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 หมายเหต:ุ โปรดใช้เอกสารฉบบันีสํ้าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 



 



 

                                                                                   
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 

 
เรือ่ง  แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย  1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
  2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
  3. ใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) 
  4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษัิท 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้ 
  5. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั (แยกออกจากเลม่) 
6. หนงัสอืมอบอ านาจ 

  7. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อ
วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 423,932,401 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.90 บาท 
และก าหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยเศษ
ของหุน้ใหปั้ดทิง้ โดยก าหนดวนัจองซือ้และวนัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในระหวา่งวนัที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 
5 วนั ท าการ) ในระหวา่งเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวนัท าการเทา่นัน้ และไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่
มีสทิธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไวข้้างต้นได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็
ตอ่เมื่อมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านัน้ โดย
หลกัเกณฑส์ าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงันี ้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงในการจอง

ซือ้หุน้เกินกวา่สิทธิของตนและช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านง ขอ
จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม

ของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้)  
 



 

 
ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่า
จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บรษัิทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุน้และสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้และ
บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ 
ผูถื้อหุน้รายนัน้ ถือครองหุน้ของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผา่นจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender 
Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศเก่ียวกับการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหผู้จ้อง
ซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรือ่งสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว
ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ปัจจุบนัอนญุาตใหค้นตา่งดา้วถือหุน้ของบรษัิทฯ ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของจ านวน
หุน้ท่ีไดอ้อกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของทา่นในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุนใบรบัรองสิทธิ
การจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) โดย
รายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มา
ดว้ย 1) ที่สง่มาดว้ยนี ้

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

    .......................................................................... 
                 ( นางสาวหลยุส ์เตชะอบุล และ นายนพพร ภทัรรุจี ) 

                  กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มสารสนเทศของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ  ากดั (มหาชน) หนา้ A  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ของ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 
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หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มสารสนเทศของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ  ากดั (มหาชน) หนา้ 1  

 
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ 60 ชัน้ 2 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม  

 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 0-2712-5487-88 โทรสาร 0-2712-5750 

เว็บไซด ์ www.glocon.co.th  

2. วัน  เดือน  ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวนัที่ 15 
ตลุาคม 2564 และที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตาม
สดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และ
การก าหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การเพิ่มทนุจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 984,568,883 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 2,658,648,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
3,643,217,764 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering)  

ทนุจดทะเบียนใหม ่ : 3,643,217,764 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ จ านวน 3,643,217,764 หุน้ มูล
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้
ก่อนการเพิ่มทนุ 

: 2,119,662,003 บาท แบ่ งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,119,662,003 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

http://www.glocon.co.th/
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ทนุจดทะเบียนช าระแลว้
หลงัการเพิ่มทุนโดยการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ล ะราย ถื ออยู่  (Rights 
Offering) (กรณีที่มีการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ครบทัง้จ านวน) 

: 2,543,594,404 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,543,594,404 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

จ านวนหุ้นที่จะจัดสรร
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุ้ น แ ต่ ล ะ ร า ย ถื อ อ ยู ่
(Rights Offering) 

: 423,932,401 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ : 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุ้น จากการ
ค านวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) 

ราคาที่เสนอขายตอ่หุน้ : ราคาหุน้ละ 0.90 บาท 

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่

กรณีผูถื้อหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบัการ
จดัสรร ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วจะไดร้บัการจดัสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกินกว่าสิท ธิที่ ได้รับการจัด สรร 
(Oversubscription) ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วจะตอ้งแสดงความจ านงการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สามัญในคราวเดียวกับการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิและตอ้งช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ      
การจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิม ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและดุลยพินิจในการจัดสรร        
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หุน้สามญัเพิ่มทนุที่คงเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ท่ีประสงคจ์ะ
จองซือ้หุ้นในจ านวนที่ เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก          
ในราคาเสนอขายเดียวกนั ทัง้นี ้หลกัเกณฑส์ าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เกินกวา่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนคงเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ ท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิของตนและ
ช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านง ขอจองซือ้เกินกวา่สิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

2. กรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลอืนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะไดร้บัการ
จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่า
สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดจ้องซือ้และ
ช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามขอ้ (ก) 
บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยงัไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้
ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รบัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือ
หุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผู้
ถือหุน้รายนัน้ ถือครองหุน้ของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผา่นจุด
ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วมีหนา้ที่ตอ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือ
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หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท า
ค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเก่ียวกับการเข้าถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหผู้จ้องซือ้
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัด
เรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินรอ้ยละ 49 ของ
จ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

ในการนี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการติดต่อ เจรจา 
แกไ้ขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรอื สญัญาต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับคู่สญัญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดตอ่ การจดัการและการยื่นค าขอ
อนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวขอ้งต่อ
หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งที่จะตอ้ง
เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค าและข้อมูลต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การพิจารณาก าหนด และ/หรอื แกไ้ขเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุเพื่อเสนอขาย
หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคับของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
โดยอาจรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้และได้รบัจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การช าระค่าหุ้น 
รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

(3) ลงนามในค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานที่
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จ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการ
จัดการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) การน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถึงการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเขา้ท ารายการ
ดงักลา่วไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการแต่งตัง้ และ/
หรอื ถอดถอน ผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษัิทฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 8 ธันวาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

