หนังสือแจ้ งสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลารั บจองซือ้ และชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่ างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทําการ)

หมายเหตุ: โปรดใช้ เอกสารฉบับนี ้สําหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน
สิง่ ที่สง่ มาด้วย

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
2. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
3. ใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment)
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
5. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (แยกออกจากเล่ม)
6. หนังสือมอบอานาจ
7. แผนที่สถานที่รบั จองซือ้ และรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 423,932,401 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.90 บาท
และกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยเศษ
ของหุน้ ให้ปัดทิง้ โดยกาหนดวันจองซือ้ และวันชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม 2565 (รวม
5 วัน ทาการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทาการเท่านัน้ และได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสทิ ธิในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ทั้งนี ้ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม มี สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เกิ น กว่าสิท ธิ ข องตนตามอัต ราส่วนที่ ก าหนดไว้ข ้างต้น ได้
(Oversubscription) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมื่อมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทั้ งหมดแล้วเท่านัน้ โดย
หลักเกณฑ์สาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดงั นี ้
กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ หุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจานงในการจอง
ซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนและชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานง ขอ
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ก)
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )

ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้จองซือ้ และชาระค่า
จองซือ้ แล้ว
(ข)
ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวน
หุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ และส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ และ
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของ
ผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender
Offer) ผู้ถื อ หุ้น รายดังกล่าวมี ห น้า ที่ ต ้อ งท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ทั้งหมดของบริษั ท ฯ (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้ผจู้ อง
ซือ้ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวน
หุน้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ มีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษั ท ศูนย์ รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดย
รายละเอียดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มา
ด้วย 1) ที่สง่ มาด้วยนี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

..........................................................................
( นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายนพพร ภัทรรุจี )
กรรมการผูม้ ีอานาจ
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
1.

ชื่อและสถานที่ต้งั ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

ที่ตงั้

60 ชัน้ 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2712-5487-88
เว็บไซด์
2.

3.

โทรสาร 0-2712-5750

www.glocon.co.th

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และ
การกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

: เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ อี ก จ านวน 984,568,883 บาท จากทุ น จด
ทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 2,658,648,881 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
3,643,217,764 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุนจานวน 984,568,883 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

ทุนจดทะเบียนใหม่

: 3,643,217,764 บาท แบ่งออกเป็ น หุน้ สามัญ จานวน 3,643,217,764 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว : 2,119,662,003 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามั ญ จ านวน 2,119,662,003 หุ้ น
ก่อนการเพิ่มทุน
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว : 2,543,594,404 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามั ญ จ านวน 2,543,594,404 หุ้ น
หลังการเพิ่ มทุนโดยการ
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่
ละราย ถื อ อ ยู่ (Rights
Offering) (กรณี ที่ มี ก าร
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ครบทัง้ จานวน)
จ านวนหุ้ น ที่ จ ะจั ด สรร : 423,932,401 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อ
หุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุ้ น แ ต่ ล ะ ร า ย ถื อ อ ยู่
(Rights Offering)
อัตราส่วนการจองซือ้

: 5 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่อ 1 หุ้น สามัญ ใหม่ (กรณี มี เศษทศนิ ย มของหุ้น จากการ
คานวณให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ )

