








CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CIRCULATION ROUTING SLIP 

Department code 

 

TENDER OFFER บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) “GSC”  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ นำยประยรู อสัสกำญจน์ 

ตัวแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) ( เลขที่บญัชี  048-000000016-6 ) 

จ ำนวนรับซือ้ และรุ่นที่เสนอซือ้ หุ้นสำมญัที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด จ ำนวน 90,000,140 หุ้น  (คดิเป็นร้อยละ 36) 
รำคำเสนอซือ้                            รำคำ 1.00 บำท   รำคำสทุธิ 0.9973250 บำท/หุ้น 
ระยะเวลำรับซือ้ ตัง้แตเ่วลำ  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 ถงึ 17 กนัยำยน 2563 

ระยะเวลำที่สำมำรถยกเลิก       ตัง้แตเ่วลำ  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563  ถงึ 10 กนัยำยน 2563 

วิธีกำรช ำระรำคำ    
ผู้ขำยจะได้รับเงินในวนัท่ี  21 กนัยำยน 2563   โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร 
KTB,BBL,KBANK,UOB,SCB,BAY,TMB,TBANK,CIMBT  หรือรับเป็นเช็ค SCB 

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR GSC-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสำรล่วงหน้ำภำยในวนัท่ี  15 กนัยำยน 2563 
แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำ

ครอบง ำกิจกำร 

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่ประสงค์ที่จะเพกิถอนหลกัทรัพย์ของ
กิจกำรออกจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ภำยในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ 

 
 

(  )  Mr.Suthep ………….…….. (  )  Mr.Imanishi…..................... 

(  ) Mrs.Chrisana(RB)__________ (  ) Mr.Yokoyama__________ (  )  Mr. Somchai (IIBD)_        __                           

(  )  Mr. Natthapon (IT) ________                        (  )  Ms. Rungthip (CD)_____ (  )  Ms. Nubthong (Legal) _______ (  )  Ms. Napalai (CAO) _______ 

(  ) Mr. Somchai W. (YTFA)  ____ (  )  Mrs. Krittika (RD2) _____ (  )  Ms. Kridsana (FIN)______  

SECURITIES BROKERAGE SECURITIES BROKERAGE OPERATION OTHERS 

(  )  Mr. Thawat (FAD 1-1) _____ ( )  Ms. Jariya (FAD 2-1) ________ (  )  Mrs. Amorn (OPD) ___ (  )  Ms. Sirintra  (IAD)_____ 

(  )  Mrs. Pornpun  (FAD 1-3)____ (  )  Mr. Suchart (FAD 2-3) ______ (  )  Ms. Tharanart (SBL) _____ (  )  Mrs. Chonkanok (WMD) ___ 

(  )  Ms. Wannee  (FAD 1-5)_____ (  )  Ms. Sasitorn (FAD 2-6) ____  (  )  Mr. Canakas (IRIS)______ 

(  )  Mr. Krit (FAD 1-7) ___ (  )  Mr. Bancha (FAD 2-14)________  (  )  Mrs. Ploenjai (IRIS) _____ 

(  )  Mr. Matee (FAD 1-8) ______ (  )  Mr. Khamron (FAD 2-16) ______  (  )  Ms. Koraphat  (IRIS) ___ 

(  )  Mr. Wanchai (FAD 1-16) ___ (  ) Ms. Wasana W.(FAD 2-17)__  (  )  Ms. Nuchjarin  (IRIS) ___ 

(  )  Mrs. Kaewjai (FAD 1-18) ___ (  )  Mr. Noppon H. (FAD2-18)______  (  )  Ms. Busarin (Admin) ___ 

(  )  Mr. Voravit (FAD 1-19)_____ (  )  Ms.  Nisa (DID) ______________  (  ) Ms. Veenita C. (Direct) ____ 

(  )  Mr. Pituck (FAD 1-20)______ (  )  Mrs. Vasana (FoID )___________  (  )  Ms. Ampika (Treasury) _____ 

(  )  Ms. Thanittasa (FAD 1-22)__ (  )  Mr. Joseph (FoID )___________  (  )  Ms. Patcharee (RMD) _____ 

(  ) Ms. Apinya (FAD 1-24)___   (  )  Mr. Punnaphon (RMD)_____ 

(  ) Mrs. Surawadee (FAD 1-25)__ BRANCHES OTHERS (  ) Ms. Saowaluck (CCD) _____ 

(  ) Ms. Siriwan (FAD 1-26)_____ (  ) Ms. Kultida  ( BN 1-1 )_____ (  ) Mrs. Mattanee (PWD1) _____ (  ) Ms. Varunee (HR)____ 

(  ) Ms. Kanokwan (FAD 1-27)___ (  ) Mr. Anuwat  ( BN 1-2 )_____ (  ) Ms. Areenun (PWD2)  _____ (  ) Ms. Dhanatchaporn (HR)___  

(  ) Ms. Sida (FAD 1-28)___ (  ) Mr. Surasit  ( BN 1-3 ) ____  (  )  Mr.Sukit (MBDD)  _____ 

(  ) Ms. Aunyaporn  (FAD 1-29)___ (  ) Mrs. Sirirat (PK 1-2)______  (  ) Mrs. Anchalee(FIST)  _____ 

(  ) Ms. Wipavun  (FAD 1-30)___ (  ) Ms. Nitinun  (VR 2-1) ____  (  ) Ms. Sirada (RAD)  _________ 

(  )  Mrs. Duangporn (RD 1)__ (  ) Ms. Wannarat (VR2-2)_____  (  )   Mr. Tananan (CPD)________ 