5. ก าหนดการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1. ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันท าการ
เทา่นัน้ 

5.2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้โดยสามารถติดตอ่ไดท้ี ่

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์

เลขที่ 319 อาคารจามจรุสีแควร ์ชัน้ 17  

ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2080-2928 

เจา้หนา้ที่ท่ีติดตอ่ คณุอภิชญา จิรวงศเ์จรญิ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย,์ โทรสาร, หรือผ่านสาขา
ของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ้ รวมทั้งไม่รับจองซือ้ผ่านระบบ Digital Subscription 
System (DSS) 

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) กรณีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
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ผูถื้อหุน้เดิมที่แจง้ความประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรอืนอ้ยกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรทัง้
จ านวนที่จองซือ้ 

2) กรณีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 

ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิ
ครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะตอ้งแสดงความจ านงการจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในคราวเดียวกับการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิและตอ้งช าระเงินค่าหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้จ านวน 

ในกรณีที่จองซือ้เกินสทิธิและไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โปรดดรูายละเอียดวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้
ตามขอ้ 5.6 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ บริษัทฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูพ้ิ จารณาจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วน
จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายที่จองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุน้และสง่ผลใหผู้ถื้อ
หุน้และบคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้รายนัน้ ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผ่าน
จุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ  ตาม
ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิการพิจารณาไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุให้
ผูจ้องซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรือ่งสดัสว่นการ
ถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตใหค้นตา่งดา้วถือหุน้ของ
บรษัิทฯ ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

โดยมีแนวทางการจดัสรรดงันี ้
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กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านง ขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจาก
การค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการ
จดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่าจองซือ้
แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บรษัิทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรร
จะไมเ่กินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

5.4. ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.4.1. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ เลอืกวิธีช าระเงินอยา่งใดอยา่งหนึง่เพียงวิธีเดียวเทา่นัน้ 

(1) การช าระเงนิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ด้วยระบบ Bill Payment 

(1.1) กรณีการช าระเงนิด้วยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ผ่านระบบ Bill Payment 

• ใหผู้จ้องซือ้หุน้กรอกขอ้มลูในใบน าฝากแบบใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่สง่
มาดว้ย 3) ที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก 
(ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 
เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล และช าระเงินด้วยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านเคาน์เตอรข์อง 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ทกุสาขาทั่วประเทศ โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอื 
ดรา๊ฟท ์ใหข้ีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หลักทรัพย”์ และสามารถเรยีกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร
ภายในวนัท าการถดัไป โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีวนัเดียวกบัวนัที่
จองซือ้ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2565 เท่าน้ัน 
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• สามารถด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่หุน้เพิ่มทนุไดต้ัง้แต่ วันที่ 4 
ถงึ 6 มกราคม 2565 (รวม 3 วันท าการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถงึ 15.30 น. เฉพาะ
ในวันท าการเท่าน้ัน 

• เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์จ านวน 1 ฉบบั ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ หรอื
ต ่ากวา่สทิธิ หรอืเกินกวา่สทิธิ 

• กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดจูากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ – 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดไ้วใ้นใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) 

(1.2) กรณีการช าระด้วยเงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment 

• ใหผู้จ้องซือ้หุน้กรอกขอ้มลูในใบน าฝากแบบใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่สง่
มาดว้ย 3) ที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก 
(ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 
เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล และช าระเงินผ่านเคาน์เตอรข์อง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนั ของธนาคารไทยพาณิชย ์ชื่อ

บัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย“์ 

• สามารถด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุ ไดต้ัง้แต ่วันที่ 4 
ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันท าการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 
เฉพาะในวันท าการเท่าน้ัน 

• ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ หรือต ่ากว่าสิทธิ หรือเกิน
กวา่สทิธิที่ไดร้บัจดัสรร 

• กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดจูากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) ช่ือ – 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดไ้วใ้นใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) 

(2) การช าระเงนิผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment 

(2.1) การโอนเงนิผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์ 

• การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชยผ์า่นช่องทาง 
InternetBanking ส าหรบัผูท้ี่มีบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์เทา่นัน้ และไดท้ าเรือ่งขอใชง้าน
ผ่านระบบ SCB Easy Net กับธนาคารไทยพาณิชยแ์ลว้ โดยเข้าไปที่เมนู “ช าระเงิน” 
เลือกเมนู “ค่าสินค้าและบริการ” และค้นหาชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-
14530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ 
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Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล จากนัน้กรอกจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ พรอ้มทัง้
บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซือ้หุน้ตอ่ไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยดึตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการ
ช าระเงินเทา่นัน้) 

• สามารถด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุ ไดต้ัง้แต ่วันที่ 4 
ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันท าการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 
เฉพาะในวันท าการเท่าน้ัน 

• โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ หรอืต ่ากวา่สทิธิ หรอืเกินกวา่สทิธิ
ที่ไดร้บัจดัสรร 

