
 

 

 

                                                                                                                    

วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 

 

เรือ่ง แจง้สทิธแิละรายละเอยีดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้  

 บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ ของบรษิทั  โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร์  จาํกดั 

(มหาชน) (ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั)  

2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัโกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัผูถ้อื

หุน้ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (แบบ ก.) 

3. คาํรบัรองสถานะนิตบิคุคลและคาํยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตาม FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act) 

4. Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

5. แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test)  

6. รายละเอยีดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ ของบรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) สาํหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

7. ขอ้มลูสรุป (Executive Summary) ของบรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ตามทีบ่รษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) (“GSC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“ACAP”) จะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จาํนวน 90,000,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 ของจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของ GSC ภายหลงั

การเสนอขายหุน้ IPO โดยมรีายละเอยีดการเสนอขายดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวนไมเ่กนิ 27 ลา้นหุน้ หรอื คดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทนุ

ทีจ่ะเสนอขาย เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของ  ACAP ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Right) โดย

คณะกรรมการบรษิทั และ /หรอื บคุคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  จะเป็นผูก้าํหนดวนักาํหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ ACAP ทีจ่ะมสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC (Record Date) 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของ ACAP ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC เกนิกวา่

สทิธขิองตน (Oversubscription) ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทนุทีต่นมสีทิธไิดร้บั

การจดัสรร โดยเศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยม  ซึง่เกดิจากการคาํนวณจะถกูปดัทิง้ อยา่งไรกต็ามหุน้สามั ญ

เพิม่ทนุทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ  ACAP จะตอ้งไมเ่กนิ 27 ลา้นหุน้ หรอื  คดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 

10.80 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GSC ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทนุของ GSC 

2. หุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวนไมเ่กนิ 63 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทนุที่

จะเสนอขาย และสว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายตามขอ้ 1 เพือ่เสนอขายต่อประชาชน 

 

 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขท่ี 2401- 2405 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. (662)  793-3888      โทรสาร (662) 793-3887   www.acap.co.th 
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และเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ ACAP ครัง้ที ่2/2562 ไดม้มีติ  

1. กาํหนดอตัราสว่นการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC โดยผูถ้อืหุน้ของ ACAP มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญั

เพิม่ทนุของ GSC ในอตัราสว่น 12 หุน้สามญัต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC (ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ ) 

ในราคาเดยีวกนักบัทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชน  

2. กาํหนดวนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ ACAP ทีจ่ะมสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ ทนุของ GSC (Record 

Date) ในวนัศกุรท์ี ่8 กุมภาพนัธ ์2562 

 

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนกังาน 

ก.ล.ต.”) ไดอ้นุมตัแิบบคาํขอเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  2562 โดยมรีาคาเสนอขาย หุน้สามญัเพิม่ทนุของ 

GSC ที ่1.70 บาทต่อหุน้ และมกีาํหนดการจองสาํหรบัผูถ้อืหุน้ของ ACAP ทีม่สีทิธจิองซือ้ระหวา่งวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์

2562 ถงึวนัที ่1 มนีาคม 2562 (รวม 3 วนัทาํการ) โดยมรีายละเอยีดการจองซือ้และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจองซือ้ปรากฎ

ตามสว่นที ่3 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และหนงัสอืชีช้วนของ GSC 

GSC มสีทิธใิชดุ้ลพนิิจพจิารณาไมเ่สนอขายหรอืไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรอืผูจ้องซือ้รายใด 

หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ดงักล่าวทาํใหห้รอือาจเป็นผลให ้ (ก) เป็นการกระทาํขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอื

ระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ และ /หรอื ขอ้บงัคบัของ GSC หรอื (ข) GSC มหีน้าทีต่อ้ง

ปฏบิตัหิรอืตอ้งดาํเนินการใดๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากทีต่อ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื (ค) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดใน

การเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ หรอื (ง) GSC ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเรือ่งการกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยภายใต้

กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

จงึขอเรยีนมาเพือ่แจง้สทิธขิองทา่นในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ GSC ซึง่มจีาํนวนตามทีร่ะบใุนใบรบัรอง

สทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของ GSC (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1) ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของ ACAP ทีม่สีทิธจิอง

ซือ้สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และหนงัสอืชีช้วนของ GSC ไดท้ี่

เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ACAP หรอื GSC 

 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ี

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

       



 

 

 เลขทีใ่บจอง  

 ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)                                                                         
  (ส ำหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ  ำกดั (มหำชน) (“ACAP”)) 
 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ACAP จ านวนไม่เกนิ 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ในอตัราส่วน 12 หุ้นสามญัของ ACAP ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               วนัที่จองซ้ือ                 27 กุมภาพนัธ์ 2562                 28 กุมภาพนัธ์ 2562                 1 มนีาคม 2562 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล    อ่ืนๆ (ระบุ)                     ช่ือ                                                                                                                       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที ่                                                                                                                                                                     .                                                                                            
ประเภทผู้จองซ้ือหุ้น    บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขที่ใบต่างด้าว / เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
สัญชาติ / สถานที่จดทะเบียน  ไทย / ประเทศไทย   ต่างด้าว / ประเทศ(ระบุ)                                                         เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                             .ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หักภาษี   หักภาษี  
ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ป.ณ.) / สถานที่ต้ัง                                                                                                                           รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์ที่ติดต่อได้                                                                       . 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน   ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้   อ่ืน  ๆ(ระบุ)                                                                                                                                                                                            รหัสไปรษณีย์                                                           โทรศัพท์ที่ติดต่อได้                                                                                            
อาชีพ  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัทเอกชน    ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ    อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                   . 
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ    ไม่มี    มี (ระบุช่ือประเทศ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซ้ือ    บุคคลธรรมดา:   เงินออม    ธุรกิจส่วนตัว    เงินเดือน    รายได้จากการลงทุน    มรดก    อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                         . 
                                                                                  นิติบุคคล:           เงินจากการด าเนินธุรกิจ    อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 
อ้างอิงทะเบียนผู้ถือหุ้นตามวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 8 กมุภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้าถือหุ้น ACAP จ านวน                  หุ้น มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นใหม่ของบริษัท จ านวน                                                          หุ้น 

มีความประสงค์ขอจองซ้ือและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท) จ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท) (ตัวอักษร) 

จองซ้ือน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน    

จองซ้ือเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)    

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน)  

ในกรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ : 

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                                                                                       สมาชิกผู้ฝากเลขที่                    น าหุ้นน้ันเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่                                                                                  (ช่ือผู้จองซ้ือต้องตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือผู้จองซ้ือแทน) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ : 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนใบ

หลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซ้ือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนด FATCA เรียบร้อยแล้ว 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามช่ือที่อยู่ที่ระบุข้างต้น โดยข้าพเจ้ายนิดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ 

นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซ้ือขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร) 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย   Bill Payment    
 แคชเชียร์เช็ค    เช็คบุคคล    ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค                                    วันที่                                    ธนาคาร                                                   สาขา                                                .โดยส่ังจ่าย บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ส าหรับผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) โปรดระบุข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับการด าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 

 บุคคลธรรมดา: ที่อยู่ถาวรเลขที ่                       หมู่ที่                       ตรอก/ซอย                                                                     ถนน                                                        แขวง/ต าบล                                                          เขต/อ าเภอ                                             จังหวัด                                                   .                                                    
ประเทศ                                                                             รหัสไปรษณีย์                                                                                  สถานที่เกิด (จังหวัด / ประเทศ)                                                                                                                 สัญชาติที่สอง (ถ้ามี)                                                                          . 
 นิติบุคคล: ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท                                                                                                                                                                                                                   สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ) 

– กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น passive หรือ NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                           . 
– กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆข้ึนแก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ว่าด้วย

ประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จนครบถ้วน นอกจากน้ี ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารน้ีให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจตาม

กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่จะใช้ในการช าระค่าจองซ้ือต้ังแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซ้ือ โปรดระบุ                                                                                                                                                                                                                                                        . 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือ บุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึง บุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซ้ือ ข้าพเจ้าให้ด าเนินการคนืเงินค่าจองหุ้น ดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง กรณีไม่ระบุถือว่าให้ด าเนินการคนืเงินค่าจองซ้ือหุ้นด้วยเซ็ค) 

 เงินโอนผ่านผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหลักทรัพย์กับ ธนาคาร                                                         สาขา                                                                         ประเภทบัญชี                                                                          เลขที่บัญชี                                                                             . 
(ช่ือเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับช่ือผู้จองซ้ือและกรุณาแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ ส าเนา statement บัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องบนหน้าที่ระบุช่ือเจ้าของบัญชี). 