(  )  Mrs. Nunthavadee (RD 1)___    

(  )  Mrs. Malee (RD 1) _____ INVESTMENT BANKING   

(  )  Ms. Nuttaporn (RD 1) ___ (  )  Mr. Nanthapat (IB-CMD)_______   

(  )  Mrs. Patcharee  (RD 1) _____ (  ) Mr. Wisarut (IB-CFD)________   

(   ) Mr. Marut (YTFA 1-1) ___ (  ) Mr. Tharadol (IB-DCM) _______   

 (  ) Mr. Poomipat (IIBD)  __________   



   
เอกสำรที่ลูกค้ำจะต้องลงนำม หำกมีควำมประสงค์จะเสนอขำย มีดังนี ้

วิธีกำรช ำระรำคำ เอกสำรประกอบ 
1. รับโอนเงินเข้ำบญัชีอตัิโนมตัิ 1. ค ำสัง่โอนหุ้น + 50 บำท *** (คีย์ค ำสัง่โอนฯ ในระบบ CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 048-000000016-6 )  

2. แบบตอบรับค ำเสนอซือ้ฯ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ใบ รับรองส ำเนำถกูต้อง 
4. หนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร 10 บำท 
5. ส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรกท่ีระบชุื่อบญัชี และเลขท่ีบญัชี หรือ ส ำเนำ Statement 
    บญัชีกระแสรำยวนัของธนำคำร พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 

2. รับเป็นเช็ค - ด้วยตนเอง  1. ค ำสัง่โอนหุ้น + 50 บำท 
2. แบบตอบรับค ำเสนอซือ้ฯ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ใบ รับรองส ำเนำถกูต้อง 
4. หนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร 10 บำท 

                  - มอบอ ำนำจ  
                    CNS รับเชค็แทน 

1. ค ำสัง่โอนหุ้น + 50 บำท 
2. แบบตอบรับค ำเสนอซือ้ฯ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน 2 ใบ รับรองส ำเนำถกูต้อง  
4. หนงัสือมอบอ ำนำจ 1 ฉบบั เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่ำขำยฯ พร้อมปิดอำกรฯ ฉบบัละ 30 บำท 

3. รับเช็คค่ำขำยหุ้นทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

1. ค ำสัง่โอนหุ้น + 50 บำท 
2. แบบตอบรับค ำเสนอซือ้ฯ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ใบ รับรองส ำเนำถกูต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
ELCIDGSC019/2563 

วนัที� 24 สงิหาคม 2563 
 
เรื�อง แจ้งได้รับคาํเสนอซื +อหลกัทรัพย์ตามแบบ 247-4 (ฉบบัแก้ไขครั +งที� 1) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ�งที�สง่มาด้วย        เอกสารการแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อความในคําเสนอซื +อหลกัทรัพย์ของ  
   บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวนัที� 24 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ 
ได้รับเอกสารการแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อความในคําเสนอซื +อหลกัทรัพย์ตามแบบ 247-4 ครั +งที� 1 จากนายประยรู อสัสกาญจน์ ซึ�งเป็น
ผู้ ทําคําเสนอซื +อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�แนบมา 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                               บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
   .................................................. 

            (นางสาวสดุาภรณ์ กลิ�นแก้ว) 
                                                                      กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
เลขานกุารบริษัท:  
02-793-3881 

 

 

บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จํากดั (มหาชน) 
2991/14-15 อาคารวิสทุธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทร. (662) 793-3999 โทรสาร (662) 793-3944 www.gsc-servicecenter.com 
 GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED 
2991/14-15 Visuthanee, Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 
Tel. (662) 793-3999 Fax. (662) 793-3944 www.gsc-servicecenter.com 











































































  

 

คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

โดย 

นายประยูร อสัสกาญจน์ 

ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซ้ือ 

            

บริษทั แอ๊บโซลูท แอด็ไวเซอร่ี จํากดั 

 

ตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์ 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)





  

คาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สารบัญ 

 หนา้ 

ส่วนที ่1 สาระสําคญัของคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ ................................................................................................ ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

ส่วนที ่2 รายละเอยีดของผู้ทาํคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ ......................................................................................... ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ...................................................................................................... ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซ้ือ และตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์................................. ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 2 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีปรึกษาอ่ืน ............................................................................................................ ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 2 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท้าํคาํเสนอซ้ือกบับริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการของบริษทั ..... ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 3 

5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพย ์............................................................. ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 5 

ส่วนที ่3 รายละเอยีดของกจิการ ......................................................................................................................... ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ .................................................................................................................... ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 

2. แผนการดาํเนินการภายหลงัการเขา้ครอบงาํบริษทั ...................................................................... ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 7 

ส่วนที ่4 รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ ............................................................................. ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 1 

1. วธีิตอบรับคาํเสนอซ้ือ ................................................................................................................... ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 1 

2. วธีิการรับซ้ือหลกัทรัพย ์................................................................................................................ ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 5 

3. วธีิการชาํระราคา ........................................................................................................................... ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 5 

4. สิทธิของผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขายไวแ้ลว้ ....................................................................... ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 7 

5. เง่ือนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย......................................................................................... ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 7 

6.    วธีิการส่งมอบหุน้คืนกรณีท่ีมีการยกเลิกคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์................................................... ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 9 

7. การกาํหนดราคาเสนอซ้ือ............................................................................................................ ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 10 

8. การไดหุ้น้ก่อนการทาํคาํเสนอซ้ือ ................................................................................................ ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี10 

ส่วนที ่5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ....................................................................................................... ส่วนท่ี 5 หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 1 หนงัสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาํคาํเสนอซ้ือ 

เอกสารแนบ 2        วิธีตอบรับคาํเสนอซ้ือและแบบฟอร์ม  

เอกสารแนบ 3 วธีิยกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม 

เอกสารแนบ 4 วธีิตอบรับคาํเสนอซ้ือและแบบฟอร์มสาํหรับ NVDR 



ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

คาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 

บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์  จาํกดั (มหาชน) 

 (ข้อเสนอและระยะเวลารับซือ้ทีร่ะบุไว้ในคาํเสนอซื้อนีเ้ป็นข้อเสนอและระยะเวลารับซือ้สุดท้ายทีจ่ะไม่แก้ไขเพิม่เตมิ) 

 

เรียน ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์  จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ นายประยรู อสัสกาญจน ์(“ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ”) ขอเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็น

เตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“GSC” หรือ “กิจการ” หรือ “บริษทั”)   ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ส่วนที ่1 

สาระสําคญัของคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 

 

1. วนัท่ียืน่คาํเสนอซ้ือ  

 6 สิงหาคม 2563          

 

2. ช่ือผูท้าํคาํเสนอซ้ือ 

 นายประยรู อสัสกาญจน ์

 

3. ช่ือผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซ้ือ 

 บริษทั แอบ๊โซลูท แอด็ไวเซอร่ี จาํกดั (“ผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซ้ือ”) 

   

4. วตัถุประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซ้ือ  

เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญัของกิจการ

จาํนวน 159,999,860 หุน้ โดยซ้ือหลกัทรัพยจ์ากบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“ACAP”) ซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุ้นใหญ่ของกิจการ ผ่านกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายใหญ่ (Big Lot)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพยฯ์”) ทาํใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือถือครองหุน้สามญัเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 159,999,860 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ

หุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกิจการ เป็นผลใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือถือหุน้เกินร้อยละ 25 ข้ึนไปของหุน้ท่ีออกและ

จาํหน่ายไดแ้ลว้และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือ

ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งท่ี

ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 12/2554”) 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดป้ระกาศเจตนาทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

(Mandatory Tender Offer) ประกอบดว้ยการทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดจาํนวน 90,000,140 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 36 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ) ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท  
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ทั้งน้ี ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ซ้ือมีความประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในหุน้ โดยมีเหตุผลการลงทุนเพ่ือกระจายการลงทุน

ไปยงักิจการท่ีอยูใ่นความสนใจและมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ แสวงหาผลประโยชน์จากเงินการลงทุน เช่น 

ส่วนต่างราคา (Capital Gain) และเงินปันผล เป็นตน้ ดงันั้น จะไม่เปล่ียนแปลงการบริหารจดัการ หรือบุคลลากรท่ี

สาํคญัซ่ึงมีอาจจมีผลกระทบไปยงัธุรกิจหลกัของกิจการ เพ่ือลูกคา้ไดรั้บการบริการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ผูท้าํคาํ

เสนอผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใชท้รัพยากรของกิจการ โดยจะขยาย

ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลให้ครอบคลุมการบริการดา้นต่างๆ และเพ่ิมฐานลูกคา้บริการตอบรับขอ้มูลศูนย ์Call Center 

ร่วมกบัระบบ AI เพ่ือตอบสนองการให้บริการอตัโนมติัในภาคบริการอ่ืน อาทิเช่น ศูนยข์อ้มูลทางดา้นการเงินและ

ประชาสมัพนัธ์จาํหน่ายสินคา้และบริการ  

 

5. ประเภทหลกัทรัพยแ์ละรุ่นท่ีเสนอซ้ือ 

ณ วนัท่ียืน่คาํเสนอซ้ือ GSC มีหลกัทรัพยป์ระเภทเดียว คือ หุน้สามญัของกิจการจาํนวน 250,000,000 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท มีหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด

จาํนวน 250,000,000 หุ้น ผูท้าํคาํเสนอซ้ือเขา้ถือหุ้นสามญัของ GSC จาํนวน 159,999,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.00 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้และมีสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ  

 

6. ราคาเสนอซ้ือ 

ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) (“ราคาเสนอซ้ือ”) โดยผูแ้สดงเจตนาขายจะมีภาระ

ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซ้ือ และภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 

ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว ทาํให้ราคาสุทธิท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บจะประมาณหุ้นละ  

0.9973250  บาท (ศูนยจุ์ดเกา้เกา้เจ็ดสามสองหา้ศูนยบ์าท)  ซ่ึงราคาดงักล่าว 

 (  )   เป็นราคาเสนอซ้ือสุดทา้ยท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงอีก (final offer) (เวน้แตเ่ขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ตามขอ้ 8) 

 (       )  ไม่ใช่ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ย  ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซ้ือได ้

 

ทั้งน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร กาํไรจากการขายหุ้นของนิติบุคคลต่างประเทศตอ้งถูกหักภาษี 

ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15  เวน้แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นท่ีเก่ียวขอ้งจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย จะคิด

จากผลกาํไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหวา่งคาํเสนอซ้ือ และตน้ทุนซ้ือ) โดยผูเ้สนอขายจะตอ้งแจง้ตน้ทุนซ้ือแก่

ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นใบยนืยนัราคาตน้ทุนหลกัทรัพย ์ซ่ึงแนบมาพร้อมกนัน้ีเป็นเอกสาร

แนบ 2(4) และเอกสารแนบ 4(4) ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายดงักล่าวไม่แจง้ตน้ทุนซ้ือ ให้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์

ทราบ หรือไม่สามารถแสดงหลกัฐานตน้ทุนดงักล่าวได ้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะทาํการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายโดย

คาํนวณภาษีจากจาํนวนเงินค่าขายหลกัทรัพยท์ั้งจาํนวนท่ีผูเ้สนอขายจะไดรั้บ 

หมายเหตุ  ผูเ้สนอขายท่ีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทยมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1.5 ของภาระค่าธรรมเนียม

ในการเสนอซ้ือขายหุน้ และออกหนงัสือรับรองกาํไรหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหก้บัตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์
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7. ระยะเวลารับซ้ือ 

ระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยร์วมระยะเวลาทั้งส้ิน 25 วนัทาํการ เร่ิมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุก

วนัทาํการตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึง วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวเป็น 

 ()  ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยท่ีจะไม่ขยายระยะเวลารับซ้ืออีก (final period) (เวน้แต่เขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ตามขอ้ 8) 

 (     )  ไม่ใช่ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย  ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจขยายระยะเวลารับซ้ือได ้

 

8.   เง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํเสนอซ้ือ 

(     )  ไม่มีเง่ือนไข       

 ()   มีเง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํเสนอซ้ือ ดงัน้ี 

()  ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจลดราคาเสนอซ้ือหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ

หรือทรัพยสิ์นของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซ้ือ 

()  ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือเพ่ือแข่งขนักบับุคคลอ่ืนนั้น หากมี

บุคคลอ่ืนยืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซ้ือ 

() กิจการกระทาํการใดๆ ท่ีน่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซ้ือตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

14/2554 เร่ือง การกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ของกิจการ 

 

9. เง่ือนไขในการยกเลิกคาํเสนอซ้ือ 

 ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจยกเลิกการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) มีเหตุการณ์หรือการกระทาํใดๆ เกิดข้ึนภายหลงัจากยื่นคาํเสนอซ้ือต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอยา่ง

ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพยสิ์นของกิจการ โดยท่ีเหตุการณ์หรือการกระทาํดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของผูท้าํ

คาํเสนอซ้ือ หรือการกระทาํท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือตอ้งรับผิดชอบ หรือ 

2) กิจการท่ีถูกเสนอซ้ือกระทาํการใดๆ ภายหลงัจากท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดย้ื่นคาํเสนอซ้ือต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และยงั

ไม่พน้ระยะเวลารับซ้ืออนัเป็นผลใหมู้ลค่าหุน้สามญัของกิจการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

10.  ระยะเวลารับซ้ือท่ีผูถื้อหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

  ผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาการขายหุ้นสามญัของกิจการได้ตั้งแต่วนัท่ี  

11 สิงหาคม 2563 ถึง 8 กนัยายน 2563 (เฉพาะวนัทาํการของตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยเ์ท่านั้น) ในเวลาทาํการ

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. รวมเป็น 20 วนัทาํการ นบัจากวนัเร่ิมทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

11.  การจดัสรรการรับซ้ือกรณีมีผูแ้สดงเจตนาขายมากกวา่หรือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีเสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอซ้ือหุน้

บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554)) 

  ไม่ไดบ้งัคบัใชใ้นกรณีน้ี  เน่ืองจาก ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะรับซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

     

 



ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 4 

12.  แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเสนอซ้ือ 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีแหล่งเงินทุนในการทาํคาํเสนอในคร้ังน้ีเป็นวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์250 ลา้นบาทในบญัชี

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ท่ีมีอยูก่บั บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั(มหาชน) เพ่ือใชช้าํระค่าซ้ือหุ้นจากการทาํคาํเสนอซ้ือ และ

ได้ยืนยนัยอดเงินฝากท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีอยู่กับ  บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั(มหาชน) 90 ลา้นบาท และเงินฝาก

ดงักล่าวไม่มีภาระผูกพนัอ่ืนใด ทางท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาแลว้เห็นว่าผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ

สาํหรับการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในคร้ังน้ี รายละเอียดตามปรากฏหนงัสือรับรองแหล่งเงินทุน

ในการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามเอกสารแนบ 1 

 

13.  ช่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ 

ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

สถานท่ีติดต่อในการรับและยืน่แบบ

ตอบรับคาํเสนอซ้ือ 

: 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ : +662-080-2888 

โทรสาร : +662-160-5400 

วนัชาํระราคา   : 17 กนัยายน 2563 

(ซ่ึงเป็นวนัทาํการวนัท่ี 2 นบัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ) 
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ส่วนที ่2 

รายละเอยีดของผู้ทาํคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 

1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ทาํคาํเสนอซื้อ 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทาํคาํเสนอซื้อ 

ช่ือ     นายประยรู อสัสกาญจน ์

ท่ีอยู ่   1195 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์    02-3219160-2 

หมายเลขบตัรประชาชน  3-1009-01907-83-2 

1.2 ข้อมูลทางธุรกจิและข้อมูลอืน่ ๆ 

(1) ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/อาชีพ 

บริษัท ตาํแหน่ง ลกัษณะธุรกจิ 

บริษทั อสัสกาญจน ์จาํกดั กรรมการผูมี้อาํนาจ/กรรมการ  

ผูจ้ดัการ/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

การพฒันาดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการขาย  

         (2) ข้อมูลส่วนตวัและประวตักิารทาํงาน 

ช่ือ นายประยรู อสัสกาญจน์ 

อาย ุ   62 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาโท: รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2544 - ปัจจุบนั    ผูก่้อตั้ง/กรรมการผูมี้อาํนาจ/กรรมการผูจ้ดัการ  

                             บริษทั อสัสกาญจน์ จาํกดั 

                             ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

                             ประเภทอาคารท่ีพกัอาศยัทั้งแนวสูงและแนวราบ 

ตวัอยา่งโครงการท่ีสาํคญัของบริษทั อสัสกาญจน์ จาํกดั                              

                             1) อสัสกาญจน์เพลส รามคาํแหง เฟส A, B, และ C 

                             2) อสัสกาญจนเ์พลส ทวนิ คอนโด 

                             3) อสัสกาญจน์เพลส ลาดพร้าว  

                             4) อสัสกาญจนเ์พลส รามคาํแหง-วงแหวน 

                             5) อสัสกาญจน์ซิต้ี รามคาํแหง เฟส B และ C  

                             6) เดอะริก บาย อสัสกาญจน์ รามคาํแหง 

                             7) อสัสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์  
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ประสบการณ์ทาํงาน 2532 – 2557         ผูก่้อตั้ง/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

                             บริษทั สินพฒันาลิสซ่ิง จาํกดั  

                             ประกอบธุรกิจจาํหน่าย/ใหเ้ช่า/เช่าซ้ือ รถยนต ์และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 

(3) ข้อมูลเกีย่วกบัประวตักิารกระทาํความผดิทางอาญา 

-ไม่มี – 

(4) ข้อพพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่ส้ินสุด 

-ไม่มี – 

2 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้จดัเตรียมคาํเสนอซื้อ และตวัแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์ 

ผู้จดัเตรียมคาํเสนอซื้อ 

ช่ือบริษทั    : บริษทั แอบ๊โซลูท แอด็ไวเซอร่ี จาํกดั 

ท่ีอยู ่     : เลขท่ี 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ  

       หอ้ง 2703-2704 ชั้น 27  

       ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์    : +662-108-1233 

ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ 

ช่ือบริษทั     : บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่     : 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์    : +662-080-2888 