ราคาที่เสนอขายต่อหุน้

: ราคาหุน้ ละ 0.90 บาท

วิธีก ารจัด สรรหุ้น สามัญ : จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นจ านวนหุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
กรณี ผูถ้ ื อหุ้นจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามสิทธิ ห รือน้อยกว่าสิท ธิ ที่ ได้รบั การ
จัดสรร ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวนที่จองซือ้
กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น จองซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ ร ับ การจั ด สรร
(Oversubscription) ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะต้องแสดงความจานงการจองซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่มทุนเกิ นสิทธิ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ในคราวเดียวกับการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และต้องชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิ
ทัง้ จานวน
ในกรณี ที่ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน คงเหลือ อัน เนื่ อ งมาจากการค านวณ และ/หรือ
การจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ มี อ านาจและดุลยพิ นิ จ ในการจัด สรร
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะ
จองซื อ้ หุ้น ในจ านวนที่ เกิ น กว่า สิ ท ธิ ข องตนได้ต ามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ได้อี ก
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์สาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิ มีดงั ต่อไปนี ้
1. กรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ที่แสดงความจานงในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนและ
ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานง ขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
2. กรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รบั การ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ื อหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่า
สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้
ปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้จองซือ้ และ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก)
บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณี ที่มีเศษ
ของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิ ดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้
ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุ้นที่มี สิท ธิ ได้รบั การจัด สรรจะไม่เกิ น จานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือ
หุ้น และส่ ง ผลให้ผู้ถื อ หุ้น และบุ ค คลตามมาตรา 258 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้
ถือหุน้ รายนัน้ ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุด
ที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ ง
ท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ทั้งหมดของบริษั ท ฯ (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือ
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หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ”) เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทา
ค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ทั้งหมดของบริษั ท ฯ ตามประกาศเกี่ ย วกับ การเข้าถื อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้ผจู้ องซือ้
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัด
เรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ปั จ จุบัน อนุญ าตให้ค นต่ า งด้า วถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ได้ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 49 ของ
จานวนหุน้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ในการนี ้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูม้ ีอานาจในการติดต่อ เจรจา
แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ ย วข้องที่จ ะต้อ ง
เปิ ดเผย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การให้ถ้อ ยค าและข้อ มู ล ต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การพิจารณากาหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเป็ น ครัง้ เดียวหรือเป็ น ครัง้ ๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย วัน ก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุน้ ที่ มี สิทธิ จองซื อ้ และได้รบั จัด สรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Record Date) การช าระค่ า หุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่ มทุน
ดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
(3) ลงนามในคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการ
จัดการและการยื่นค าขออนุญ าตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และ
หลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) การนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทารายการ
ดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการแต่งตัง้ และ/
หรือ ถอดถอน ผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ กาหนดให้วนั ที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date)
5.

กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1.

ระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 4 ถึ ง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วัน ทาการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวัน ท าการ
เท่านัน้

5.2.

สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้ โดยสามารถติดต่อได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
เลขที่ 319 อาคารจามจุรสี แควร์ ชัน้ 17
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2080-2928
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ คุณอภิชญา จิรวงศ์เจริญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณี ย,์ โทรสาร, หรือผ่านสาขา
ของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ้ รวมทั้งไม่รับจองซือ้ ผ่านระบบ Digital Subscription
System (DSS)

5.3.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1)

กรณีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
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ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่แจ้งความประสงค์จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรทัง้
จานวนที่จองซือ้
2)

กรณีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ผูถ้ ื อหุน้ เดิม มีสิท ธิ จองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุนเกิ นกว่าสิทธิ ของตนตามอัต ราส่วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ได้
(Oversubscription) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิ
ครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจานงการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ในคราวเดียวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิ และต้องชาระเงินค่าหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิทงั้ จานวน
ในกรณีที่จองซือ้ เกินสิทธิและไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ
ภายใน 7 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โปรดดูรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้
ตามข้อ 5.6
ในกรณี ที่ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เหลือ จากการจองซือ้ ของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสิท ธิ บริษั ท ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูพ้ ิ จารณาจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมที่แสดงความจานงซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วน
จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิดงั กล่าว
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ และส่งผลให้ผถู้ ือ
หุน้ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ ถือครองหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่าน
จุด ที่ ต ้อ งท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ (Tender Offer) ผู้ถื อ หุ้น รายดังกล่าวมี ห น้าที่ ต ้อ งท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ ตาม
ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้
ผูจ้ องซือ้ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดเรือ่ งสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของ
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี ้
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กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจานงใน
การจองซือ้ หุน้ เกิ นกว่าสิทธิ ของตนและชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตาม
จานวนที่แสดงความจานง ขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่ มทุนที่เกิดจาก
การคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ

5.4.

(ก)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การ
จัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้
แล้ว

(ข)

ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ แต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรร
จะไม่เกินจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.4.1. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เลือกวิธีชาระเงินอย่างใดอย่างหนึง่ เพียงวิธีเดียวเท่านัน้
(1) การชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ด้วยระบบ Bill Payment
(1.1) กรณีการชาระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment
• ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ กรอกข้อมูลในใบนาฝากแบบใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่สง่
มาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุน โดยต้อ ง
กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นพร้ อ มระบุ Ref.1 เป็ นเลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น 10 หลั ก
(ตามที่ป รากฏในใบรับ รองสิท ธิ การจองซื้อหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น) และระบุ Ref.2
เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนั งสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิ ติ
บุ ค คล และชาระเงินด้ วยเช็ ค แคชเชีย ร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ผ่านเคาน์เตอร์ข อง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้ หลักทรัพย์” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ภายในวันทาการถัดไป โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันที่
จองซือ้ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2565 เท่านั้น
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• สามารถดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนได้ตงั้ แต่ วันที่ 4
ถึง 6 มกราคม 2565 (รวม 3 วันทาการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะ
ในวันทาการเท่านั้น
• เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือ
ต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
• กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน) ชื่อ –
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment)
(1.2) กรณีการชาระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment
• ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ กรอกข้อมูลในใบนาฝากแบบใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่สง่
มาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุน โดยต้อ ง
กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นพร้ อ มระบุ Ref.1 เป็ นเลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น 10 หลั ก
(ตามที่ป รากฏในใบรับ รองสิท ธิ การจองซื้อหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น) และระบุ Ref.2
เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนั งสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิ ติ
บุคคล และชาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ของ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อ
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์“
• สามารถดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน ได้ตงั้ แต่ วันที่ 4
ถึ ง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วั น ท าการ) ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง 15.30 น.
เฉพาะในวันทาการเท่านั้น
• ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณี จองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกิน
กว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร
• กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน) ชื่อ –
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment)
(2) การชาระเงินผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment
(2.1) การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์
• การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านช่องทาง
InternetBanking สาหรับผูท้ ี่มีบญ
ั ชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน้ และได้ทาเรือ่ งขอใช้งาน
ผ่านระบบ SCB Easy Net กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว โดยเข้าไปที่เมนู “ชาระเงิน”
เลื อกเมนู “ค่าสินค้ าและบริการ” และค้น หาชื่อบั ญ ชี “บริษั ทหลัก ทรัพ ย์ ไอร่า
จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพ ย์” เลขที่บัญ ชีกระแสรายวัน 049-314530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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Ref.2 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล จากนัน้ กรอกจานวนเงินที่ตอ้ งการชาระ ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้
บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซือ้ หุน้ ต่อไป (ข้อมูลผูจ้ องซือ้ จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการ
ชาระเงินเท่านัน้ )
• สามารถดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน ได้ตงั้ แต่ วันที่ 4
ถึ ง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วั น ท าการ) ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง 15.30 น.
เฉพาะในวันทาการเท่านั้น
• โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รบั จัดสรร
(2.2) การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์
• การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking สาหรับผูท้ ี่มีบญ
ั ชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน้
และได้ทาเรื่องขอใช้ง านผ่านระบบแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิ ชย์ SCB Easy
App แล้ว โดยเข้าไปที่เมนู “จ่ายบิล” และค้นหาชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า
จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพ ย์” เลขที่บัญ ชีกระแสรายวัน 049-314530-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ
Ref.2 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียน
นิติบุคคล จากนัน้ กรอกจานวนเงินที่ตอ้ งการชาระ ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้
บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซือ้ หุน้ ต่อไป (ข้อมูลผูจ้ องซือ้ จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการ
ชาระเงินเท่านัน้ )
• สามารถดาเนินการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน ได้ตงั้ แต่ วันที่ 4
ถึ ง 10 มกราคม 2565 (รวม 5 วั น ท าการ) ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง 15.30 น.
เฉพาะในวันทาการเท่านั้น
• โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รบั จัดสรร
หมายเหตุ

1. ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใน
การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
2. บริษัทฯ งดรับการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทางไปรษณียท์ กุ กรณี
3. บริ ษั ทฯ งดรับ ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เป็ นเงิ น สด ณ บริ ษั ทฯ สาขาของ
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บริษัทฯ ตัวแทนในการรับจองซือ้ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทาการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วย
วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
5. กรณีชาระค่าจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผูส้ ่งั จ่ายต้องเป็ นชื่อเดียวกับ
ชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ (ยกเว้นผูจ้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์)
5.4.2. เงือ่ นไขอื่นๆ ในการจองซือ้

5.5.