(2.2) การโอนเงนิผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย ์ 

• การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ส าหรบัผูท้ี่มีบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์เท่านัน้ 
และไดท้ าเรื่องขอใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy 
App แลว้ โดยเข้าไปที่เมนู “จ่ายบิล” และค้นหาชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-
14530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ 
Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล จากนัน้กรอกจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ พรอ้มทัง้
บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซือ้หุน้ตอ่ไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยดึตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการ
ช าระเงินเทา่นัน้) 

• สามารถด าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุ ไดต้ัง้แต ่วันที่ 4 
ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันท าการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 
เฉพาะในวันท าการเท่าน้ัน 

• โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ หรอืต ่ากวา่สทิธิ หรอืเกินกวา่สทิธิ
ที่ไดร้บัจดัสรร 

หมายเหต ุ 1. ผูถื้อหุน้จะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถา้มี) ยกเวน้ คา่ธรรมเนียมใน
การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

 2. บรษัิทฯ งดรบัการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุทางไปรษณียท์กุกรณี 

 3. บริษั ทฯ งดรับช าระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน เป็น เงินสด  ณ  บริษั ทฯ สาขาของ 
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บรษัิทฯ ตวัแทนในการรบัจองซือ้ หรอืสาขาของตวัแทนในการรบัจองซือ้ 

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตใหท้ าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ย
วิธีการอื่นไดต้ามความเหมาะสม 

 5. กรณีช าระคา่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุดว้ยเช็คบคุคล (Personal Cheque) ช่ือผูส้ ั่งจ่ายตอ้งเป็นช่ือเดียวกบั
ช่ือผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ (ยกเวน้ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว)์ 

5.4.2. เงือ่นไขอื่นๆ ในการจองซือ้ 

1) เจา้หนา้ที่ของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ จะลงลายมือช่ือผูร้บัจองเพื่อออกหลกัฐานการ
รบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (สว่นทา้ยของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ด ร๊ าฟ ท์  ห รื อ แค ช เชี ย ร์เ ช็ ค  ได้ เ ป็ น ที่ เ รีย บ ร้อ ย แล้ ว  ห รื อ ได้ รับ เ งิ น โอ น เข้าบัญ ชี 
กระแสรายวนัดงักลา่วของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (แลว้แตก่รณี) 

2) ผูถื้อหุน้ที่ไดท้  าการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการ
จองซือ้ 

3) หากผูถื้อหุ้นที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุไดต้ามเวลาที่ก าหนด หรือผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้น 
หรือน าสง่เอกสารท่ีใชป้ระกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้นภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือได้
วา่ผูถื้อหุน้สละสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

4) บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้รายใด หากการ
จดัสรรดงักลา่วท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าขัดตอ่กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ
ตา่งประเทศ หรือเป็นจะผลใหต้อ้งด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการตามระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

5) บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระ

เงินค่าหุน้ เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้

เกิดประโยชนส์งูสดุตอ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการน าส่งเอกสาร 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งการจองซือ้และลงลายมอื



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
 

หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มสารสนเทศของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ  ากดั (มหาชน) หนา้ 11  

 
 

ช่ือผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุเพียงครัง้เดียวเต็มจ านวนตามที่จอง
ซือ้ตามช่องทางที่บรษัิทฯ ก าหนด  

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัจะตอ้งยื่นเอกสารการจองซือ้หุน้และเอกสารประกอบการจองซือ้ ณ บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี  ้

❑ ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กรุณา
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคลจะตอ้ง
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) 

❑ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่มาดว้ย 5) ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุที่ระบจุ านวนที่ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ (เอกสารแจง้สิทธิการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย”์)) 

❑ หลักฐานการช าระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 
พรอ้มทัง้ระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ช่ือ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ) และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน หรือหลักฐานการ
ช าระเงนิผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment 

❑ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนั เฉพาะ ธ.กรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) และ ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธ.ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธ.ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้หุน้
เท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าหรบักรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งการใหค้ืนเงินค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่าน
ระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ตามขอ้ 5.6.1 

❑ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ที่ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่าน้ัน และกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามการตรวจสอบ
สถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 4) โดยแนบเอกสารดงักลา่ว
ใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดว้ย มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก  
ใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

❑ เอกสารประกอบการแสดงตน: 

(1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบัตรประชาชน ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
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ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฎในสมุด
ทะเบียนหุน้หรอืในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ใหแ้นบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

(2) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตัง้นิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ส าเนาเอกสารทัง้หมดดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือ โดยเจา้หนา้ที่ Notary Public 
หรือรบัรองโดยสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ัดท าขึน้ เพื่อรบัรอง
ความถกูตอ้ง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

หมายเหต ุ 1. เพื่อประโยชนส์  าหรบัทา่นผูถื้อหุน้ท่ีสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ทางแฟกซ ์หรืออีเมลม์าก่อน
ลว่งหนา้  ขอใหท้่านน าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ฉบบัจรงิ มายงัสถานที่จองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุดว้ย  

2. หากบรษัิทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้ไม่ไดร้บัเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน 
และครบถว้น ก่อนวนัที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิใน
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รายดงักลา่ว 
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5.6. การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวนเพื่อช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิของตน แตไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัที่
จองซือ้เกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจ านงทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือแจง้จดัสรร และเอกสารประกอบการ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไม่ไดร้ับการจดัสรร
โดยไมม่ีดอกเบีย้และไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ โดย 