โทรสาร     : +662-160-5400 

3 ข้อมูลเกีย่วกบัทีป่รึกษาอืน่ (ถ้าม)ี 

ท่ีปรึษาทางกฎหมาย  

ช่ือบริษทั    : บริษทั เป็นไท ลีเก้ิล จาํกดั  

ท่ีอยู ่     : 1/130 ซอยวชัรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

       กรุงเทพมหานครฯ 10220 

โทรศพัท ์    : +662-117-3025-6 
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4 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ทาํคาํเสนอซื้อกบับริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท 

4.1 สรุปสาระสําคญัของสัญญาทีผู้่ทาํคาํเสนอซื้อกระทาํขึน้ก่อนการยืน่คาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

การซื้อขายหลกัทรัพย์ของกจิการอย่างมนีัยสําคญั 

สัญญาซื้อขายหุ้น 

วนัท่ีทาํสญัญา 20 กรกฎาคม 2563 

คู่สญัญา  บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“ผูข้าย”) และ 

นายประยรู อสัสกาญจน์ (“ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ”)  

หุน้ท่ีซ้ือขาย 159,999,860 หุน้ 

(คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.00 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของกิจการ) 

ราคาซ้ือขาย 1.00 บาท  

การชาํระเงิน ผูท้าํคาํเสนอซ้ือชาํระราคาค่าซ้ือขายให้ผูข้ายผ่านระบบการซ้ือขายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทาํรายการโอนเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (“วนั

โอนหุน้ท่ีซ้ือขาย”)  

งวดของงบการเงินท่ีใชใ้นการ

กาํหนดภาระผกูพนัและความ

รับผิดชอบของผูท้าํคาํเสนอซ้ือ

และผูข้าย 

วนัส้ินสุดงบไตรมาส 1  ปี 2563 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

การตกลงและรับรองจากผูข้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้ายตกลงและรับรอง ตั้งแตว่นัทาํสญัญาฉบบัน้ี ถึงวนัโอนหุน้ท่ีซ้ือขาย ดงัน้ี 

• ผูข้ายรับรองวา่ ไดล้งรายการบญัชีและจดัทาํพร้อมยืน่งบดุลถูกตอ้ง

ตลอดมา รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั เป็นไปตามงบ

การเงินไตรมาส 1 ของบริษทั วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการ

สอบทานแลว้ หากในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏหน้ีสินท่ี

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นบญัชี ผูข้ายจะรับผิดชอบในหน้ีทั้งจาํนวน 

• ผูข้ายตกลงจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะกาํกบับริษทัมิใหท้าํ

ธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น หรือมูลค่ากิจการของ

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เวน้แต่เป็นการประกอบกิจการตามปกติธุรกิจ

ของบริษทั รวมถึงจะไม่ดาํเนินการใดๆท่ีอาจส่งผลใหสิ้ทธิของผูท้าํ

คาํเสนอซ้ือเส่ือม หรือลดนอ้ยถอยลง 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูข้าย ไดมี้มติอนุมติัใหข้ายหุน้ท่ีซ้ือขาย

ใหก้บัผูท้าํคาํเสนอซ้ือ และ/หรือ บุคคลอ่ืนท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือกาํหนด 

• บริษทัไม่มีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน โอกาสทาง

ธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีร้ายแรงเกิดข้ึน ซ่ึงมี

นยัสาํคญัต่อบริษทั 

• บริษทัจะไม่ดาํเนินการในเร่ืองใดๆ หรือยนิยอมใหด้าํเนินการในเร่ือง

ใดๆ ซ่ึงมิใช่การประกอบธุรกิจปกติท่ีเกิดข้ึนประจาํวนั เวน้แตจ่ะ
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การตกลงและรับรองจากผูข้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือล่วงหนา้จากผูท้าํคาํเสนอซ้ือ 

• กิจการจะดาํรงสถานะทางการเงินใหมี้สินทรัพยเ์ท่าเทียมเงินสดไม่

นอ้ยกวา่ 195 ลา้นบาท 

ผูข้ายตกลงและรับรองภายหลงัวนัโอนหุน้ ดงัน้ี  

• ผูข้ายตกลงจะดาํเนินการใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติั แกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการและอาํนาจ

กรรมการ  และจดัเตรียมรายงานประชุม รวมถึงเอกสารหลกัฐาน

ต่างๆ เพ่ือจดทะเบียนเปล่ียนแปลงแปลงกรรมการและอาํนาจ

กรรมการ โดยจะแจง้จดทะเบียนใหบุ้คคลฝ่ายผูท้าํคาํเสนอซ้ือเขา้เป็น

กรรมการ และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจ โดยจะยืน่คาํขอจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงกรรมการ และอาํนาจกรรมการดงักล่าว ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

• ผูข้ายเป็นผูรั้บผดิชอบค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายใน

การโอนขายหุน้และการจดทะเบียนตามสญัญา แต่เพียงผูเ้ดียว 

• ผูข้ายจะไม่ประกอบกิจการ หรือใหบ้ริการ และไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งใน

กิจการในลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบักิจการของบริษทั ซ่ึงเป็น

การแข่งขนักบักิจการ รวมทั้งไม่ทาํการใดๆใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้เสีย

ผลประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้มจากการประกอบกิจการใน

ลกัษณะดงักล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัโอนหุน้ท่ีซ้ือขาย 

• ผูข้ายตกลงจะรับผิดชอบชดใชเ้งินคืนแก่ผูท้าํคาํเสนอซ้ือตามความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและพิสูจน์ได ้ ใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซ้ือภายใน

กาํหนด 45 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูท้าํคาํ

เสนอซ้ือ รวมทั้งดอกเบ้ียผดินดัใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออตัราร้อยละ 15 

ต่อปี จนกวา่ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะไดรั้บชาํระครบถว้น ในกรณี  