1)

เจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะลงลายมือชื่อผูร้ บั จองเพื่อออกหลักฐานการ
รับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื อ้ ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน โดยผลแห่งการจองซือ้ จะสมบูรณ์เมื่ อ บริษั ท ฯ สามารถเรีย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค
ด ร๊ า ฟ ท์ ห รื อ แ ค ช เชี ย ร์ เ ช็ ค ได้ เ ป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ห รื อ ได้ ร ั บ เงิ น โอ น เข้ า บั ญ ชี
กระแสรายวันดังกล่าวของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณี)

2)

ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว จะไม่มีสิทธิ ยกเลิกการ
จองซือ้

3)

หากผูถ้ ื อหุ้น ที่จ องซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ดังกล่า ว
ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ หรือบริษัท ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กาหนด หรือผูถ้ ือหุน้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน
หรือนาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัท ฯ จะถือได้
ว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ จานวนที่จองซือ้

4)

บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ รายใด หากการ
จัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือเป็ นจะผลให้ตอ้ งดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้ งดาเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5)

บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระ
เงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนาส่งเอกสาร
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายต้องการจองซือ้ และลงลายมือ
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ชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงครัง้ เดียวเต็มจานวนตามที่จอง
ซือ้ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ จะต้องยื่นเอกสารการจองซือ้ หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
❑ ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กรุ ณา
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบคุ คลจะต้อง
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี)
❑ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้วย 5) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ระบุจานวนที่ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้
หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกโดยบริษั ท ศู น ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์”))
❑ หลั ก ฐานการช าระเงิน ได้ แก่ หลั กฐานใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
พร้อมทัง้ ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน หรือหลักฐานการ
ชาระเงินผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment
❑ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เฉพาะ ธ.กรุ งเทพ
จ ากัด (มหาชน) ธ.กสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุ งศรีอ ยุธ ยา จ ากัด
(มหาชน) และ ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธ.ยูโอบี จากัด (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ หุน้
เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับกรณี ที่ผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่าน
ระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามข้อ 5.6.1
❑ เอกสารเพิ่ม เติม ประกอบการจองหลั กทรัพ ย์เฉพาะผู้ที่ ป ระสงค์น าหลั กทรัพ ย์ฝ ากเข้ าบั ญ ชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้ น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบ
สถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่สง่ มาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดังกล่าว
ให้แก่ตวั แทนในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออก
ใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
❑ เอกสารประกอบการแสดงตน:
(1)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณี ที่ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
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สาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล ซึ่งท าให้ชื่ อ /ชื่ อ สกุลไม่ต รงกับ ชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รากฎในสมุด
ทะเบียนหุน้ หรือในใบรับรองการจองซือ้ หุน้ ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2)

บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือ เดิ นทางที่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับ รองสาเนา
ถูกต้อง

(3)

นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(4)

นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจัดตัง้ นิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
สาเนาเอกสารทัง้ หมดดังกล่าวจะต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาขึน้ เพื่อรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้

หมายเหตุ 1. เพื่อประโยชน์สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่สง่ เอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ทางแฟกซ์ หรืออีเมล์มาก่อน
ล่วงหน้า ขอให้ท่านนาส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ฉบับจริง มายังสถานที่จองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนด้วย
2. หากบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ ไม่ได้รบั เอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ที่ถกู ต้อง ชัดเจน
และครบถ้วน ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
รายดังกล่าว
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5.6.

การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่
ครบตามจานวนที่จองซือ้
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตน และได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนเต็มจานวนเพื่อชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิของตน แต่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญที่
จองซือ้ เกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจานงทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสารประกอบการ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ฉบับนี ้ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ร ับการจัดสรร
โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีคา่ เสียหายใดๆ โดย
5.6.1. โอนเงินเข้าบัญ ชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุน้ ตามสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออม
ทรัพ ย์ห รือ กระแสรายวัน เท่า นั้น โดยชื่ อ บัญ ชี ต ้อ งเป็ น ชื่ อ เดี ย วกับ ชื่ อ ผู้จองซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ภายใน 7
วัน ท าการ นับ จากวัน สิน้ สุด ระยะเวลาการรับ จองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในกรณี ที่ ชื่ อบัญ ชี มิ ใช่ บัญ ชี
เดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการโอนเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุน้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่ นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดาเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมตามข้อ 5.6.2 แทน
5.6.2. จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูจ้ องซือ้ หุน้ และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ภายใน
10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีด
คร่อม ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสานัก
หักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