5.6.1. โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ตามส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออม
ทรพัย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้หลักทรพัย์ ภายใน 7  
วันท าการ นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการรบัจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่ช่ือบัญชีมิใช่บัญชี
เดียวกบัช่ือผูจ้องซือ้หุน้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโอนเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการคืนเงินดว้ยเช็คขีดครอ่มตามขอ้ 5.6.2 แทน 

5.6.2. จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูจ้องซือ้หุน้ และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามรายช่ือและที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 ภายใน 
10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กรณีการรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีด
ครอ่ม ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง อาทิ คา่ธรรมเนียมเรยีกเก็บตา่งส านกั
หกับญัชี หรอืเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.7.1. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
อยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้
ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้
หุน้ ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ฝากไวซ้ึง่กรณีนีผู้ ้
จองซือ้หุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รบัจากการจัดสรรในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีนีช่ื้อของผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซื ้อหุน้ประสงคฝ์าก
หุน้ไวใ้นบัญชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุน้
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ดงักลา่วโดยออกหุน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แห่งประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และ
น าเขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยน าเขา้บญัชีของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
สมาชิกเลขที่ 600 ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถซือ้ขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูท้ี่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ การถอนหุน้อาจมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด 

ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่
และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 
หากระบุรหัสบริษัทหลกัทรพัย์หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรพัย์ไม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอน
หลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหลกัทรพัยห์รือ
ความลา่ชา้ในการติดตามหลกัทรพัยค์ืน 

5.7.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 บรษัิทฯ จะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะบนัทึกยอดบญัชีตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซื ้อไดร้บัการจดัสรร 
เขา้บญัชี และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุน้ เมื่อผูท้ี่
ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว 
โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรพัย์ทั่วไป ซึ่งอาจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก าหนด ซึ่งในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขาย
หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.7.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้หุน้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ได้รบัการจัดสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจัดสรรทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ และที่อยู่ที่ระบไุวใ้นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ วนัที่ 
8 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้จ้องซื ้อจะไม่สามารถ
ขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งผูจ้องซือ้หุน้อาจไดร้บัใบหุน้
ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

5.7.4. หากผูจ้องซือ้หุน้ไม่ไดร้ะบวุิธีการสง่มอบใบหุน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5.7.3. 

5.8. หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้จะออกหลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้เป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ ผลการ
จองซือ้หุน้จะสมบรูณต์อ่เมื่อบริษัทฯ สามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ หรือ
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ไดร้บัเงินโอนเขา้บญัชีกระแสรายวนัดงักล่าวของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 
(แลว้แตก่รณี) และบรษัิทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้ไดจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทนุกรณีการจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิ (ถา้มี) 
จนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

5.9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.9.1. ช่ือผูจ้องซือ้และช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน  หากเป็นเลขที่บัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบคุคลอื่น จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการสง่มอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วโดยออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้
ไม่สามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้ไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

5.9.2. โปรดระบรุหสัโบรกเกอรใ์หถ้กูตอ้ง หากไม่ถกูตอ้ง จะท าใหไ้มส่ามารถโอนหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ด ้ซึง่ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ความลา่ชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพิ่มทนุคืนหรอือาจสญู
หาย และในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วโดยออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.7.3.ซึ่ง
อาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไมส่ามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุในตลาดหลกัทรพัย ์

5.9.3. หากจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไมต่รงกบัจ านวน
เงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผูถื้อหุน้ประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเท่ากับ
จ านวนเงินท่ีบรษัิทฯ โดยตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้ไดร้บั  

5.9.4. ผูถื้อหุน้ที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมิไดช้ าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดไว ้หรือเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดต้ามเวลาที่ก าหนด 
หรอืผูถื้อหุน้มิไดน้  าสง่เอกสารการจองซือ้ใหค้รบถว้นภายในเวลาที่ก าหนดไว ้บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิ
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

5.9.5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รบั
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุน้เท่านัน้ หากผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบุขอ้มูล
ดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบตาม
สิทธิทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุหมายเลขรวมกนั และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนในการรบัจอง
ซือ้ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามที่เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักลา่ว 
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6. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

เพื่อเตรยีมไวส้  าหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุบางสว่นในการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนแูฟคเจอริง่ จ ากดั 
และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จ ากัด โดยมีวงเงินไม่เกิน จ านวน 590 ลา้นบาท และคาดว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงในการเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักลา่วได ้ในช่วงไตรมาส 1/2565 

7. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะสามารถสรา้งรายไดท้ี่มั่นคง และมีความสม ่าเสมอของกระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการท า
ก าไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบรษัิทฯ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ดีขึน้ใน
อนาคต 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1. นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีและเงินทนุส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
บรษัิทและ/หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เห็นสมควร   

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบรษัิทฯ โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปัน
ผลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได้ แลว้ใหร้ายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

8.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่เมื่อผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่วมีฐานะ
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบรษัิทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือบคุคลดงักลา่วเป็นผูถื้อหุน้ใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 – ไมม่ี – 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มสารสนเทศของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ  ากดั (มหาชน) หนา้ 1  
 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดข้อมูลบริษัทสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1ของบริษัท Website:  www.glocon.co.th  