- ผูข้ายไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงและรับรองก่อนการโอนหุน้ 

- งบการเงินบริษทัในไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี

ทรัพยสิ์นหรือมูลค่ากิจการบริษทัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั หรือ

มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (Book Value per Share) ลดลงตํ่ากวา่ 

0.85 บาท/หุน้  

- บริษทัมีภาระหน้ีสินในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากท่ีระบุไว้

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เกินกวา่ 10 ลา้นบาท  

- ผูข้ายละเลยไม่ดาํเนินการประการใดประการหน่ึงหรือหลาย

ประการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาน้ี  

• หากภายหลงัการทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ บริษทัมีคดีความหรือสญัญาอ่ืน

ใดท่ีตอ้งรับผิดชอบ โดยประเด็นดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนผูท้าํคาํเสนอซ้ือ

เขา้เป็นกรรมการ หรือเป็นผลพวงจากการกระทาํก่อนท่ีผูท้าํคาํเสนอ
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การตกลงและรับรองจากผูข้าย ซ้ือเขา้เป็นกรรมการ ผูข้ายตกลงจะรับผดิชอบความเสียหาย ทั้งทาง

แพง่และ/หรือทางอาญาเพียงฝ่ายเดียว  

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทําคําเสนอซื้อหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ทําคําเสนอซื้อ 

(กรณีผู้ทาํคาํเสนอซื้อเป็นนิตบุิคคล) ในกจิการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกจิการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกจิการ

เป็นนิตบุิคคล)   

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ ไดแ้ก่ นายประยรู อสัสกาญจน์  ถือหุน้สามญัในกิจการทั้งส้ินจาํนวน 159,999,860 หุน้ ณ วนัท่ียืน่

คาํเสนอซ้ือ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 64.00 

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

4.3 การถอืหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการในผู้ทําคําเสนอ

ซื้อ (กรณีผู้ทาํคาํเสนอซื้อเป็นนิตบุิคคล)   

- ผูท้าํคาํเสนอซ้ือเป็นบุคคลธรรมดา - 

4.4 ความสัมพนัธ์อืน่ ๆ   

ตามเง่ือนไขการซ้ือขายหุ้นของกิจการ ณ วนัท่ียื่นคาํเสนอซ้ือ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ลาํดบัท่ี 1 ของกิจการโดยถือ

หุ้นสามญัในกิจการรวมกนัจาํนวน 159,999,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดต้กลงจะเขา้ร่วม

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของกิจการ และส่งตวัแทนเขา้บริหารกิจการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

ทดแทนกรรมการท่ีจะลาออกก่อนครบวาระ 

5 ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องต่อการตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

5.1 หลกัทรัพย์ของผู้ทาํคาํเสนอซื้อ  

ช่ือ ประเภทหุ้น 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วท้ังหมดของ

บริษัท 

ร้อยละเมื่อเทียบ

กบัสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของ

บริษัท 

I  ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ หุน้สามญั 159,999,860 64.00 64.00 

II บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้าํคาํเสนอซ้ือ - - - - 

III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I 

และ II 
- - 

- - 

IV ขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะทาํใหบุ้คคลตาม  I ถึง 

III ไดหุ้น้เพ่ิมข้ึน 
- - - - 

รวม 
 

159,999,860 64.00 64.00 
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5.2 แผนการขายหุนของบริษัท 
ภายใน 12 เดือนนับแตวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผูทําคําเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุนสามัญของกิจการใหแก
บุคคลอื่นทั้งในสวนที่ไดมากอนและหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย โดยจะลดการถือครองหลักทรัพยในกรณี
ดังตอไปน้ี 
• การโอนหุนใหกับผูบุคคลตามมาตรา 258  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535  

หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน อันไดแก ภรรยาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เพ่ือความเหมาะสม
ในการจัดโครงสรางการถือหุน หรือ 

• การจําหนายใหแก หุนสวนทางธุรกิจ หรือผูลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ หรอื 
• การขาย/การโอนหลักทรัพยของกิจการ เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของกับสํานักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย ฯ”) ที่มีผลใชบังคับ  
อยางไรก็ตาม หากเกิดการขายหุนดังกลาวขางตน ผูทําคําเสนอซื้อจะถือครองหุนสามัญเปนจํานวนไมตํ่ากวารอย
ละ 50 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยจะไมมีผลกระทบตอ
อํานาจควบคุมกิจการ และจะแจงการจําหนายหุนสามัญ เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ และ/หรือ
ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย  

5.3 ขอมูลจําเปนอ่ืน 

-ไมมี - 
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ส่วนที ่3 

รายละเอยีดของกจิการ 

1. ข้อมูลเกีย่วกบักจิการ 

ช่ือบริษัท บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 (เดิมช่ือ บริษทั เอแคป เซอร์วสิเซส จาํกดั เปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือเดือนมีนาคม 2552) 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 0107561000137 

ทีต่ั้งสํานักงาน เลขท่ี  2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทรศพัท ์02-793-3999 

 โทรสาร 02-793-3944 

Website www.gsc-servicecenter.com 

1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสงัเขป 

บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2547 ภายใตช่ื้อ “บริษทั เอ

แคป เซอร์วิสเซส จาํกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท โดยบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(“ACAP”) เพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาและใหเ้ช่าอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังานแก่กลุ่ม ACAP โดย GSC มีสถานะเป็น

บริษทัยอ่ยของ ACAP ซ่ึง ACAP ถือหุน้ใน GSC จาํนวน 159,999,860 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นท่ี

ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ GSC 

ในปี 2552 GSC ไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ี โดยรับโอน

พนกังานและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลมาจากบริษทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั (บริษทั แคปปิตอล 

โอเค จาํกดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ภายใตแ้บรนด์ “Capital OK” ทั้งน้ี 

บริษทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั หยดุการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมตั้งแต่ปี 2552) และรับโอนพนกังานและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ีมาจากบริษทั โอเคแคช จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั โปรเฟสชนัแนล คอลเลคชัน่ จาํกดั” 