5.7.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.7.1. ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
อยู่ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้
ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
หุน้ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่ผจู้ องซือ้ ฝากไว้ซงึ่ กรณีนผี ้ ู้
จองซื อ้ หุ้น จะสามารถขายหุ้น ที่ ได้รบั จากการจัด สรรในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ทาการซือ้ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีนชี ้ ื่อของผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซื ้อหุน้ ประสงค์ฝาก
หุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการส่งมอบหุน้
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ดังกล่าวโดยออกหุน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และ
นาเข้าฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้าบัญชีของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
สมาชิกเลขที่ 600 ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถซือ้ ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูท้ ี่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว การถอนหุน้ อาจมีค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด
ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่
และเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ถูกต้อง
หากระบุรหัสบริษั ท หลัก ทรัพ ย์หรือ เลขที่ บัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ไม่ถูก ต้อ ง จะท าให้ไม่สามารถโอน
หลักทรัพย์เข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหลักทรัพย์หรือ
ความล่าช้าในการติดตามหลักทรัพย์คืน
5.7.2. ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีตามจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซื ้อได้รบั การจัดสรร
เข้าบัญชี และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หุน้ เมื่อผูท้ ี่
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ จะต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
โดยติด ต่อผ่านบริษั ทหลักทรัพ ย์ท่ ัวไป ซึ่งอาจะมี ค่าธรรมเนี ย มในการดาเนิ น การตามที่ ศูน ย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ซึ่งในกรณีนีผ้ ทู้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถขาย
หุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.7.3. ในกรณี ที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนาย
ทะเบี ยนของบริษั ท ฯ จะส่งมอบใบหุน้ ตามจ านวนหุน้ ที่ได้รบั การจัด สรรให้แก่ ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ และที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ วันที่
8 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หุน้ ซึ่งในกรณีนีผ้ จู้ องซื ้อจะไม่สามารถ
ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ หุน้ อาจได้รบั ใบหุน้
ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว
5.7.4. หากผูจ้ องซือ้ หุน้ ไม่ได้ระบุวิธีการส่งมอบใบหุน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผู้
จองซือ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3.
5.8.

หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ หุน้ จะออกหลักฐานการรับจองซือ้ หุน้ เป็ นหลักฐานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ผลการ
จองซือ้ หุน้ จะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เรียบร้อยแล้ว หรือ
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ได้รบั เงินโอนเข้าบัญ ชี กระแสรายวันดังกล่าวของตัวแทนรับจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เท่านัน้
(แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ ได้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนกรณีการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี)
จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5.9.

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.9.1. ชื่ อ ผูจ้ องซือ้ และชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ะต้อ งเป็ นชื่ อ เดี ยวกัน หากเป็ น เลขที่ บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว บริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ซึ่งอาจทาให้ผถู้ ือหุน้
ไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ ได้ทนั ในวันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
5.9.2. โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถกู ต้อง หากไม่ถกู ต้อง จะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ได้ ซึง่ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุน้ สามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญ
หาย และในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3.ซึ่ง
อาจทาให้ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ ได้ทนั ในวันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
5.9.3. หากจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการจองซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวน
เงินที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ
จานวนเงินที่บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซือ้ หุน้ ได้รบั
5.9.4. ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมิได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดไว้ หรือเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กาหนด
หรือผูถ้ ือหุน้ มิได้นาส่งเอกสารการจองซือ้ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนดไว้ บริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
5.9.5. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือ
หุ้น เดิ ม จะต้อ งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจ านวนเลขทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น ที่ ผู้ถื อหุ้น เดิ ม ได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ เท่านัน้ หากผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ ด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูล
ดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ ชุดเดียวกัน ผู้จองซือ้ อาจได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตาม
สิทธิทงั้ หมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนในการรับจอง
ซือ้ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามที่เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ รายดังกล่าว
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6.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อเตรียมไว้สาหรับการใช้เป็ นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จากัด โดยมี วงเงิน ไม่เกิ น จานวน 590 ล้านบาท และคาดว่าบริษั ท ฯ สามารถบรรลุ
ข้อตกลงในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวได้ ในช่วงไตรมาส 1/2565
7.

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ที่ม่นั คง และมีความสม่าเสมอของกระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการทา
กาไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ ดีขึน้ ใน
อนาคต
8.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

8.1.