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่ระบุไว้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ทั้งน้ี ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นคร้ังน้ี เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซ้ือของผู้

จองซ้ือทั้งหมด 

ทั้งน้ี การจองซ้ือและการช าระเงินโดยผู้จองซ้ือหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นคร้ังน้ี ผู้จองซ้ือหุ้นตกลงและรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซ้ือหากผู้จองซ้ือหุ้นกระท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายนิยอมและตกลงว่าจะ

รับซ้ือหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าวหรือในจ านวนตามที่บริษัทจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญน้ี เว้นแต่เป็นการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน และยนิยอมรับคนืเงินในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการจองหรือมีการยกเลิกการจองซ้ือหุ้น

สามัญ ข้าพเจ้ายนิยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ในหนังสือช้ีชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นคร้ังน้ี รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคบัของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะน้ี และ/หรือ ซ่ึงจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 

ข้าพเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัด

จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง  

 

การลงทุนในหุ้นมคีวามเส่ียง ผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือช้ีชวนหรือข้อมูลสรุปอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
 

ในการจองซ้ือหุ้นคร้ังน้ี ข้าพเจ้าได้รับหนังสือช้ีชวนในรูปแบบ  หนังสือ   ซีดีรอม   อีเมล     ได้รับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั – Executive Summary     ไม่ประสงค์จะรับหนังสือช้ีชวน (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เคร่ืองหมายใดๆ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ผ่านการท าแบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) แล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจ าหน่าย และรับทราบระดับความเส่ียงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจองซ้ือแล้ว (กรณีที่ผู้จองซ้ือยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมินผู้จองซ้ือจะต้อง

จัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที่จะจองซ้ือในคร้ังน้ี) ทั้งน้ี ข้าพเจ้ายงัยนืยนัและประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นสามัญในคร้ังน้ีต่อไป ไม่ว่าหุ้นสามัญที่จองซ้ือจะมีระดับความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน จึงได้ลงลายมือช่ือเพื่อยนืยนัความประสงค์ของ

ข้าพเจ้า 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมสิีทธปิฏิเสธการจองซ้ือ กรณทีี่ผู้จองซ้ือยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมนิ หรือ 
ไม่ลงนามยนืยนัที่จะจองซ้ือในกรณทีี่ผู้จองซ้ือรับความเส่ียงตามแบบประเมนิได้ต า่กว่าความเส่ียงของหุ้นสามญันี ้

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วันที่จองซ้ือ                 27 กมุภาพันธ์ 2562   28 กมุภาพันธ์ 2562   1 มีนาคม 2562   เลขที่ใบจอง                                                                             . 
บริษัทได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 
เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน                                                                                                                     หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                      บาท 

โดยช าระเป็น     Bill Payment    
 แคชเชียร์เช็ค    เช็คบุคคล    ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค                                                             วันที ่                                                       ธนาคาร                                                             สาขา                                                                . 
โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซ้ือให้ด าเนินการ :-                            
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขทีส่มาชิกผู้ฝาก                     บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่   . 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า    
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น  

ลงช่ือ                                                                                                        เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ  

หมายเหต ุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่่ายปฏบิัติการหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

ลงช่ือ                                                                              ผู้จองซ้ือ 
                (                                                                      ) 

(สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

ลงช่ือ                                                                              ผู้จองซ้ือ 
                (                                                                      ) 
- โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน มฉิะนั้นจะถูกตดัสิทธิการจองซ้ือ - 

 

แบบ ก 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 

กรอกใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อหน่ึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 



 
 

Participant 

No. 
Company Name 

Participant 

No. 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษทัหลกัทรัพยท์ิสโก ้จ ำกดั   

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  

034 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

038 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ำกดั (มหำชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ำกดั  

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

051 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ำกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

052 
บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   

200 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

211 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

213 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  

221 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์  จ ำกดั (มหำชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ำกดั 

224 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรัพยธ์นชำต จ ำกดั  (มหำชน) 

225 
บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED              CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั      

229 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ำกดั 

230 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั 

244 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)      

247 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

248 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 

924 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.  

SUB-BROKER 

236 
ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

243 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ำกดั (มหำชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

245 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

329 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหน้ี) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น 

334 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเด้ียน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  

336 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

337 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

339 
ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพยสิ์น) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

340 
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหน้ี) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

343 
ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพยสิ์น  

345 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

425 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกคำ้) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 



 
 
  
 

 
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

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

ข้อมลู/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลกูค้า Customer’s Information / representation / and agreement 

                          วนัท่ี/Date
                                                                                                                                                                                      

ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

      

     หมายเลข GIIN ของลกูค้า / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลท่ีได้รบัการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลทีส่นบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
  /Registration or Organization 
 
………………………………………………………………………………… 
 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 
………………………………………………………………………………. 
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 
……………………………………………………………………………… 
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีนประเทศอืน่  (โปรดระบุทกุประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลอืกท าเครื่องหมายในชอ่งทีส่อดคลอ้งกบัสถานะผูข้อเปิดบญัช ี Please check the appropriate boxes corresponding to your status 
หากทา่นตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ 1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิ้นสดุค าถาม   

(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 
 เป็นนิติบคุคลอเมริกนัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา                               ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 

      Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E และสิ้นสดุค าถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box below, please complete Form W-8BEN-E.)  

หากท่านเป็นสถาบนัการเงนิ กรุณาระบุหมายเลข GIIN  
(If you are financial institution, please specify GIIN Number.) 

 เป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ (ประเภท PFFI, RDCFFI)                             ใช่/Yes                 ไม่ใช่/No                                     

     Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? 

 เป็นนิติบคุคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของรายได้รวมหรือมีทรพัยสิ์น         ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 

     ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวได้ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสดุ 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc.  Please    see the 
definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in 
the preceding fiscal calendar year ? 
ควรตอบ “ไม่ใช”่ หากท่านเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 3.1–3.2  
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.  

3.1    องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลที่ไดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงานราชการ องคก์รระหวา่งประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  

3.2    นิตบุิคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ภายใต้ FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นิตบุิคคลที่ไม่แสวงหาก าไร สมาคม มลูนิธ ินิตบุิคคลใหม่ทีเ่ริม่จดัตัง้ไม่เกนิ 
24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit organization, association, foundation, or 
an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
For Entity Customer 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / Enclosure 3



 

 

ส่วนท่ี 2 

Part 2 
การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูทีล่กูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจ

แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver  shall be 

entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้กผู่ร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มูลของลูกคา้ทีร่ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีทีผู่ร้บัมกีารรอ้ง

ขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 

The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver  within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 

incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีล่กูคา้ไมไ่ดด้ าเนนิการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถ้วนสมบูรณ์เกีย่วกบัสถานะของลูกคา้ ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที่

จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามทีผู่ร้บั เหน็สมควร 

The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to 

terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 
ส่วนท่ี 3 

Part 3 
การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแกผู่ร้บั ในการด าเนนิการดงัต่อไปนี้  

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว

รวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเข้า-ออก

จากบญัช ีรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ีจ านวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัย์สนิอืน่ๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได้ และขอ้มูลอื่นๆทีเ่กีย่วกบั

ความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 

disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA 

compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of 

financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ 

business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลูกคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิได้ทีลู่กคา้ได้รบัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ /หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS 

ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 

withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through  the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, 

pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities, 

3. หากลกูคา้ไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีีต่อ้งรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้กผู่ร้บั  หรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการ

รายงานขอ้มลูได ้ หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บั

เหน็สมควร 

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, 

or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its 

sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate. 

 
ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และ
การยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
 
                                                                                                                                                                                       ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั     
          
                 (                                                                                                                                                                 )          Authorized Person 
 
ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของ ผู้รบั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any)    
              
            W-9                 
            W-8BEN-E   
 

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



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 / Enclosure 4

"เพื่อใช้สำหรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 เท่านั้น"
(For subscription to newly issued ordinary shares of Global Service Center Public Company Limited during 27 February 2019 - 1 March 2019 only)





 

 

 

 

 

ชื่อลูกค้า ………………………………………………………….…………………………………….............      เลขทีบ่ัญช ี………………..........................      วันที ่………………....................…. 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลส่วนตัวของผูล้งทุน 

