,322.62 25.97 
   สนิค้ำคงเหลือ 300.50 9.55 311.71 8.90 640.45 12.58 
   ลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืน - สทุธิ 189.56 6.03 204.22 5.83 253.25 4.97 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 15.97 0.51 55.68 1.59 10.81 0.21 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,081.58 66.18 2,286.15 65.31 2,529.13 49.66 
   เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีรำคำทนุ 1.00 0.03 2.00 0.06 2.00 0.04 
   ลกูหนีร้ะยะยำวอ่ืน – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนด 
      ช ำระภำยใน 1 ปี 

581.39 18.49 640.48 18.30 1,971.72 38.72 

   ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 376.32 11.97 438.95 12.54 429.81 8.44 
   สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 22.93 0.73 26.71 0.76 54.87 1.08 
   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 63.82 2.03 86.82 2.48 83.87 1.65 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 18.13 0.58 19.41 0.55 21.15 0.42 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,063.59 33.82 1,214.36 34.69 2,563.41 50.34 
รวมสินทรัพย์ 3,145.17 100.00 3,500.51 100.00 5,092.54 100.00 
หนีส้ิน       
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก 
      สถำบนักำรเงิน 

100.43 3.19 86.15 2.46 364.00 7.15 

   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 235.36 7.48 134.90 3.85 348.07 6.83 
   เจ้ำหนีร้ะยะสัน้อ่ืน - สทุธิ 254.46 8.09 253.00 7.23 189.13 3.71 
   สว่นของหนีส้นิระยะยำวท่ีถึงก ำหนด  
     ช ำระภำยใน 1 ปี 

158.14 5.03 - - 1,087.02 21.35 

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 16.82 0.53 3.73 0.11 33.11 0.65 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 765.21 24.33 477.79 13.65 2,021.34 39.69 

   เงินกู้ ยืมระยะยำว – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนด 
      ช ำระภำยใน 1 ปี 

500.00 15.90 1,200.00 34.28 1,350.00 26.51 

   หนีส้นิผลประโยชน์พนกังำนภำยหลงัเลกิจ้ำง  –   
      สทุธิจำกสว่น ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

250.32 7.96 242.24 6.92 195.72 3.84 

   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 3.47 0.11 2.81 0.08 1.71 0.03 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 753.79 23.97 1,445.04 41.28 1,547.44 30.39 
รวมหนีส้ิน 1,519.00 48.30 1,922.83 54.93 3,568.77 70.08 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

   ทนุจดทะเบียน 270.00  270.00  270.00  
   ทนุช ำระแล้ว 270.00 8.58 270.00 7.71 270.00 5.30 
   สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 225.00 7.15 225.00 6.43 225.00 4.42 
   ก ำไรสะสม       
   -จดัสรรแล้ว: ส ำรองตำมกฎหมำย 27.00 0.86 27.00 0.77 27.00 0.53 
   -ยงัไม่จดัสรร 906.50 28.82 832.03 23.77 781.30 15.34 



                                                                                                           บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 42  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
   องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 197.67 6.28 223.65 6.39 220.47 4.33 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,626.17 51.70 1,577.68 45.07 1,523.76 29.92 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,145.17 100.00 3,500.51 100.00 5,092.54 100.00 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

 งบตรวจสอบ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยและ/หรือกำรให้บริกำร 1,889.94 74.24 1,581.65 66.92 1,975.01 68.39 
รำยได้อ่ืน 655.69 25.76 781.76 33.08 913.01 31.61 
รวมรายได้ 2,545.63 100.00 2,363.41 100.00 2,888.02 100.00 
ต้นทนุขำยสนิค้ำและ/หรือต้นทนุกำรให้บริกำร (1,203.15) (47.26) (1,009.53) (42.71) (1,219.22) (42.22) 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (1,175.29) (46.17) (968.69) (40.99) (1,164.50) (40.32) 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน - - (372.24) (15.75) (446.22) (15.45) 
รวมค่าใช้จ่าย (2,378.44) (93.43) (2,350.46) (99.45) (2,829.94) (97.99) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงนิได้    

167.18 6.57 12.94 0.55 58.09 2.01 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (36.97) (1.45) (41.09) (1.74) (107.45) (3.72) 
ภำษีเงินได้ (10.40) (0.41) 18.38 0.78 (31.40) (1.09) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  119.81 4.71 (9.76) (0.41) (80.77) (2.80) 
สว่นของก ำไร (ขำดทนุ) ที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 119.81 4.71 (9.76) (0.41) (80.77) (2.80) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาท) 0.44 0.02 (0.04) <0.01 (0.30) (0.01) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 119.81 4.71 (9.76) (0.41) (80.77) (2.80) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 

9.32 0.37 - - 26.85 0.93 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด 129.13 5.07 19.02 0.80 (53.92) (1.87) 
ส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ 

129.13 5.07 19.02 0.80 (53.92) (1.87) 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท)  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 308.49 (272.26) (1,343.36) 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (8.26) (50.11) (52.97) 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (382.82) 409.61 1,408.49 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (82.59) 87.25 12.16 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
   อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยได้รวม ร้อยละ 4.71 (0.41) (2.80) 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 7.48 (0.61) (5.21) 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม ร้อยละ 5.15 0.39 1.35 
   อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทำ่ 0.93 1.22 2.34 
   ก ำไรตอ่หุ้นขัน้ต้นพืน้ฐำน บำท/หุ้น 0.44 (0.04) (0.30) 

 