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50.00 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี และเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ น หลัก และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัท ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ฯ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั น
ผลได้เป็ น ครัง้ คราวเมื่ อเห็ นว่า บริษั ทฯ มี ผลกาไรสมควรพอจะทาเช่ นนั้น ได้ แล้วให้รายงานที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.2

ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่เมื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวมีฐานะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลก็มีสิทธิที่จะได้รบั เงินปั นผลในฐานะผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ

9.

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
– ไม่มี –
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดข้อมูลบริษัทสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1ของบริษัท Website: www.glocon.co.th
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ GLOCON โดยมีรายละเอียดที่อยู่
สานักงานใหญ่ ดังนี ้
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ชัน้ 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: (+66)2-712-5487-88 โทรสาร: (+66)2-712-5750
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจ โดยจัดกลุม่ ธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ ดังนี ้
1) ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งแผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จพร้อมทาน
 ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
 ธุรกิจร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม
2) ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
• บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวFlexible( Packaging)
• บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
• บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รู ปด้วยระบบ (Vacuum Thermoforming)
3) ธุรกิจอื่นๆ
• ธุรกิจคอมมูนิตีมอลล์ บริษัท เดอะบรีโอ้ มอลล์ จากัดซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GLOCON ดาเนินธุรกิจ บริหาร
ศู น ย์ ก ารค้ า ภายใต้ ชื่ อ TheBrio Mall ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนบรมราชชนนี ร ะหว่ า งแยกไปพุ ท ธมณฑลสาย 4 กั บ
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีทนุ จดทะเบียนจานวน 75.0 ล้านบาท โดยการบริหารงานจากผูบ้ ริห ารของ บริษัท ไทย
เฟลคซิเบิลแพค จากัด ที่ (GLOCON ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 56.69)
• ธุรกิจเทรดดิง้ บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นธุรกิจตัวแทนจาหน่าย รวมทัง้ พัฒนาสินค้าอุปโภค บริโภค

ร่วมกับผูผ้ ลิตสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อจาหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซือ้ จาหน่ายสินและซุปเปอร์ มาร์เก็ต ใน
ประเทศ
• ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคบริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ดาเนิน

ธุรกิจNetwork Marketing ตัง้ แต่ปี 2562 และเพิ่มการขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ในปี 2563 โดยเน้น สินค้าเพื่อ
สุขภาพในกลุม่ skincare และ supplement
- บริษัทโกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ได้มกี ารลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
บริษัท พร้อมแพ็ค จากัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น
จากัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด

8
9

บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิง้ จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด
บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด
(บริษัทย่อยทางอ้อม)
บริษัทโกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด

10

บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหาร
ร้านอาหารและเครือ่ งดื่มและให้เช่าพืน้ ที่
และอุปกรณ์รา้ นอาหาร
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็ง
และผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
ยังไม่มกี ารประกอบกิจการ
ร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม
ให้เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้า
ธุรกิจเทรดดิง้
ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย เพื่อจาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค
ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
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ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ถือหุน้
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
160
56.69
35
95
538
100
200

100

20
192
75

51
100
56.69

50
20

100
100

50

51
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2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจดังนี ้
สาหรับปี สนิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: พันบาท
ประเภทธุรกิจ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
ผลิตและจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง
326,839
28.11
388,379
33.14
459,792
29.78
1
ผลิตและจาหน่ายผลไม้อบแห้ง
355,794
23.05
ร้านอาหาร
206,276
17.74
190,698
16.27
118,292
7.66
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
515,670
44.35
507,865
43.34
520,190
33.69
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขวดพลาสติก
84,296
7.25
52,883
4.51
48,937
3.17
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค2
2,537
0.22
16,129
1.04
บริการให้เช่าพืน้ ที่
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 บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อเดือนมกราคม 2563
2

บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562, บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อ เดือน
มีนาคม 2563

สินทรัพย์ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจ

2.2

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่า ดังนี ้
-

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด(มหาชน)
ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)

1. ทีด่ ิน และอาคาร

เจ้าของ

104.97

จานองเป็ นหลักประกันธนาคารแห่งหนึง่

2. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

173.55

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง่

3. เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

1.71

-ไม่ม-ี

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เจ้าของ

6.00
286.23

-ไม่ม-ี

รวม

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท จานวน 9 ท่าน มีดงั นี ้
รายชื่อ