1.   ปัจจุบันท่านอาย ุ  (กรณีบุคคลธรรมดา) 
   ( 1 ) มากกว่า 55 ปี     ( 2 ) 45 – 55 ป ี       ( 3 ) 35 – 44 ป ี       ( 4 ) น้อยกว่า 35 ปี 
  ปัจจุบันบริษัท/สถาบัน/นิติบุคคลของท่านด าเนินกิจการมาแล้วกี่ป ี  (กรณีนิติบุคคล) 
   ( 1 ) น้อยกว่า  2  ปี     ( 2 ) ต้ังแต่  2 – 5 ปี      ( 3 ) มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน  10  ปี  ( 4 ) มากกว่า 10 ปี 
2.   ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเป็นสัดส่วนเท่าใด 
   ( 1 ) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด          ( 2 ) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
   ( 3 ) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด       ( 4 ) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 
3.   ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
   ( 1 ) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน             ( 2 ) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 
   ( 3 ) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน              ( 4 ) มีความม่ันใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว 
4.   ท่านเคยมีประสบการณ ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ( 1 ) เงินฝากธนาคาร                ( 2 ) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
   ( 3 ) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้            ( 4 ) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
5.   ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี ้
   ( 1 ) ไม่เกิน 1 ป ี       ( 2 ) 1 ถึง 3 ปี       ( 3 ) 3 ถึง 5 ปี       ( 4 ) มากว่า 5 ปี 
6.   วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ 
   ( 1 ) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ 
   ( 2 ) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
   ( 3 ) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 
   ( 4 ) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 
7.  เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดข้ึนด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
   ( 1 ) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
   ( 2 ) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 % 
   ( 3 ) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
   ( 4 ) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 
8.  ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
   ( 1 ) กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน            ( 2 ) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
   ( 3 ) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง          ( 4 ) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงข้ึน 
9.   ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
   ( 1 ) 5% หรือน้อยกว่า     ( 2 ) มากกว่า 5%-10%     ( 3 ) มากกว่า 10%-20%    ( 4 ) มากกว่า 20% ข้ึนไป 
10.  หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
   ( 1 ) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 
   ( 2 ) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
   ( 3 ) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 
   ( 4 ) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน 

ส่วนท่ี  2  ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11.  หากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส าเร็จ  ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก  แต่หากการลงทุนล้มเหลว  ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจต้องลงเงิน

ชดเชยเพิ่มบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด 
   ( ก )  ไม่ได้         ( ข )  ได้บ้าง         ( ค )  ได้ 
ส่วนท่ี  3  ส าหรับการลงทุนต่างประเทศ 

12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 
   ( ก )  ไม่ได้         ( ข )  ได้บ้าง         ( ค )  ได้ 

 
ผลการประเมิน : คะแนนของข้อ  1 - 10 รวมกัน  ....................................  คะแนน 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

ส่วนท่ี  4  เกณฑ์ในการให้คะแนน  (เจ้าหน้าท่ีผู้แนะน าการลงทุนกรุณาท าเคร่ืองหมาย   หน้าระดับคะแนนตามผลการประเมินส่วนท่ี 1  ของผู้ลงทุน) 

ผลประเมิน 

 ระดับคะแนน ประเภทนักลงทุน ตราสารท่ีสามารถลงทุนได้ (พิจารณาประกอบกับส่วนท่ี 5) 

 < 15 คะแนน เสี่ยงต่่ำ ตรำสำรทุนเล็กน้อย/หน่วยลงทุน-ตรำสำรหนี้ที่มีระดับควำมเสี่ยง 1 

 15 – 21 คะแนน เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงต่่ำ ตรำสำรทุนบำงส่วน/หน่วยลงทุน-ตรำสำรหนี้ที่มีระดับควำมเสี่ยง 1-4 

 22 - 29 คะแนน เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง ตรำสำรทุนได้ปำนกลำง/หน่วยลงทุน-ตรำสำรหนี้ที่มีระดับควำมเสี่ยง 1-5 

 30 – 36 คะแนน เสี่ยงสูง ตรำสำรทุนได้ค่อนข้ำงมำก/หน่วยลงทุน-ตรำสำรหนี้ที่มีระดับควำมเสี่ยง 1 - 7 

 37 คะแนนข้ึนไป เสี่ยงสูงมำก/เสี่ยงสูงมำกอย่ำงมีนัยส่ำคัญ ตรำสำรทุน/ตรำสำรอนุพันธ์ได้บำงส่วน/หน่วยลงทุน-ตรำสำรหนี้ที่มีระดับควำมเสี่ยง 1-8 (หน่วยลงทุน 8+) 

**ส าหรับข้อ 4. หำกตอบหลำยข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด โดยคะแนนรวมคิดจำก ข้อ 1. – 10. (ส่ำหรับข้อ 11. และ 12. ไม่น่ำมำคิดรวมคะแนน) 
ส่วนท่ี  5  ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและ 

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  

ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนี้ 

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่่ำ >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงต่่ำ <20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง <10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมำก/ 

เสี่ยงสูงมำกอย่ำงมีนัยส่ำคัญ 
<5% <30% >60% <30% 

** รวมถึง สินค้ำโภคภัณฑ์ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ข้อตกลงในการบริการ : 

 ลูกค้ำรับรอง และยืนยันว่ำข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ท่ำให้บุคคลใดส่ำคัญผิดในสำระส่ำคัญ 

 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนนี้ จัดท่ำข้ึนเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(ส่ำนักงำน ก.ล.ต.) ในกำรให้ลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ได้ท่ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 

อันจะน่ำไปสู่กำรตัดสินใจที่เหมำะสมกับตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้ติดต่อผู้ลงทุนน่ำข้อมูลไปประกอบกำรให้ค่ำแนะน่ำแก่ลูกค้ำ 

 ท่ำนยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อประกอบกำรจัดท่ำกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน (Suitability Test) และรับทรำบว่ำได้แบบสอบถำมนี้ เพื่อประโยชน์

ในกำรรับทรำบควำมเสี่ยงในกำรลงทุนและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง 

 ระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของท่ำน ประเมินจำกข้อมูลที่ลูกค้ำแจ้งแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นแสดงว่ำบริษัทรับรองถึงควำมถูกต้องแท้จริง ควำมครบถ้วน หรือควำมน่ำเชื่อถือของ

ข้อมูลที่ท่ำนได้แจ้งและผลกำรประเมินดังกล่ำว 

 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทท่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของลูกค้ำและได้แจ้งให้ลูกค้ำรับทรำบถึงผลกำรประเมนิระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของลูกค้ำ ถือว่ำลูกค้ำรับทรำบผลกำรประเมินของ

ตนเอง และลูกค้ำรับทรำบระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน (ซึ่งประมวลผลจำกข้อมูลที่ลูกค้ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท) และท่ำนรับทรำบระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของตนเองแล้ว 

 ท่ำนควรศึกษำข้อมูลในหนังสอืชี้ชวนและเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งค่ำเตือนเกี่ยวกับลงทุนและควำมเสี่ยงในกำรลงทุน และควรขอค่ำแนะน่ำในกำรลงทุนจำกผู้แนะน่ำกำรลงทุนแก่ลูกค้ำได้) 

ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับกำรศึกษำผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหลกัทรัพย์ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหรือกำรลงทุนประเภทอื่นๆ ที่

เหมำะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนหรือตรำสำรที่ได้รับจำกตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ำมี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจกำรลงทุนของลูกค้ำเท่ำนั้น 

 กำรลงทุนข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของลูกค้ำเอง ซึ่งไม่ผูกผันกับผลกำรประเมินของลูกค้ำ และอำจมิได้เป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนที่ได้รับตำมแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ำยินยอมรับควำม

เสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนในกรณีที่ลูกค้ำตัดสินใจลงทุนระดับควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนจำกผลประเมิน ถือว่ำลูกค้ำตกลงยินยอมรับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนนั้นเอง ลูกค้ำ

ยอมรับว่ำกำรด่ำเนินกำรลงทุนของลูกค้ำ อำจไม่เป็นไปตำมผลกำรประเมินและอำจไม่แน่นอนและสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปจำกผลกำรประเมินได้ 

 บริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ไม่มีควำมรับผิด ภำระหรือหน้ำที่ต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดข้ึนจำกกำรลงทุนของลูกค้ำ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของลูกค้ำ ผลประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ่ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

   แบบประเมินกำรด่ำเนินกำรเกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริกำรเฉพำะนักลงทุนในประเทศเท่ำนั้น ซึ่งลูกค้ำได้อ่ำนค่ำเตือนข้ำงต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้ำได้เข้ำใจและตกลง
ตำมค่ำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนของผู้ลงทุน ส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบัญชี/เจ้าหน้าท่ีผู้ประเมิน 

 

ลงชื่อ : _______________________________________ ลูกค้ำ 

เลขที่บัญชี :  ___________________________________ 

 

MKT ID : ___________ 

 

ลงชื่อ : ________________________________ 

วันที่  : ________________________________ 
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รายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GSC”) 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ACAP”) 

หลกัทรัพย์ที่เสนอขาย: หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“GSC”) 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย: เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ ACAP รวมทัง้สิน้แล้วไม่เกิน 27,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 10.80 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GSC (ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่ 
GSC เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) รวมทัง้หมดแล้วมีจ านวนไม่เกิน 90,000,000 
หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 36.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GSC) 

มลูคา่ที่ตราไว้ (Par): 0.50 บาทตอ่หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของ ACAP ที่มี
สทิธิจองซือ้: 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ACAP ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562  มีมติ
อนมุตัิก าหนดให้วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ ACAP ที่มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GSC (Record Date) 