 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือย่อในตลาดหลกัทรพัย ์คือ GLOCON โดยมีรายละเอียดที่อยู่
ส  านกังานใหญ่ ดงันี ้

บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 60 ชัน้ 2 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม  

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์   (+66)2-712-5487-88 โทรสาร:  (+66)2-712-5750 

  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษัิทมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจ โดยจดักลุม่ธุรกิจจากการแยกประเภทสนิคา้และบรกิาร แบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ กลุม่
ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม กลุม่ธุรกิจบรรจภุณัฑ ์และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ ดงันี ้ 

1) ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 

 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งแผลติภณัฑอ์าหารกึ่งส  าเรจ็พรอ้มทาน 

 ธุรกิจผลไมอ้บแหง้ 

 ธุรกิจรา้นอาหารและเครือ่งดื่ม 

 
2) ธุรกิจบรรจภุณัฑ ์

• บรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นตวัFlexible( Packaging) 
• บรรจภุณัฑข์วดพีอีที (PET Bottle) 
• บรรจภุณัฑพ์ลาสติกขึน้รูปดว้ยระบบ (Vacuum Thermoforming) 

 
3) ธุรกิจอื่นๆ 

• ธุรกิจคอมมูนิตีมอลล ์บริษัท เดอะบรีโอ ้มอลล ์จ ากดัซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มของ GLOCON ด าเนินธุรกิจ บริหาร
ศูนย์การค้าภายใต้ช่ือ  TheBrio Mall ซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับ 
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มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา มีทนุจดทะเบียนจ านวน 75.0 ลา้นบาท โดยการบริหารงานจากผูบ้รหิารของ บริษัท ไทย
เฟลคซิเบิลแพค จ ากดั ที ่(GLOCON ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 56.69) 
 

• ธุรกิจเทรดดิง้ บรษัิท โกลคอน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย รวมทัง้พฒันาสนิคา้อปุโภค บริโภค 
รว่มกบัผูผ้ลติสินคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อจ าหนา่ยในช่องทางรา้นสะดวกซือ้จาหนา่ยสนิและซุปเปอร ์มารเ์ก็ต ใน
ประเทศ 

 

• ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภคบริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จ ากัด ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 31 กรกฏาคม 2562 ด าเนิน
ธุรกิจNetwork Marketing ตัง้แต่ปี 2562 และเพิ่มการขายผ่านออนไลนแ์พลตฟอรม์ ในปี 2563 โดยเนน้ สินคา้เพื่อ
สขุภาพในกลุม่ skincare และ supplement 

 

- บรษัิทโกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารลงทนุในบรษัิทยอ่ยและกิจการรว่มคา้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
ล าดบั 

 
บรษัิทยอ่ย 

 
ประเภทธุรกิจ 

ทนุจดทะเบียน สดัสว่นการ
ถือหุน้ 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

1 บรษัิท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จ ากดั จ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติก 160 56.69 

2 บรษัิท พรอ้มแพ็ค จ ากดั ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑส์  าหรบัอาหาร 35 95 

3 บรษัิท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอรป์อเรชั่น  
จ ากดั 

รา้นอาหารและเครือ่งดื่มและใหเ้ช่าพืน้ท่ี 
และอปุกรณร์า้นอาหาร 

538 100 

4 บรษัิท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอรว์ิส จ ากดั ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปแช่แขง็
และผลติภณัฑอ์าหารกึง่ส  าเรจ็รูปพรอ้มทาน 

200 100 

5 บรษัิท นิปปอน แพ็ค เทรดดิง้ จ ากดั ยงัไมม่กีารประกอบกิจการ 20 51 

6 บรษัิท คิทเช่น พลสั แฟรนไชส ์จ ากดั รา้นอาหารและเครือ่งดื่ม 192 100 

7 บรษัิท เดอะ บรโีอ ้มอลล ์จ ากดั  
(บรษัิทยอ่ยทางออ้ม) 

ใหเ้ชา่พืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ 75 56.69 

8 บรษัิทโกลคอน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ธุรกิจเทรดดิง้ 50 100 

9 บรษัิท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จ ากดั ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครอืขา่ย เพื่อจ าหนา่ย
สนิคา้อปุโภคบรโิภค 

20 100 

10 บรษัิท ฟรุตตีด้ราย จ ากดั ธุรกิจผลไมอ้บแหง้ 50 51 
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2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563  
แยกตามสายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกิจดงันี ้ 

ประเภทธุรกิจ 
             ส าหรบัปีสนิสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม              หนว่ย: พนับาท              

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  
รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ 

ผลติและจ าหนา่ยอาหารและอาหารทะเลแช่แขง็ 326,839 28.11 388,379 33.14 459,792 29.78 
ผลติและจ าหนา่ยผลไมอ้บแหง้ 1 - - - - 355,794 23.05 
รา้นอาหาร 206,276 17.74 190,698 16.27 118,292 7.66 
ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติก 515,670 44.35 507,865 43.34 520,190 33.69 
ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติกขวดพลาสตกิ 84,296 7.25 52,883 4.51 48,937 3.17 
จ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค บรโิภค2 - - 2,537 0.22 16,129 1.04 
บรกิารใหเ้ช่าพืน้ท่ี 29,542 2.54 29,433 2.51 24,705 1.60 