โดยบริษทั โอเคแคช จาํกดั ประกอบธุรกิจใหสิ้นเช่ือแก่ภาคธุรกิจ) โดยบริษทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั และบริษทั โอเค

แคช จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ ACAP 

ในปี 2556 GSC ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์และเคร่ืองใช้สํานักงาน และขาย

ทรัพยสิ์นดงักล่าวใหแ้ก่แต่ละบริษทัในกลุ่ม ACAP ท่ีใชง้านทรัพยสิ์นดงักล่าว 

ในปี 2558 GSC มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารจดัการภายในกิจการ โดยนางสาวสุกญัญา สุขเจริญ

ไกรศรี ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของ ACAP และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการดาํเนิน

ธุรกิจของ GSC ในหลายดา้น เช่น การปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัการ และการบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือลดตน้ทุนใน

การดาํเนินงาน เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให ้GSC กลบัมามีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 GSC ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  GSC มี

ทุนจดทะเบียน 125.00 ลา้นบาท และทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 80.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 160.00 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ในวนัท่ี 4-6 มีนาคม 2562 GSC ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชนทัว่ไป (IPO) จาํนวน 90.00 

ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.70 บาท และ GSC ไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ทาํให ้

GSC มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 125.00 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 125.00 ลา้นบาท 

http://www.gsc-servicecenter.com/
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ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 GSC ไดเ้ขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรก ทาํให ้ACAP 

ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 64.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กิจการ 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูล 

 GSC เป็นผูใ้หบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลโดย GSC จะใหบ้ริการรับสายเรียกเขา้แทนผูว้า่จา้งเพ่ือรับเร่ืองต่าง ๆ 

เช่น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการการให้คาํปรึกษาดา้นเทคนิคและแกปั้ญหา และการรับคาํติชมหรือเร่ือง

ร้องเรียนเป็นตน้ และให้บริการโทรออกไปยงักลุ่มเป้าหมายของผูว้า่จา้ง เช่น การสาํรวจขอ้มูลทางโทรศพัท์ และการ

โทรแจง้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ เพ่ือลดภาระการทาํงานของผูว้า่จา้ง ทั้งน้ี GSC มีการใหบ้ริการ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

(1) การให้บริการ ณ สํานักงานของ GSC โดย GSC จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติั

หนา้ท่ี รวมถึงการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) การให้บริการจดัหาเจา้หนา้ท่ีไปปฏิบติังานท่ีสาํนักงานของผูว้า่จา้ง โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัหาเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเท่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบติังานเก่ียวกบังานธุรการ โดยผูว้า่จา้งจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 GSC มีเจา้หน้าท่ีให้บริการสําหรับธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลทั้ งส้ิน 227 คน โดย

แบ่งเป็น การให้บริการ ณ สํานักงานของ GSC จาํนวน 211 คน และการให้บริการจดัหาเจา้หน้าท่ีไปปฏิบติังานท่ี

สาํนกังานของผูว้า่จา้ง จาํนวน 16 คน 

2. ธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี ้

GSC เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทวงถามหน้ี และไดจ้ดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ตามพระราชบญัญติั

การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย GSC มีการใหบ้ริการติดตามและทวงถามหน้ีแก่ผูว้า่จา้ง

ทางโทรศพัท์การส่งจดหมาย และการส่งขอ้ความ SMS (Short message service) เท่านั้น ทั้งน้ี ผูว้า่จา้งจะเป็นผูส่้ง

รายช่ือลูกหน้ีท่ีจะมอบหมายใหแ้ก่ GSC ทาํการติดตามและทวงถามหน้ี โดย GSC จะทาํการติดตามและทวงถามหน้ี ณ 

สาํนกังานของ GSC ซ่ึง GSC จะไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของปริมาณหน้ีท่ีเก็บได ้โดยอตัราค่าธรรมเนียมจะ

ข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกหน้ีและขอ้ตกลงระหวา่งผูว้า่จา้งและ GSC โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 GSC มีเจา้หนา้ท่ี

ใหบ้ริการสาํหรับธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ีทั้งส้ิน 193 คน 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ก่อนทาํคาํเสนอซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน : 158,205,580.00 บาท 

ธุรกิจ : ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ ธุรกิจใหบ้ริการ

รับจา้งดาํเนินงาน ธุรกิจใหบ้ริการดา้นท่ีปรึกษา

กฎหมายและสอบทานกระแสเงินสด 

บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน : 125,000,000.00 บาท 

ธุรกิจ : ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล และธุรกิจติดตาม

และทวงถามหน้ี 

64% 
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โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) หลงัการโอนหุน้ 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทั 

เดอืน ปี รายละเอยีด 

มิถุนายน 2547 GSC ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2547 ภายใตช่ื้อ “บริษทั เอแคป เซอร์วสิเซส จาํกดั” 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท โดยบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เพ่ือประกอบ ธุรกิจ

จดัหาและใหเ้ช่าอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังานแก่กลุ่มบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

มีนาคม 2552 เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เอแคป เซอร์วสิเซส จาํกดั” เป็น “บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั” 

มกราคม 2552 GSC ไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลและธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ี โดยรับโอนพนกังาน

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งมาจากบริษทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั และบริษทั โอเคแคช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของ ACAP 

กนัยายน 2552 GSC ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ลา้นบาท เป็น 10.00 ลา้น

บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดย GSC ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2552 

ตุลาคม 2556 ยกเลิกการประกอบธุรกิจจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ํานักงาน และขายทรัพยสิ์นดังกล่าว

ใหแ้ก่แต่ละบริษทัในกลุ่ม ACAP ท่ีใชง้านทรัพยสิ์นดงักล่าว 

เมษายน 2558 GSC ไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่มายงัอาคารวสุิทธานี เลขท่ี 2991/14-15 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

มิถุนายน 2558 นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ GSC และมีการเปล่ียนโครงสร้างการ