สทิธิในการจองซือ้: ผู้ ถือหุ้นสามญัของ ACAP ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
ของ GSC ในอตัราสว่น 12 หุ้นสามญัของ ACAP ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GSC โดยเศษ
ของหุ้นท่ีเป็นทศนิยมซึง่เกิดจากการค านวณจะถกูปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน และผู้ ถือหุ้นของ ACAP 
มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GSC เกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีตนมีสทิธิได้รับการจดัสรร โดยเศษของหุ้นที่เป็น
ทศนิยมซึง่เกิดจากการค านวณจะถกูปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน  

ราคาเสนอขาย: 1.70 บาท ตอ่หุ้น 

ระยะเวลาจองซือ้: ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2562  

ตวัแทนรับจองซือ้: บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
ติดตอ่คณุ : คณุวิมลรัตน์  โห้ถนอม หรือคณุวิไล สนัโดษ  
โทรศพัท์: 02-836-0120, 02 836 0122 
Email: wimonrat.h@aecs.com 
ที่อยู ่:  เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 
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การขอรับหนงัสอืชีช้วน
และใบจองซือ้
หลกัทรัพย์: 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) จะจดัสง่เอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
ACAPภายหลงัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ ACAP ไมไ่ด้รับเอกสารดงักลา่ว สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ GSC ได้ที่ TSD และสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน 
และเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็ปไซต์ของGSC (www.gsc-servicecenter.com) และเว็ปไซต์ของ 
ACAP (www.acap.co.th) ได้ตัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สดุการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นท่ีเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของ ACAP 

วิธีการจอง และการ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น
สามญั: 

ผู้จองซือ้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของ ACAP จะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนสว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ เว้นแตจ่ะได้รับแจ้งการเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นจากบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

การช าระเงินคา่จองซือ้มีช่องทางการช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ ”เช็คธนาคาร”) 
ดร๊าฟท์ หรือช าระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพเท่านัน้ หรือ ช่องทางอื่นที่
ธนาคารกรุงเทพก าหนด ระหวา่งวนัที่  27 กุมภาพนัธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 โดยผู้จองซือ้จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้า
มี)  
(หากช าระเป็นเช็คต้องน าฝากผ่าน Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงเทพ ก่อนเวลา 12.00 น. ของ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 เทา่นัน้) 

อื่นๆ: GSC มีสทิธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใดหรือ
ผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) เป็นการกระท าขดัตอ่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ
ตา่งประเทศ และ/หรือ ข้อบงัคบัของ GSC หรือ  

(ข) GSC มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใ ต้
กฎหมายไทย หรือ  

(ค) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น หรือ  

(ง) GSC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองการกระจายการถือหุ้ นรายย่อยภายใต้
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 
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แผนที่ บริษัท หลกัทรัพย์เออซีี จ ากัด (มหาชน) 

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนน วิทย ุแขวง ลมุพินี เขต ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอร์โทรศพัท์ 02 659 3456  
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ส่วนที� 1 
ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

 

ข้อมูลสรปุนี�เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชี�ชวน ซึ�งเป็น 
เพียงข้อมูลสรปุเกี�ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของบริษทัที�ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(“บริษทัฯ”) ดงันั�น ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี�ชวนฉบบัเตม็ ซึ�งสามารถ 
ขอได้จากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษทัฯ หรอือาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล 

และหนังสือชี�ชวนที�บริษทัฯ ยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษทั โกลบอล เซอรวิ์ส เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย :  
หุ้นสามญัเพิ�มทุนเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

ระหว่าง วนัที� 27 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัที� 1 มีนาคม 2562 
หุ้นสามญัเพิ�มทุนเสนอขายต่อผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ และ บุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 

ระหว่าง วนัที� B มีนาคม 2562 ถึงวนัที� C มีนาคม 2562) 
 

 

ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขาย 
ผูเ้สนอขาย  : บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
ประเภทธรุกิจ  : บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกั 2 ธุรกจิ ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลู และ (2) ธุรกจิ

ตดิตามและทวงถามหนี0 
จาํนวนหุ้นที�เสนอขาย : ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 36.00 ของจํานวนหุ้นที�ออกและ

จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ

บรษิทัฯ ในครั 0งนี0 โดยแบ่งเป็น 

1. การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 27,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

ร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จะเสนอขาย เพื�อเสนอขายต่อผู้ถอื

หุน้ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) โดย

คณะกรรมการบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรอื บุคคลที�

คณะกรรมการบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มอบหมาย จะเป็นผู้

กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ที�จะมสีทิธจิองซื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ (Record Date)  

2. การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 63,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

รอ้ยละ 70.00 ของจาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�จะเสนอขาย และสว่นที�เหลอืจากการ

เสนอขายตามขอ้ 1. เพื�อเสนอขายต่อประชาชน 
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สดัส่วนการเสนอขาย
หุ้น 

: 1. การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 27,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

รอ้ยละ 30.00 ของจํานวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�จะเสนอขายในครั 0งนี0 เพื�อเสนอขาย

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2. การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกนิ 9,450,000 หุ้น หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

รอ้ยละ 10.50 ของจํานวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�จะเสนอขายในครั 0งนี0 เพื�อเสนอขาย

ต่อผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 

3. การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 53,550,000 หุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

รอ้ยละ 59.50 ของจํานวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�จะเสนอขายในครั 0งนี0 เพื�อเสนอขาย

ต่อบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 

เงื�อนไขการจดัจาํหน่าย : รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทั 0งจาํนวน (Firm Underwriting)  

ทั 0งนี0 ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัสรรหุ้น

ในครั 0งนี0 เมื�อเกดิเหตุการณ์ต่างดงัต่อไปนี0 

1. เมื�อบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไขใดๆ ที�กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั 0งผูจ้ดัจําหน่าย

และรับประกันการจําหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) กับผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัย ์หรอื 

2. เมื�อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัทางด้านการเงนิ เศรษฐกจิ 

หรอืการเมอืงทั 0งในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั

ในธุรกจิหรอืการดําเนินงานของบรษิัทฯ ที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัจําหน่ายใน

ครั 0งนี0 หรอื 

3. เมื�อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั 0งผู้จ ัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น

(Underwriting Agreement) หรอื 

4. เมื�อมเีหตุที�ทําให้สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืหน่วยงานราชการสั �งระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถ

สง่มอบหลกัทรพัยท์ี�เสนอขายได ้ 

ราคาเสนอขายต่อ
ประชาชน 

: 1.70 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าการเสนอขาย : 153.00 ลา้นบาท 

มูลค่าที�ตราไว้ (Par) : 0.50 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบญัชี 
(Book Value) 

: 0.53 บาทต่อหุ้น (ตามมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 หารด้วย

จาํนวนหุน้ที�จดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัดงักล่าวจาํนวน 160,000,000 หุน้) 

การเสนอขายหุ้นหรอื
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ
ในช่วง 6 เดือนก่อน
หน้ายื�นคาํขออนุญาต
ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 
จนถึงวนัเสนอขาย 

: � ไม่ม ี � ม ี 
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ที�มาของการกาํหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมูลทางการเงินเพื�อ
ประกอบการประเมิน
ราคาหุ้นที�เสนอขาย 

: การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ในครั 0งนี0 พิจารณาจาก

อตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) ทั 0งนี0 ราคา

หุ้นสามญัที�เสนอขายหุ้นละ N.OQ บาท คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น

เท่ากบั 30.51 เท่า ซึ�งคาํนวณจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในรอบ 12 เดอืนที�ผ่าน

มา ตั 0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� T1 ธนัวาคม 2561 ซึ�งมีกําไรสุทธิเท่ากบั 

13.93 ลา้นบาท เมื�อหารดว้ยจํานวนหุน้สามญัที�ออกและชําระแลว้ภายหลงัการเสนอ

ขายหุน้ในครั 0งนี0 จาํนวน 250.00 ลา้นหุน้ (Fully Diluted) จะไดก้าํไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 

0.0557 บาท อย่างไรกต็าม อตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E Ratio) เฉลี�ย

ในช่วงเวลา W เดอืนยอ้นหลงัตั 0งแต่วนัที� 2 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2562 

ของบรษิัทจดทะเบยีนที�ดําเนินธุรกจิคล้ายคลงึกนักบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

เท่ากบั XT.XX เท่า 

ทั 0งนี0  อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ ( P/E Ratio) ดังกล่าว คํานวณจากผล

ประกอบการในอดีต โดยที�ยงัมไิด้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ�งเป็น

ปัจจยัสาํคญัที�นกัลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้
ส่วนรว่มในการบริหาร”  
ที�ไม่ติด Silent Period 

: จํานวน 22,499,980 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ Z.QQ ของจํานวนหุน้ที�ออกและจําหน่าย

ได้แล้วทั 0งหมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทฯ ใน

ครั 0งนี0 (ไม่นับรวมสทิธทิี�ผูม้สี่วนร่วมในการบรหิารจองซื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนในฐานะถอื

หุน้ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) 

ตลาดรอง : � SET  � mai 

หมวดธรุกิจ : บรกิาร 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน : � Profit Test  � Market Capitalization Test   