รวม 1,162,623 100.00 1,171,795 100.00 1,543,839 100.00 
 
หมายเหตุ : 1 บรษัิท ฟรุตตีด้ราย จ ากดั เริม่รบัรูร้ายไดเ้ม่ือเดือนมกราคม 2563 
 

2  บรษัิท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จ ากดั เริม่รบัรูร้ายไดเ้ม่ือเดือนสิงหาคม 2562, บรษัิท โกลคอน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เริม่รบัรูร้ายไดเ้ม่ือ เดือน
มีนาคม 2563 

 
2.2 สินทรัพยท์ี่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

สินทรัพยถ์าวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมลูคา่ ดงันี ้

- บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั(มหาชน)  

 
 

 

 

 

ลกัษณะทรพัยส์ิน กรรมสิทธ์ิ
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ

(ลา้นบาท)
ภาระผูกพนั

1. ทีด่ิน และอาคาร เจา้ของ 104.97 จ านองเป็นหลกัประกันธนาคารแหง่หนึง่

2. เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เจา้ของ 173.55 สญัญาเชา่การเงินกับสถาบนัการเงินแหง่หนึง่

3. เครือ่งใชส้  านกังานและยานพาหนะ เจา้ของ 1.71 -ไมมี่-

4. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ เจา้ของ 6.00 -ไมมี่-

286.23รวม     
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 รายช่ือคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 9 ทา่น มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาง ทิพยสดุา ถาวรามร ประธานกรรมการ 

2. น.ส. หลยุส ์เตชะอบุล ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

3. นาย นพพร ภทัรรุจี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/กรรมการ 

4. นาง สพุร วธันเวคิน รองประธานกรรมการ 

5. นาย กศุล สงัขนนัท ์  กรรมการ 

6.  น.ส. อจัฉราวรรณ เจียรธนพร   กรรมการ 

6. นาย อนนัต ์สริแิสงทกัษิณ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นาย ชยัรตัน ์เบ็ญจะมโน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นาย สมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

3.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 รายช่ือผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จ านวน 6 ทา่น มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวหลยุส ์เตชะอบุล ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายนพพร ภทัรรุจี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นางสาวสภุทัรา ครูตัน ์ รองกรรมการบรหิารอาวโุส (ฝ่ายผลติ) 

4. นายรณชิต พงษ์บญุฤทธ์ิ ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจบรรจภุณัฑ ์

5. นายธวิน อินทรแจง้ ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารส าเรจ็รูปพรอ้มทาน 

6. นายปรชีา ชณุหชชัวาล ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจรา้นอาหาร 
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3.3 ผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ) มีดงันี ้

ล า
ดั
บ 

 
      รายชื่อ 

 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1.  บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (ส  านกังานใหญ่) 288,166,700 13.59 

2.  MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 288,000,000 13.45 

3.  นาย ภส ุวชิรพงศ ์ 173,999,800 8.21 

4.  น.ส. หลยุส ์เตชะอบุล 30,000,000 1.42 

5.  นาย อคัรรฐั วรรณรตัน ์ 27,100,000 1.28 

6.  นาย ปฏิญญา เทวอกัษร 25,785,908 1.22 

7.  นาย วิบลูย ์รงันกใต ้ 20,855,700 0.98 

8.  นาย บมู เสรมิสวุรรณ 20,000,000 0.94 

9.  นาย สรุนิทร ์พลธนะวสทิธ์ิ 19,600,000 0.92 

10.  นาย ล า้พนัธุ ์พรรธนประเทศ 17,000,000 0.80 

            รวม 910,508,108 42.81 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 ปี 

 
1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานการเงนิ 2563 
(01/01/63-31/12/63) 

2562 
(01/01/62-31/12/62) 

2561 
(01/01/61-31/12/61) 

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 
99.83 

 
244.89 

 
309.29 

เงินลงทนุชั่วคราวสทุธิ - 9.21 55.73 
ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินทางการคา้สทุธิ 223.91 183.83 173.57 
สนิคา้คงเหลอื 245.41 154.30 134.71 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 71.88 46.82 58.45 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  641.03 639.05 731.75 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 563.43 491.67 518.35 
เงินใหกู้ย้ืมและเงินลงทนุระยะยาว - - 3.30 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 291.13 282.41 284.56 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 854.56 774.08 806.27 
รวมสินทรัพย ์ 1,495.59 1,413.13 1,538.02 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 108.46 91.45 92.19 
เจา้หนีก้ารคา้ 129.58 101.36 124.64 
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 11.91 3.69 26.90 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 10.72 10.72 10.72 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 115.44 96.58 131.37 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 376.11 303.80 385.82 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 115.72 78.07 76.77 
รวมหนีส้ิน 491.83 381.87 465.59 
ทนุจดทะเบียน 2,658.65 2,658.65 2,658.65 
ทนุท่ีออกและช าระคืนมลูคา่ 1,912.69 1,899.03 1,899.03 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ (24.80) (17.97) (17.97) 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (884.14) (849.80) (805.63) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,003.75 1,031.26 1,075.43 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 1,495.58 1,413.13 1,538.02 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มสารสนเทศของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ  ากดั (มหาชน) หนา้ 7  
 