3.2

ตาแหน่ง

1. นาง ทิพยสุดา ถาวรามร

ประธานกรรมการ

2. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

3. นาย นพพร ภัทรรุจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

4. นาง สุพร วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

5. นาย กุศล สังขนันท์

กรรมการ

6. น.ส. อัจฉราวรรณ เจียรธนพร

กรรมการ

6. นาย อนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จานวน 6 ท่าน มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนพพร ภัทรรุจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวสุภทั รา คูรตั น์

รองกรรมการบริหารอาวุโส (ฝ่ ายผลิต)

4. นายรณชิต พงษ์บญ
ุ ฤทธิ์

ผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์

5. นายธวิน อินทรแจ้ง

ผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสาเร็จรูปพร้อมทาน

6. นายปรีชา ชุณหชัชวาล

ผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจร้านอาหาร
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3.3

ผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม) มีดงั นี ้
ลา
ดั
บ

รายชื่อ

จานวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1.

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)

288,166,700

13.59

2.

MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

288,000,000

13.45

3.

นาย ภสุ วชิรพงศ์

173,999,800

8.21

4.

น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล

30,000,000

1.42

5.

นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์

27,100,000

1.28

6.

นาย ปฏิญญา เทวอักษร

25,785,908

1.22

7.

นาย วิบลู ย์ รังนกใต้

20,855,700

0.98

8.

นาย บูม เสริมสุวรรณ

20,000,000

0.94

9.

นาย สุรนิ ทร์ พลธนะวสิทธิ์

19,600,000

0.92

10.

นาย ลา้ พันธุ์ พรรธนประเทศ

17,000,000

0.80

910,508,108

42.81

รวม
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หน้า 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานการเงิน

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินทางการค้าสุทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
เงินให้กยู้ ืมและเงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระคืนมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

2562

2561

(01/01/62-31/12/62) (01/01/61-31/12/61)

99.83
223.91
245.41
71.88
641.03
563.43
291.13
854.56
1,495.59
108.46
129.58
11.91
10.72
115.44
376.11
115.72
491.83
2,658.65
1,912.69
(24.80)
(884.14)
1,003.75
1,495.58

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

244.89
9.21
183.83
154.30
46.82
639.05
491.67
282.41
774.08
1,413.13
91.45
101.36
3.69
10.72
96.58
303.80
78.07
381.87
2,658.65
1,899.03
(17.97)
(849.80)
1,031.26
1,413.13

309.29
55.73
173.57
134.71
58.45
731.75
518.35
3.30
284.56
806.27
1,538.02
92.19
124.64
26.90
10.72
131.37
385.82
76.77
465.59
2,658.65
1,899.03
(17.97)
(805.63)
1,075.43
1,538.02

หน้า 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. งบกาไรขาดทุน
งบแสดงฐานการเงิน

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

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและ/หรือบริการ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ดอกเบีย้ จ่าย

2562

2561

(01/01/62-31/12/62) (01/01/61-31/12/61)

1,543.84
16.41
1,560.25
(1,245.19)
298.65
(359.69)
(61.04)
(44.63)
(44.63)
10.46

1,171.80
29.95
1,201.74
(905.79)
266.01
(349.55)
(83.55)
(53.60)
(53.60)
7.51

1,162.62
26.23
1,188.85
(934.59)
228.04
(212.78)
15.26
207.45
(165.97)
(165.97)
10.77

รายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ www.glocon.co.th หรือ www.set.or.th
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เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 / Enclosure 2

ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่จองซื้อ/Subscription Date

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Global Consumer Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจานวน 423,932,401 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 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
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

ข้อมูลผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………..….…………………
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ / Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ 8 ธันวาคม 2564 จานวน / According to the Share Register Book as of Record date, 8 December 2021, I/We own ………………...………………. หุน้ / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total payment amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose only one
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ น / I/ We enclose my/our payment via the Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by
1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited
 การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier’s Cheque/Draft via Bill Payment
(ในกรณี ที่ส่งค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ และเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่
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)
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………..…………… ลงวันที่ / Date ……………..…………… ธนาคาร / Bank ………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………
โดยสัง่ จ่าย “บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขทีบ่ ัญชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment / Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก และ Ref.2 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือเดินทางหรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์
ไอร่ า จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขที่บญ
ั ชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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
 การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net / Transfer via SCB Easy Net  การโอนเงินผ่าน SCB Easy App / Transfer via SCB Easy App
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 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)

ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................................. เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น / 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.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / 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)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายิน ดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ น้ และส่งมอบใบหุ ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายหลังปิ ดการจองซื้อหุน้ / 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.
ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และข้าพเจ้าได้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ / 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:
บัญชีธนาคาร/Bank account ...................................................................................... เลขที่บญั ชี/ Account No. ...................................................................................... สาขา/ Branch .......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี
มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่สงั่ จ่ายแล้วนั้นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั
และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
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.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in share investment
ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ น้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุน้
สามัญครั้งนี้ ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 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.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ว้ ย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื้ อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. ………………………………………………….
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก / AIRA Securities PLC received payment from …………………..………………… เพื่อจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / For a subscription of the newly issued ordinary shares of the Company of …………………………. หุน้ / Share ใน
ราคาหุน้ ละ 0.90 บาท / at Baht 0.90 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………… บาท / Baht โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) / made via Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited by
1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) / Counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited
เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment / Cheque/Cashier’s Cheque/Draft via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………. ลงวันที่ / 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
โดยหากผูจ้ องซื้ อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...............................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number. ..............................................................................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / 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
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้ อ / Issue a share certificate in the name of subscriber
บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินคืน บัญชีธนาคาร / Bank account .......................................................................... เลขที่บญั ชี/ Account No. ............................................................................ สาขา/ Branch ..............................................
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000













ผู้ฝาก
เลขที่Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

236
242
257

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

244
247
248
924

SUB BROKER
243
245

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
350

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – (ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ )
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
328
425

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้อมกับใบจองซือ้ หุ้นฉบับนีด้ ว้ ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ สาหรับการจองซือ้ จากต่างจังหวัดรับเป็ นตั๋วแลกเงินเท่านัน้ / 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.
- ในกรณีที่เช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นี /้ 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.
- ผูจ้ องซือ้ โปรดสั่งจ่ายเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร/ 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.
- ถ้าจานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ นีไ้ ม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็นหลัก/ 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.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 / Enclosure 3

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

เพื่อเข้ าบัญชี

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-080-2888
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์

สําหรับลูกค้ า / Client's copy
สาขา/Branch………………. วันที่ / Date : …..……..………
ชื่อลูกค้ า (Name) : ……………………………………………………………………….........
Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Registration No.)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
(ID / Passport / Corporate Registration)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญ
ั ชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

Amount in Words
ชื่อผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศัพท์/Telephone………………………………………………………..
หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (ID / Passport / Corporate Registration)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน..........................................

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กรณาตั
กรุ
ณาตดตามรอยปรุ
ดตามรอยปร

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

เพื่อเข้ าบัญชี

สําหรับธนาคาร / Bank's copy
สาขา/Branch………………. วันที่ / Date : …..……..………

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ชื่อลูกค้ า (Name) : ……………………………………………………………………….........

โทร. 02-080-2888
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211

(Registration No.)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์

(ID / Passport / Corporate Registration)

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญ
ั ชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

Amount in Words
ชื่อผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศัพท์/Telephone………………………………………………………..
หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (ID / Passport / Corporate Registration)

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน..........................................

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์ นํา
หลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

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

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

ปิ ดอากร
แสตมป์
30 บาท
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หนังสือมอบอํานาจ
สําหรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)

ทําที่...............................................................
วันที่...............................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท) ................................................................................................ (“ผู้มอบอํานาจ”)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่............................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ......................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล .........................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................... รหัสไปรษณีย์........................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record date) ที่ 8 ธันวาคม 2564 จํานวน ........................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน........................................... หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ............................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตําบล ...................................................................................... เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
........................................... หุ้น แทนหรื อในนามของข้ าพเจ้ า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมข้ อความ
ใดๆ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทําอื่นใดอันจําเป็ น
เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็ จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้ างต้ น การกระทําใดๆ ที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําลงภายใต้ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้จะมีผลผูกพันข้ าพเจ้ า
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําการดังกล่าวด้ วยตนเอง
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ถือหุ้น
(...........................................................)
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(..........................................................)
หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
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สถานที่รับจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชัน้ 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้ าหน้ าที่ที่ติดต่อ : คุณอภิชญา จิรวงศ์เจริ ญ
โทรศัพท์ 0-2080-2928