   

 
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครั 0งนี0 ประมาณ 144.00 ล้านบาท 

ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ไปใชเ้พื�อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี0 
 วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จาํนวนเงินที�ใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) ระยะเวลาที�ใช้โดยประมาณ  

 การขยายสาขา 100.00 ภายในปี 2562  
 การปรบัปรุงและพฒันาอุปกรณ์และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 
40.00 ภายในปี 2562  

 ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ 4.00 ภายในปี 2562  
 รวม 144.00   
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงั

หกัภาษีเงนิไดแ้ละเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่เกนิกว่ากําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และในกรณีที�งบการเงนิเฉพาะ

กจิการมผีลขาดทุนสะสมอยู่ บรษิทัฯ จะไม่มกีารพจิารณาจ่ายเงนิปันผล 

ทั 0งนี0 บรษิทัฯ อาจพจิารณากําหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลในอตัราน้อยกว่าที�กําหนดไวข้า้งตน้ได ้โดยขึ0นอยู่กบั

ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และสภาพคล่องของบรษิทัฯ รวมไปถงึความจาํเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการ

ดําเนินงาน แผนการขยายธุรกจิของบรษิัทฯ ในอนาคต และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิัทฯ 

ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร 

โดยการจ่ายเงนิปันผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ�ง

คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครั 0งคราวเมื�อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีาํไรเพยีงพอที�จะ

จ่ายเงนิปันผลได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผู้ถือ

หุน้คราวถดัไป 
 

 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์
บรษิทัฯ ก่อตั 0งเมื�อวนัที� 28 มถุินายน 2547 ภายใต้ชื�อ “บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส จํากดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

1.00 ล้านบาท โดยบรษิัท เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เพื�อประกอบธุรกจิจดัหาและใหเ้ช่าอุปกรณ์และ

เครื�องใชส้าํนักงานแก่กลุ่มบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยบรษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ�งบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

จาํนวน 159,999,860 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 0งหมดของบรษิทัฯ 

ในปี 2552 บรษิัทฯ ได้ขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มูล และธุรกจิติดตามและทวงถามหนี0 โดยรบัโอน

พนักงานและอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มูลมาจากบรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั (บรษิทั แคปปิตอล 

โอเค จํากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื�อส่วนบุคคลเพื�อการอุปโภคและบรโิภค ภายใต้แบรนด ์“Capital OK” ทั 0งนี0 

บรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั หยุดการใหส้นิเชื�อเพิ�มเตมิตั 0งแต่ปี 2552) และรบัโอนพนกังานและอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี0มาจากบรษิทั โอเคแคช จํากดั (เดมิชื�อ “บรษิทั โปรเฟสชนัแนลคอลเลคชั �น จํากดั” 

โดยบรษิทั โอเคแคช จาํกดั ประกอบธุรกจิใหส้นิเชื�อแก่ภาคธุรกจิ) โดยบรษิทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั และบรษิทั โอเค

แคช จาํกดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์และเครื�องใช้สํานักงาน และขาย

ทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่แต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ที�ใชง้านทรพัยส์นิดงักล่าว 
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ในปี 2558 บรษิทัฯ มกีารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในบรษิทัฯ โดยนางสาวสกุญัญา สขุเจรญิ

ไกรศร ีไดเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ในฐานะตวัแทนของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ

มกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในหลายดา้น เช่น การปรบัเปลี�ยนโครงสรา้งการจดัการ และ

การบรหิารจดัการต้นทุนเพื�อลดต้นทุนในการดําเนินงาน เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้รษิทัฯ กลบัมามผีลกําไร

จากการดาํเนินงาน 

 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1.  ธรุกิจศนูยบ์ริการข้อมูล 
บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารศูนย์บรกิารขอ้มูล โดยบรษิัทฯ จะให้บรกิารรบัสายเรยีกเขา้แทนผู้ว่าจ้างเพื�อรบัเรื�อง

ต่างๆ เช่น การใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิาร การใหค้ําปรกึษาดา้นเทคนิคและแกปั้ญหา และการรบัคําตชิมหรอื

เรื�องรอ้งเรยีน เป็นตน้ และใหบ้รกิารโทรออกไปยงักลุ่มเป้าหมายของผูว้่าจา้ง เช่น การสาํรวจขอ้มลูทางโทรศพัท ์และ

การโทรแจง้สทิธพิเิศษต่างๆ เป็นต้น เพื�อลดภาระการทํางานของผู้ว่าจา้ง ทั 0งนี0 บรษิัทฯ มกีารใหบ้รกิาร 2 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ (1) การใหบ้รกิาร ณ สาํนักงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาเจา้หน้าที�เพื�อปฏบิตัิ

หน้าที� รวมถึงการจดัเตรยีมสถานที�และอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง และ (2) การให้บรกิารจดัหาเจ้าหน้าที�ไปปฏบิตัิงานที�

สาํนักงานของผูว้่าจา้ง โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาเจา้หน้าที�เพื�อปฏบิตัหิน้าที�เท่านั 0น ซึ�งส่วนใหญ่จะ

เป็นการปฏบิตังิานเกี�ยวกบังานธุรการ โดยผูว้่าจา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัเตรยีมสถานที�และอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที�ให้บริการสําหรบัธุรกิจศูนย์บริการขอ้มูลทั 0งสิ0น 319 คน โดย

แบ่งเป็น การใหบ้รกิาร ณ สาํนักงานของบรษิทัฯ จํานวน XZX คน และการใหบ้รกิารจดัหาเจา้หน้าที�ไปปฏบิตังิานที�

สาํนกังานของผูว้่าจา้ง จาํนวน 27 คน 

 
2.  ธรุกิจติดตามและทวงถามหนี� 
บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบธุรกจิทวงถามหนี0 ตามพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี0 พ.ศ. 2558 (รวมทั 0งที�มกีารแกไ้ข

เพิ�มเติม) โดยบรษิัทฯ มกีารใหบ้รกิารตดิตามและทวงถามหนี0แก่ผู้ว่าจา้งทางโทรศพัท์  การส่งจดหมาย และการส่ง

ขอ้ความ SMS (short message service) เท่านั 0น ทั 0งนี0 ผูว้่าจา้งจะเป็นผูส้่งรายชื�อลูกหนี0ที�จะมอบหมายใหแ้ก่บรษิทัฯ 

ทาํการตดิตามและทวงถามหนี0 โดยบรษิทัฯ จะทาํการตดิตามและทวงถามหนี0 ณ สาํนกังานของบรษิทัฯ ซึ�งบรษิทัฯ จะ

ได้รบัค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของปรมิาณหนี0ที�เกบ็ได้ โดยอตัราค่าธรรมเนียมจะขึ0นอยู่กบัประเภทของลูกหนี0และ

ขอ้ตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและบรษิัทฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มเีจ้าหน้าที�ให้บรกิารสําหรบัธุรกิจ

ตดิตามและทวงถามหนี0ทั 0งสิ0น 153 คน 
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
บรษิทัฯ มรีายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 2 เมษายน 2561 และรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�คาดว่าจะเป็นภายหลงัการเสนอขายหุน้

สามญัต่อประชาชน ดงันี0 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที� 2 เมษายน 2561 

ภายหลงัการเสนอขาย 
หุ้นสามญัต่อประชาชน 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 
1. บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 159,999,860 99.99 159,999,860 64.00 
2. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ี 80 0.01 801 0.011 
3. นายเยี�ยม จนัทรประสทิธิ x 40 0.01 401 0.011 
4. นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ ์ 20 0.01 201 0.011 
5. Pre-emptive Right - - <=27,000,000 <=10.80 
5.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) (ไม่นับรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึผู้
ที .เกี .ยวข้องของบุคคลดังกล่าว) ซึ .งได้รบัสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 

- - 22,418,567 8.97% 

5.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม กรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึผูท้ี .เกี .ยวขอ้งของบุคคล
ดังกล่าว ซึ .งได้ร ับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- - 4,581,433 1.83% 

6. ประชาชน - - >=63,000,000 >=25.20 
รวม 160,000,000 100.00 250,000,000 100.00  

หมายเหต ุ:  1  ไมร่วมสทิธใินการจองซื0อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 X กรณีใช้สิทธิจองซื0อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทฯ ตามสิทธิที�ได้รบัการจดัสรร (อตัราส่วน NX หุ้นสามญัของบริษัท เอเชยี 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ต่อ N หุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัฯ โดยเศษของหุน้ที�เป็นทศนิยมซึ�งเกดิจากการคํานวณจะถกู

ปัดทิ0ง) และไมไ่ดท้าํการจองซื0อเกนิกว่าสทิธขิองตน โดยอา้งองิจากรายชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนักําหนดรายชื�อ

ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2562 

 
ณ วันที� 4 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

บรษิทัฯ มรีายชื�อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงันี0 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที� 4 พฤษภาคม 2561 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ี 46,575,250 14.75 
2. บรษิทั ไทยลกัซ ์เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 43,245,000 13.69 
3. นางจารณุ ีชนิวงศว์รกลุ 12,950,000 4.10 
4. นายนิธาน ปิยะรฐั 10,893,825 3.45 
5. บรษิทั เน็ทเวริค์ แมนเนจเมนท ์จาํกดั 8,399,475 2.66 
6. นายวสิุทธิ x นชัชาธน 8,120,000 2.57 
7. นายณฏัฐพ์งษ์ ปัญจวรญาณ 7,880,000 2.50 
8. นางอนญัญา เรอืงศกัดิ xวชิติ 6,000,000 1.90 
9. นายศภุกจิ ศฤงคารพนูเพิ�ม 4,759,000 1.51 
10. นายณรงค ์เผอืกผอ่ง 4,754,600 1.51 
11. อื�นๆ 162,229,529 51.37 

รวม 315,806,679 100.00  
 



บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที� 1 - หน้า 7 

 

สดัส่วนรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในงวดปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 

ธนัวาคม 25WN สามารถสรุปไดด้งันี0 
  งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปีสิ�นสุดวนัที�  

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 256N  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1  

 ธรุกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลู 104.69 77.18 108.25 71.29 102.34 65.91   
 ธรุกจิตดิตามและทวงถามหนี0 30.69 22.62 43.28 28.50 51.55 33.20   
 รายได้จากการให้บริการ 135.38 99.80 151.53 99.79 153.89 99.10   

 รายไดอ้ื�น 0.28 0.20 0.32 0.21 1.39 0.90   
 รายได้รวม 135.66 100.00 151.85 100.00 155.28 100.00   

หมายเหต ุ:  1  รอ้ยละคํานวณเทยีบกบัรายไดร้วม 

 

 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงันี0 

 ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง  
 1.  นายเยี�ยม จนัทรประสทิธิ x ประธานกรรมการ  
 2.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ี กรรมการ  
 3.  นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ ์ กรรมการ  
 4.  นายพนูลาภ ฉนัทวงศว์ริยิะ กรรมการ  
 5.  นายณฏัฐพ์งษ์ ปัญจวรญาณ กรรมการ  
 6.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ กรรมการ  
 7.  นายวชิติ ลอืชยัประสทิธิ x ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
 8.  นางสราญธร ปานพรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
 9.  นายกติตศิกัดิ x ชนกมาตุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
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สรปุปัจจยัความเสี�ยง 
1 ความเสี�ยงจากการประกอบธรุกิจ 

1.1 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิผูว้่าจา้งรายใหญ่: บรษิทัฯ มรีายไดส้ว่นใหญ่มาจากผูป้ระกอบการในธุรกจิสื�อสาร

และโทรคมนาคมรายใหญ่รายหนึ�ง ซึ�งก่อให้เกดิความเสี�ยงต่อบรษิัทฯ ในกรณีที�ผู้ประกอบการในธุรกจิ

สื�อสารและโทรคมนาคมรายดงักล่าว ไม่ทาํการต่อสญัญา หรอื เจรจาต่อรองอตัราค่าบรกิาร 

1.2 ความเสี�ยงจากการต่ออายุสญัญากบัผู้ว่าจ้าง: เนื�องจากสญัญาส่วนใหญ่ที�บริษัทฯ ทํากบัผู้ว่าจ้าง เป็น

สญัญาระยะสั 0นอายุไม่เกนิ 1 ปี ดงันั 0น บรษิทัฯ จงึมคีวามเสี�ยงจากการที�ไม่ไดร้บัการต่อสญัญากบัผูว้่าจา้ง 

1.3 ความเสี�ยงจากการที�ผูว้่าจา้งเขา้มาดําเนินการบรหิารจดัการเอง: เนื�องจากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เป็น

บรกิารเพื�อลดภาระการทํางานของผู้ว่าจา้ง ซึ�งผู้ว่าจ้างอาจพจิารณาเขา้มาดําเนินการบรหิารจดัการงาน

ดงักล่าวเองได ้จงึทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี�ยงในกรณีที�ผูว้่าจา้งพจิารณาเขา้มาดาํเนินการบรหิารจดัการงาน

ที�บรษิทัฯ ใหบ้รกิาร และไม่ทาํการต่อสญัญาว่าจา้งกบับรษิทัฯ 

1.4 ความเสี�ยงจากการหมุนเวยีนของพนกังาน: ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการใหบ้รกิารผ่านโทรศพัท ์ซึ�งตอ้ง

อาศยับุคลากรที�มทีกัษะในการสื�อสาร ดงันั 0น การสญูเสยีพนกังานอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ 

1.5 ความเสี�ยงจากการปรบัค่าแรงโดยนโยบายของภาครัฐ: เนื�องจากต้นทุนในการดําเนินธุรกิจหลักของ 

บรษิทัฯ คอืค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบับุคลากร ดงันั 0น บรษิทัฯ จงึมคีวามเสี�ยงหากภาครฐัมนีโยบายที�จะปรบัอตัรา

ค่าแรงขั 0นตํ�า ซึ�งอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมี

นยัสาํคญั 

1.6 ความเสี�ยงจากการต่ออายุสญัญาเช่าสํานักงาน: เนื�องจากสํานักงานในปัจจุบนัของบรษิทัฯ เป็นการเช่า

พื0นที�ทั 0งหมด บรษิทัฯ จงึมคีวามเสี�ยงในกรณีที�ผูใ้หเ้ช่าไม่ทาํการต่อสญัญาเช่าภายหลงัสญัญาเช่าที�มอียู่ใน

ปัจจุบนัหมดอายุ 
1.7 ความเสี�ยงจากการขดัข้องของระบบปฏิบตัิการ: เนื�องจากการให้บริการของบริษัทฯ มีลกัษณะที�ต้อง

ให้บริการอย่างต่อเนื�อง และเป็นการให้บริการผ่านระบบปฏิบตัิการ ซึ�งในกรณีที�ระบบปฏิบตัิการของ 

บรษิทัฯ เกดิเหตุขดัขอ้งไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม เช่น ไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืการประมวลผลผดิพลาด เป็นตน้ 

กอ็าจสง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

1.8 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร: เนื�องจากการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

เป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ�งเทคโนโลยีการสื�อสารด้วยโทรศัพท์มีการพัฒนาและ

เปลี�ยนแปลงไปอย่างต่อเนื�อง บรษิัทฯ จงึอาจมคีวามเสี�ยงในกรณีที�บรษิัทฯ ไม่สามารถปรบัเปลี�ยนหรอื

พฒันาระบบปฏบิตักิารใหท้นัต่อเทคโนโลยแีละความตอ้งการของผูว้่าจา้งที�เปลี�ยนไป 

1.9 ความเสี�ยงจากการประกอบธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย: เนื�องจากการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ อยู่

ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารทวงถามหนี0 พ.ศ. 2558 (รวมทั 0งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และร่างพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันั 0น บรษิทัฯ จงึมคีวามเสี�ยงในกรณีที�บรษิทัฯ และ/หรอื พนกังานของบรษิทัฯ 

มไิดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักล่าว 
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2 ความเสี�ยงอื�นๆ 

2.1 ความเสี�ยงจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ที�มอีาํนาจควบคุมการออกเสยีงลงมตใินที�ประชุมผูถ้อืหุน้ : ณ วนัที� 2 

เมษายน 2561 บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ของจาํนวน

หุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั 0งหมดของบรษิัทฯ ทําให้บรษิัท เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั )มหาชน(  

สามารถควบคุมมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั 0งหมด เช่น การแต่งตั 0งกรรมการบรษิทัฯ หรอืการขอมตใิดๆ 

ที�ต้องใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของที�ประชุมผู้ถอืหุน้ รวมทั 0งสามารถควบคุมการกําหนดนโยบายและการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ผ่านการสง่ตวัแทนเพื�อดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ได ้

2.2 ความเสี�ยงจากการนําหุน้สามญัของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็เอไอ: เนื�องจากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี0 ไดด้าํเนินการก่อนที�จะไดร้บัทราบผลการพจิารณาอนุมตัิ

ใหนํ้าหุน้ของบรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอซึ�งเป็นตลาดรองสาํหรบั

การซื0อขายหุน้สามญั ดงันั 0น ผูล้งทุนจงึมคีวามเสี�ยงในเรื�องสภาพคล่องและการไม่ได้รบัผลตอบแทนจาก

การขายหุน้สามญัตามที�คาดการณ์ไว ้หากบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ ซึ�งจะส่งผลใหหุ้น้สามญั

ของบรษิทัฯ ไม่มตีลาดรองสาํหรบัการซื0อขาย 

2.3 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึ�งอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนอย่างมนีัยสาํคญั

ต่อผู้ลงทุนที�ซื0อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี0: 