2. งบก าไรขาดทุน 
 

งบแสดงฐานการเงนิ 2563 
(01/01/63-31/12/63) 

2562 
(01/01/62-31/12/62) 

2561 
(01/01/61-31/12/61) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารสทุธิ 1,543.84 1,171.80 1,162.62 
รายไดอ้ื่น 16.41 29.95 26.23 
รายได้รวม 1,560.25 1,201.74 1,188.85 
ตน้ทนุขายและ/หรอืบรกิาร (1,245.19) (905.79) (934.59) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 298.65 266.01 228.04 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (359.69) (349.55) (212.78) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (61.04) (83.55) 15.26 
คา่ใชจ้า่ยอื่น - - 207.45 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่เสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย (44.63) (53.60) (165.97) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงนิได ้ (44.63) (53.60) (165.97) 
ดอกเบีย้จ่าย 10.46 7.51 10.77 
 

รายละเอียดงบการเงนิฉบับเตม็สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ www.glocon.co.th  หรือ  www.set.or.th 



หมายเหต:ุ   หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดสง่ไปที่ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
                    เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

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

ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Global Consumer Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิจ านวน 423,932,401 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.90 บาท  
Offering to existing shareholders of 423,932,401 new ordinary shares at a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 0.90 per share  

วนัท่ีจองซ้ือ/Subscription Date        4 มกราคม 2565 / 4 January 2022               5 มกราคม 2565 / 5 January 2022                   6 มกราคม 2565 / 6 January 2022                  7 มกราคม 2565 / 7 January 2022                 10 มกราคม 2565 / 10 January 2022                                                       

ขอ้มลูผูจ้องซือ้หุน้ โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีใ้หค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below 
เรียน คณะกรรมการบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. …………………………………………………………………………………..….………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………………... 
ท่ีอยู ่/ Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของบริษทั ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี 8 ธนัวาคม 2564  จ  านวน / According to the Share Register Book as of Record date, 8 December 2021, I/We own ………………...………………. หุน้ / shares 
มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี  
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows : 

จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 
Total payment amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 
           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose only one 

  

           จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็น / I/ We enclose my/our payment via the Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by 
1. ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited  
 การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment   เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท ์ฝากผา่นระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier’s Cheque/Draft via Bill Payment            
(ในกรณีท่ีส่งค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ และเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีภายในระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวนัท่ี 
6 มกราคม 2565/ In case of payment by Cheque/Cashier’s Cheque/Draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and the Cheque/Cashier’s Cheque/Draft should be dated no later than 6 January 2022)  
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. …………………………..…………… ลงวนัท่ี / Date ……………..…………… ธนาคาร / Bank ………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………   
โดยสัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรัพย์  ไอร่า จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย์” เลขทีบ่ัญชีกระแสรายวนั 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions” Current 
Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited  
2. ผา่นช่องทาง Electronic Bill Payment / Electronic Bill Payment โดยตอ้งระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยโอนเงินเขา้บญัชี “บริษทัหลกัทรัพย์ 
ไอร่า จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย์” เลขที่บญัชีกระแสรายวนั 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) / The subscriber shall fill in 10-digit Registration No. in Ref. 1 and fill in 13-digit ID number or passport number or corporate registration 
number in Ref. 2, transfer to “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions” Current Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited              
 การโอนเงินผา่น SCB Easy Net / Transfer via SCB Easy Net   การโอนเงินผา่น SCB Easy App / Transfer via SCB Easy App  
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose only one) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................................. เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ เลขท่ี ............................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. .....................................  to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our 
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” for the allotted 
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุ้น
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายหลงัปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the Company do 
the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us after the closing date of the subscription period. 

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืนผา่นระบบการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร และขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก
ธนาคารหนา้แรกพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกนัน้ี / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess 
of shareholding proportion, I/we agree to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), I/we have attached a certified true copy of the front page of the subscriber’s bank account: 
บญัชีธนาคาร/Bank account  ...................................................................................... เลขท่ีบญัชี/ Account No. ...................................................................................... สาขา/ Branch .......................................................................  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี 
มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือและขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั
และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย 
I/We hereby undertake to subscribe the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Money Transfer) or 
the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in 
the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of the Company, including the amendment. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเส่ียง / Please be aware of the risk involved in share investment            ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                    
การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุน้
สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my 
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) (ผูจ้องซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้ว้ย) (Subscriber please also fill out the portion) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. …………………………………………………. 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก / AIRA Securities PLC received payment from …………………..………………… เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน / For a subscription of the newly issued ordinary shares of the Company of …………………………. หุน้ / Share ใน
ราคาหุน้ละ 0.90 บาท / at Baht 0.90 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………… บาท / Baht โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / made via Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by 
1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited  เงินโอนผา่นระบบ Bill Payment / Transfer via Bill Payment  เชค็/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท ์ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier’s Cheque/Draft via Bill Payment  
เลขที่เชค็ / Cheque No. …………………………………. ลงวนัที่ / Date …………………………………… ธนาคาร / Bank ……………………...………………………. สาขา / Branch ……………………………. 
2. Electronic Bill Payment  การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net / Transfer via SCB Easy Net        การโอนเงินผ่าน SCB Easy App / Transfer via SCB Easy App  
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
 ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ............................................................................................................................... 
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number .........................................................................  Securities trading account number. .............................................................................................. 
 ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under issuer account for my name, account number 600 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the name of subscriber  
บญัชีธนาคารส าหรับรับเงินคืน บญัชีธนาคาร / Bank account .......................................................................... เลขที่บญัชี/ Account No. ............................................................................ สาขา/  Branch ..............................................  