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี0 อาจมกีาร

ปรบัตวัเพิ�มขึ0นหรอืลดลงอย่างรุนแรง ทั 0งนี0ขึ0นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ และบางปัจจยักอ็ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

2.4 ความเสี�ยงจากการที�บรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ขายหุน้สามญัภายหลงัจากการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี0 : ตามข้อกําหนดการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของตลาด

หลกัทรพัยเ์อม็เอไอ ผูม้สี่วนร่วมในการบรหิาร เช่น ผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิาร จะถูกหา้มขาย

หุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 55.00 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 0งหมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชน เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที�หุน้สามญัของบรษิทัฯ เริ�มทาํการ

ซื0อขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ ทั 0งนี0 บรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึผลกระทบ (ถ้าม)ี จากการขาย

หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว ซึ�งการขายหุ้นสามญัดงักล่าวอาจจะส่งผลในเชิงลบต่อราคาหุ้นสามัญของ  

บรษิทัฯ และอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนอย่างมนียัสาํคญัต่อผูล้งทุนที�ซื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ ในการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี0 
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สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561  

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  

 สนิทรพัยร์วม 54.61 103.43 102.12  

 หนี0สนิรวม 8.54 11.93 16.69  

 ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 46.07 91.49 85.42  

    

 

งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปีสิ�นสุดวนัที�  

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 256N  

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  

 รายไดค้่าบรกิาร 135.38 151.53 153.89  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (88.33) (97.96) (103.25)  

 กําไรขั 0นตน้ 47.05 53.57 50.64  

 กําไรสุทธสิําหรบังวด 24.89 26.16 13.93  

 กําไรต่อหุน้ข ั 0นพื0นฐาน (บาท) 0.21 0.21 0.09  

 จาํนวนหุน้สามญัขั 0นพื0นฐาน (ลา้นหุน้) 120.00 123.84 160.00  

      

 
 หน่วย 

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปีสิ�นสุดวนัที�  

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 256N  

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 75.47% 38.03% 15.75%  

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 51.07% 33.10% 13.55%  

 อตัราส่วนหนี0สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.19x 0.13x 0.20x  

 อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 6.48x 9.98x 6.76x  

 

 
 

อธิบายเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มูลเป็นหลกั โดยในงวดปี 2559 ถงึ

งวดปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 135.38 ลา้นบาท 151.53 ลา้น

บาท และ 153.89 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 11.93 และรอ้ยละ 1.56 ตามลําดบั 

โดยเป็นรายไดจ้ากธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลูรอ้ยละ 77.33 รอ้ยละ 71.44 และรอ้ยละ 66.50 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ในงวดปี 2559 ถงึงวดปี 2561 ตามลาํดบั ในขณะที�รายไดจ้ากธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี0 คดิเป็นรอ้ยละ 22.67 รอ้ย

ละ 28.56 และรอ้ยละ 33.50 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในงวดปี 2559 ถงึงวดปี 2561 ตามลาํดบั 

การเตบิโตของรายไดจ้ากธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มูลและธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี0เป็นไปตามการขยายงาน

ของผูว้่าจา้งทั 0งในส่วนของปรมิาณของขอบเขตงานเดมิที�เพิ�มขึ0น และขอบเขตงานใหม่ที�ไดร้บัมอบหมายมา รวมถงึ

คุณภาพของผลงานซึ�งผูว้่าจา้งจะพจิารณาจากมาตรฐานการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement : SLA) โดยในงวด

ปี 2560 รายไดจ้ากธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มลูเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 3.40 เมื�อเทยีบกบังวดปี 2559 อย่างไรกด็ ีในงวดปี 

2561 รายไดจ้ากธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลูปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5.46 เมื�อเทยีบกบังวดปี 2560 เนื�องจากผูว้่าจา้งบางราย

ไม่ไดต่้อสญัญากบับรษิทัฯ รวมถงึปรมิาณงานเดมิปรบัตวัลดลงเลก็น้อย ในส่วนของรายไดจ้ากธุรกจิตดิตามและทวง

ถามหนี0นั 0น ในงวดปี 2560 มีอตัราเติบโตร้อยละ 41.03 เมื�อเทียบกบังวดปี 2559 เนื�องจากลูกค้าในอุตสาหกรรม 
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โทรคมนาคมรายหนึ�งขยายงานตดิตามและทวงถามหนี0เพิ�มใหแ้ก่บรษิทัฯ ทั 0งในสว่นของปรมิาณงานเดมิที�เพิ�มขึ0น และ

งานใหม่ที�ได้รบัมอบหมายมา ในงวดปี 2561 รายได้จากธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี0เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 19.11 

เมื�อเทยีบกบังวดปี 2560 เนื�องจากพนกังานของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการตดิตามและทวงถามหนี0มากขึ0น ทาํใหม้ี

รายไดเ้พิ�มขึ0นจากการเกบ็หนี0ที�มากขึ0น ประกอบกบัปรมิาณหนี0ที�ไดร้บัมอบหมายมปีรมิาณเพิ�มขึ0น อกีทั 0ง บรษิทัฯ ยงั

ไดร้บังานจากลกูคา้รายใหม่อกีดว้ย  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื�อม

ราคา โดยตน้ทุนสว่นใหญ่จะแปรผนัไปตามปรมิาณงานที�ไดร้บัมอบหมายจากผูว้่าจา้ง โดยในงวดปี 2559 งวดปี 2560 

และงวดปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนจากการใหบ้รกิาร เท่ากบั 88.33 ลา้นบาท 97.96 ลา้นบาท และ 103.25 ลา้นบาท 

ตามลําดบั โดยต้นทุนหลกั คอื ค่าตอบแทนพนักงาน ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 56.44 รอ้ยละ 56.20 และรอ้ยละ 59.00 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ทั 0งนี0 สดัสว่นของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารใน

งวดปี 2560 ปรบัตวัลดลงจากงวดปี 2559 จากรอ้ยละ 65.24 เป็นรอ้ยละ 64.65 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารปรบัโครงสรา้ง

การจดัการภายใน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างไรก็ดี สดัส่วนของต้นทุนจากการให้บริการปรบัตัวสูงขึ0น

เลก็น้อยเป็นรอ้ยละ 67.09 ในงวดปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารตั 0งโบนสัคา้งจ่าย ทั 0งนี0 ในอดตี บรษิทัฯ มี

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของค่าแรงจูงใจ (Incentive) ซึ�งเป็นการจ่ายเพื�อจูงใจให้พนักงาน

ปฏบิตังิานใหบ้รษิทัฯ ในอนาคต และมกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายในงวดปีที�ทาํการจา่ย โดยบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนใน

รูปแบบดงักล่าวในช่วงไตรมาส 1 ของงวดปี 2559 ถงึงวดปี 2561 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดเ้ปลี�ยนรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทน โดยบรษิทัฯ มแีผนที�จะทาํการจ่ายโบนสัสาํหรบัผลประกอบการในงวดปี 2561 บรษิทัฯ จงึมกีารตั 0งโบนสั

คา้งจ่ายสาํหรบังวดปี 2561 เพิ�มเตมิ ดงันั 0น ในงวดปี 2561 จงึมคี่าใชจ้่ายทั 0งในสว่นของค่าแรงจงูใจและโบนัสคา้งจ่าย 

ในขณะที�ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า บรษิทัฯ มเีพยีงค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าแรงจงูใจ 

บรษิัทฯ มกีําไรขั 0นต้นในงวดปี 2559 งวดปี 2560 และงวดปี 2561 เท่ากบั 47.05 ล้านบาท 53.57 ล้านบาท 

และ 0.645  ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขั 0นต้นเท่ากบัรอ้ยละ 34.76 รอ้ยละ 35.35 และรอ้ยละ 32.91 

ตามลําดบั ในงวดปี 2560 กําไรขั 0นต้นเตบิโตคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 13.85 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการตน้ทุน

ใหม่ตั 0งแต่งวดปี 2558 เป็นต้นมา กล่าวคือ บริษัทฯ มีการบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ0น โดย

เจา้หน้าที�แต่ละคนสามารถปฏบิตังิานไดม้ากกว่า 1 ประเภท กล่าวคอื บรษิทัฯ สามารถจดัสรรพนักงานที�ว่างระหว่าง

วนัไปปฏบิตังิานอื�นๆ ได ้รวมถงึบรษิทัฯ มกีารควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด เช่น และการเลอืกแพคเกจ

ของโทรศพัทเ์พื�อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของบรษิทัฯ มากขึ0น เป็นตน้ สว่นในปี 2561 กาํไรขั 0นตน้ลดลงอตัรารอ้ยละ 

5.47 เนื�องจากบรษิทัฯ มตี้นทุนเกี�ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นักงานมากขึ0นเพื�อจูงใจใหพ้นักงานอยู่กบับรษิัทฯ 

และการบนัทกึโบนสัคา้งจ่าย เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าเช่า ค่าตอบแทนของพนักงานในส่วนของ

งานธุรการและผู้บรหิาร ค่าที�ปรกึษา และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยในงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 บรษิัทฯ มี

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เท่ากบั 22.24 ลา้นบาท 21.30 ลา้นบาท และ 33.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 16.43 รอ้ยละ 14.05 และรอ้ยละ 21.58 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามลาํดบั ทั 0งนี0 สดัสว่นค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารเมื�อเทยีบกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในงวดปี 2560 ลดลงจากงวดปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

บรษิทัฯ มคีวามประหยดัจากขนาด จากการที�บรษิทัฯ มปีรมิาณการใหบ้รกิารเพิ�มขึ0น รวมถงึในอดตีบรษิทัฯ มกีารใช้

บุคลากรของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบรษิทัใหญ่ และมกีารเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ

จากบริษัทฯ ภายใต้ค่าที�ปรึกษา ส่งผลให้ค่าที�ปรึกษาในงวดปี 2559 ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ภายหลงับริษัทฯ มี

แผนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ บรษิัทฯ และบรษิัทใหญ่ไดม้กีารโอนย้ายพนักงานระหว่างกนั 
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เพื�อให้มกีารแบ่งแยกพนักงานอย่างชดัเจน และบริษัทใหญ่ได้หยุดเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจัดการดงักล่าวตั 0งแต่เดอืน

พฤษภาคม 2560 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเติมในส่วนที� 2.3.6 รายการระหว่างกนั) ซึ�งปัจจยัดงักล่าวทําให้

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมสีดัส่วนลดลงเมื�อเทยีบกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร อย่างไรกด็ ีสดัส่วนค่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิารในงวดปี 2561 ปรบัตวัเพิ�มขึ0นเมื�อเทยีบกบังวดปีก่อนหน้า เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารตั 0งโบนัสค้าง

จ่ายในงวดปี 2561 ทั 0งนี0 ในอดตี บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในรูปแบบของค่าแรงจงูใจ ซึ�งเป็นการ

จ่ายเพื�อจงูใจใหพ้นกังานปฏบิตังิานใหบ้รษิทัฯ ในอนาคต และมกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายในงวดปีที�ทาํการจ่าย โดยบรษิทัฯ 

มกีารจ่ายค่าตอบแทนในรปูแบบดงักล่าวในช่วงไตรมาส 1 ของงวดปี 2559 ถงึงวดปี 2561 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้

เปลี�ยนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ มแีผนที�จะทําการจ่ายโบนัสสําหรบัผลประกอบการในงวดปี 2561 

บรษิทัฯ จงึมกีารตั 0งโบนสัคา้งจ่ายเพิ�มเตมิ ดงันั 0น ในงวดปี 2561 จงึมคี่าใชจ้่ายทั 0งในสว่นของค่าแรงจงูใจและโบนสัคา้ง

จ่าย ในขณะที�งวดปีก่อนหน้า บริษัทฯ มีเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงจูงใจ ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย

เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ เช่น ค่าสอบบญัช ีและค่าที�ปรกึษาทาง

การเงนิ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มกีําไรสุทธใินงวดปี 2559 ถงึงวดปี 2561 เท่ากบั 24.89 ลา้นบาท 26.16 ลา้นบาท และ 13.93 ลา้น

บาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 18.35 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 8.97 ตามลําดบั การ

ปรบัตวัเพิ�มขึ0นของกําไรสุทธใินงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของรายได้ และการควบคุมต้นทุนและ

ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม อตัรากําไรสุทธใินงวดปี 2560 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยเมื�อเทยีบกบังวดปี 

2559 เนื�องจากบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดใ้นงวดปี 2560 ในขณะที�งวดปี 2559 บรษิทัฯ มขีาดทุนทางภาษยีกมา 

จงึทําใหไ้ม่มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดใ้นงวดปี 2559 ทั 0งนี0 กําไรสุทธแิละอตัรากําไรสุทธใินงวดปี 2561 ปรบัตวัลดลงเมื�อ

เทยีบกบัปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ0นของค่าตอบแทนพนักงาน กล่าวคอื บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้

พนักงานมากขึ0นเพื�อจูงใจใหพ้นักงานอยู่กบับรษิทัฯ รวมถงึตั 0งโบนัสคา้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานในงวดปี 2561 ในขณะที�

งวดปีก่อนหน้า บรษิทัฯ มเีพยีงค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าแรงจงูใจ ประกอบกบับรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการ

เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ เช่น ค่าสอบบญัช ีและค่าที�ปรกึษาทางการเงนิ เป็นตน้ 

 

บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

เท่ากบั 54.61 ลา้นบาท 103.43 ลา้นบาท และ 102.12 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ประกอบดว้ย

สนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ถงึรอ้ยละ 91 ของสนิทรพัยร์วม โดยส่วนประกอบหลกัคอื เงนิ

ลงทุนระยะสั 0น และลูกหนี0ค่าบริการสุทธิ และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 

25 ของสนิทรพัยร์วม โดยสว่นประกอบหลกัคอื สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเช่าและอุปกรณ์สทุธ ิ 

สนิทรพัย์รวม ณ สิ0นปี 2560 เพิ�มขึ0นจาก ณ สิ0นปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ0นของเงนิลงทุน

ระยะสั 0น จากการที�บรษิัทฯ มกีําไรจากการดําเนินงาน จงึนําเงนิสดที�เหลอืจากการดําเนินงานไปลงทุนในเงนิลงทุน

ระยะสั 0น ซึ�งเป็นการบรหิารเงนิสดของบรษิทัฯ ตามนโยบายการลงทุนการบรหิารสภาพคล่อง รวมถงึการเพิ�มขึ0นของ

ลกูหนี0ค่าบรกิาร ซึ�งเตบิโตตามรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ณ ช่วงสิ0นงวด ที�เพิ�มขึ0น อย่างไรกต็าม สนิทรพัยร์วม ณ สิ0นปี 

2561 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจาก ณ สิ0นปี 2560 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จาํนวน 20.00 ลา้น

บาท ในงวดปี 2561  

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยหนี0สนิคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 11 ถงึรอ้ยละ 16 ของหนี0สนิ

และส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 84 ถงึรอ้ยละ �9 ของหนี0สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวม  

 



บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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บรษิทัฯ มหีนี0สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 

8.54 ลา้นบาท 11.93 ลา้นบาท และ 16.69 ลา้นบาท ตามลําดบั หนี0สนิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยหนี0สนิหมุนเวยีนคดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 83 ของหนี0สนิรวม ซึ�งมีส่วนประกอบหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี0

กรมสรรพากร เป็นตน้ 

หนี0สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ปรบัตวัเพิ�มขึ0นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เนื�องจากบรษิทัฯ มี

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ�มขึ0นตามปรมิาณงานที�เพิ�มขึ0น เช่น การเพิ�มขึ0นของเบี0ยขยนัรายเดอืนของพนักงาน เป็นต้น ส่วน

หนี0สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ปรบัตวัเพิ�มขึ0นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เนื�องจากการตั 0งโบนัสคา้งจ่าย

ในงวดปี 2561 

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

เท่ากบั 46.07 ลา้นบาท 91.49 ลา้นบาท และ 85.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งมสีว่นประกอบหลกั ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบยีน

ที�ออกและชําระแลว้ และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ยงัมี

ผลขาดทุนสะสม โดยเป็นผลมาจากการดําเนินงานในอดตี ซึ�งบรษิัทฯ ยงัไม่มกีารจดัการและการควบคุมต้นทุนที�

เขม้งวด ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน อย่างไรกด็ ีจากผลการดําเนินงานที�ดขี ึ0น ส่งผลให ้ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ สามารถกลบัมามกีําไรสะสมได้ อย่างไรกต็าม ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 ปรบัตวัลดลง เนื�องจากในงวดปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาํนวน 20.00 ลา้นบาท ในขณะ

ที�บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน 13.93 ลา้นบาท 

ทั 0งนี0 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 0งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์2562 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เพิ�มอีกในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั 0งสิ0น 4.00 ล้านบาท 

หลงัจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 0งที� 7/2561 เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีารอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมทั 0งสิ0น 20.00 ล้านบาท ทั 0งนี0 การจ่ายเงนิปันผล

จาํนวน 4.00 ลา้นบาท ดงักล่าว จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ซึ�งจะจดัขึ0นในวนัที� 

20 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยบรษิัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ถือหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 และ

กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2562 ดงันั 0น ผูจ้องซื0อหุน้สามญัในครั 0งนี0 จะไม่ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าว 

เนื�องจากบรษิัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ถอืหุน้ที�มสีทิธิรบัเงนิปันผลก่อนวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชน และ

บรษิทัฯ จะรายงานการจ่ายเงนิปันผลจํานวน 20.00 ลา้นบาท ที�ไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

ครั 0งที� 7/2561 เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2561 ใหแ้ก่ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 เพื�อรบัทราบการจ่ายเงนิปัน

ผลระหว่างกาลดงักล่าว 
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