เจา้หนา้ที่ผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................  

 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถอืหุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 / Enclosure 2 



 

 
BROKER 

ผู้ฝาก
เลขท่ีParticipant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ล ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน)  
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

225 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

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

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

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

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

  

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

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

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ  ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN  

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

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

350 บรษัิทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ  ากัด  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นฉบับนีด้ว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- เชค็บคุคล หรือ เช็คธนาคาร ดงักลา่วตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ส  าหรบัการจองซือ้จากตา่งจงัหวดัรบัเป็นตั๋วแลกเงินเท่านัน้ / The Company accepts only personal cheque or cashier cheque 
that can be drawn from Bangkok branches only. For subscription from upcountry, only bank draft is acceptable.  
- ในกรณีท่ีเชค็บคุคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ใหถื้อวา่ ขา้พเจา้สละสิทธิท่ีจะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้นี/้ If the personal cheque or cashier cheque or bank draft cannot be 
cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights. 
- ผูจ้องซือ้ โปรดสั่งจ่ายเช็คบคุคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมเป็นฉบบัเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต  ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay in only one personal cheque, cashier cheque or 
bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the rights. 
- ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  าระ บรษัิทจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช  าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, 
the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 / Enclosure 3

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สาํหรับลูกค้า / Client's copy

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) สาขา/Branch……………….  วนัท่ี / Date : …..……..………

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท ชื่อลูกค้า (Name) : ……………………………………………………………………….........

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 Ref.1 :  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โทร. 02-080-2888 (Registration No.)

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี : 0107550000211 Ref.2 :  เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / เลขทะเบียนนิตบุิคคล

เพ่ือเข้าบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ (ID / Passport / Corporate Registration)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญัชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)
เช็คลงวนัท่ี/Date สาขา/Branch    จํานวนเงิน/Amount 

 เงินสด/Cash       เช็ค/Cheque

จํานวนเงินท่ีเป็นตวัอกัษร/             
        Amount in Words

ช่ือผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศพัท์/Telephone………………………………………………………..

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขท่ีบัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / เลขทะเบียนนิตบุิคคล (ID / Passport / Corporate Registration)    ผู้ รับเงิน..........................................

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ปชาํระเงนิได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กรณาตดัตามรอยปร

รายการ เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank

สาํหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

กรุณาตดตามรอยปรุ

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สาํหรับธนาคาร / Bank's copy

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) สาขา/Branch……………….  วนัท่ี / Date : …..……..………

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท ชื่อลูกค้า (Name) : ……………………………………………………………………….........

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 Ref.1 :  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โทร. 02-080-2888 (Registration No.)

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี : 0107550000211 Ref.2 :  เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / เลขทะเบียนนิตบุิคคล

เพ่ือเข้าบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ (ID / Passport / Corporate Registration)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญัชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)
เช็คลงวนัท่ี/Date สาขา/Branch    จํานวนเงิน/Amount 

 เงินสด/Cash       เช็ค/Cheque

จํานวนเงินท่ีเป็นตวัอกัษร/             
        Amount in Words

ช่ือผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศพัท์/Telephone………………………………………………………..

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขท่ีบัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / เลขทะเบียนนิตบุิคคล (ID / Passport / Corporate Registration)    ผู้ รับเงิน..........................................

รายการ เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank

สาํหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ปชาํระเงนิได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 



เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

kawee
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน  

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

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

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

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

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

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

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

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

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

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

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

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

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

 

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

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

 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



   

หนังสือมอบอาํนาจ 
สาํหรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ทําท่ี............................................................... 
วนัท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ................................................................................................ (“ผู้มอบอาํนาจ”) 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี............................................................................................................................................ 
      เลขประจําตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ...................................................................................................... 
      เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................................................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ....................................................... 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ ....................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น (Record date) ท่ี 8 ธันวาคม 2564 จํานวน ........................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
จํานวน........................................... หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออก
โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ 
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ 
เลขประจําตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ............................................................................................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ....................................................... 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ ................................................ รหสัไปรษณีย์ .............................
เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน
........................................... หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ
ใดๆ ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงการกระทําอ่ืนใดอนัจําเป็น 
เพ่ือให้การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวลลุ่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตามวตัถปุระสงค์
ดงักล่าวข้างต้น การกระทําใดๆ ท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัข้าพเจ้า
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําการดงักลา่วด้วยตนเอง 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้ ถือหุ้น 
         (...........................................................) 

 
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบอํานาจ 
         (..........................................................) 

หมายเหต:ุ   โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ/หรือ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบตัรประจําตวั 
ประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ปิดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่รับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 319 อาคารจามจรีุสแควร์ ชัน้ 17 ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

เจ้าหน้าท่ีท่ีติดตอ่ : คณุอภิชญา จิรวงศ์เจริญ 

โทรศพัท์ 0-2080-2928  