บริหารจดัการภายใน GSC 

ธนัวาคม 2558 GSC ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10.00 ลา้นบาท เป็น 60.00 

ลา้นบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการโดย GSC ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 

กมุภาพนัธ์ 2559 GSC จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ตามพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ี

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

พฤศจิกายน 2560 GSC ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 20.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 60.00 ลา้นบาท เป็น 80.00 

ลา้นบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการโดย GSC ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ GSC ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติั 

นาย ประยูร อสัสกาญจน์ 

บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน : 125,000,000.00 บาท 

ธุรกิจ : ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล และธุรกิจติดตาม

และทวงถามหน้ี 

64% 
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- แปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 45.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80.00 ลา้นบาท เป็น 125.00 

ลา้นบาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนและผูถื้อหุ้นเดิมของ ACAP และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวจ้าก 10.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 

- นาํ GSC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

พฤษภาคม 2561 GSC ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

มีนาคม 2562 GSC ไดจ้ดทะเบียนรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยหุ้น

ของ GSC เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 

โครงสร้างรายได ้

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรับงวดปีส้ินสุดวนัที ่ งบการเงนิสอบทาน 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 มค. – มคี. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล 108.25 71.29 102.34 65.91 69.77 47.27 13.51 42.08 

ธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ี 43.28 28.50 51.55 33.20 73.32 49.67 17.96 55.93 

รายได้จากการให้บริการ 151.53 99.79 153.89 99.10 143.09 96.94 31.47 98.01 

รายไดอ่ื้น 0.32 0.21 1.39 0.90 4.52 3.06 0.64 1.99 

รายได้รวม 151.85 100.00 155.28 100.00 147.61 100.00 32.11 100.00 

รายไดห้ลกัของ GSC มาจาก 

(1)  ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล โดย GSC เนน้กาํรใหบ้ริการดว้ยโทรศพัท ์ทั้งการรับสายเขา้และการโทรออกซ่ึง

รายไดจ้ากธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล คิดเป็นสดัส่วนโดยประมาณร้อยละ 47.27 และร้อยละ 42.08  ของรายไดร้วมในงวด

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และในไตรมาส 1 ปี 2536 ตามลาํดบั 

(2)  ธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ี โดย GSC เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ตามพระราชบญัญติัการทวง

ถามหน้ี พ.ศ. 2558 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึง GSC จะให้บริการติดตามและทวงถามหน้ีแก่ผูว้่าจ้างทาง

โทรศพัท ์การส่งจดหมาย และการส่งขอ้ความ SMS (Short message service) เท่านั้น รายไดจ้ากธุรกิจติดตามและทวง

ถามหน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 49.67 และร้อยละ 55.93  ของรายไดร้วมในงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และใน

ไตรมาส 1 ปี 2563 ตามลาํดบั 

ปัจจุบนั กิจการมีสาํนกังานทั้งหมด 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. สาํนกังานใหญ่: ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล และติดตามและทวงถามหน้ี 

2. สาขาชลบุรี: ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล 

3. สาขาอาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์: สถานท่ีทาํงานของพนักงานฝ่ายบัญชีและ

การเงิน และพนกังานแผนกกฎหมาย 
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1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

บัญชีทางการเงินท่ีสําคัญ งบการเงินตรวจสอบแลว สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม งบการเงินสอบทาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 มค. – มีค. ป 2563 

สินทรัพยรวม 103.43 102.12 248.33 279.69 
หน้ีสินรวม 11.93 16.69 16.29 47.75 
สวนของผูถือหุน 91.49 85.42 232.04 231.94 
ทุนจดทะเบียน 80.00 80.00 125.00 125.00 
รายไดรวม 151.85 155.28 147.61 32.11 
คาใชจายรวม 97.96 103.25 98.01 22.01 
กําไรสุทธิ 26.16 13.93 12.30 0.49 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน(บาท) 0.21 0.09 0.05 0.002 
เงินปนผลตอหุน(บาท) - - 0.04 - 
มูลคาทางบัญชีตอหุน(บาท) 0.74 0.53 0.99 0.93 

1.3 โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 
1.3.1 รายช่ือผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว ตามที่ปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สรุปไดดังน้ี 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ รวมจํานวนหุน (หุน) รอยละ

1. บริษัท เอเชีย แคปปตอล กรุป จํากัด (มหาชน)   159,999,860 64.00 
2. นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน   12,315,600 4.93 
3. นามสกุล เกสรชัยมงคล 

- นาย ณัฐปภัสร เกสรชัยมงคล 
- น.ส. ณิชชานัทธิ์ เกสรชัยมงคล 

 
8,655,000 
5,417,000 

 
3.46 
2.17 

14,072,000 5.63 

4. นาย สมเกียรติ กวางทอง   4,108,100 1.64 
5. นามสกุล ติระกุล 

- นาย เสนี ติระกุล 
- นาย วิทยา ติระกุล 

 
2,993,100 
2,610,500 

 
1.20 
1.04 

5,603,600 2.24 

6. นางสาว วรณัน ปญจวรญาณ   2,500,000 1.00 
7. นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี   2,100,000 0.84 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด   1,983,857 0.79 

ผูถือหุนอื่น   47,316,983 18.93 
รวม   250,000,000 100.00 

รายช่ือของผูถือหุนรายใหญของบุคคลที่มีอํานาจควบคุม 
ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 บริษัท เอเชีย แคปปตอล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ

ของ GSC มีรายช่ือ ผูถือหุนรายใหญ ดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท 
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ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ รวมจํานวนหุน (หุน) รอยละ 
1. นามสกุล ชินวงศวรกุล 

- นางจารุณี ชินวงศวรกุล 
- นายวิชิต ชินวงศวรกุล 

 
78,429,000 

251,000 

 
24.79 
0.08 

78,680,000 24.87 

2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี   46,575,250 14.72 
3. นายวิสุทธิ์ นัชชาธน   15,330,950 4.85 
4. นายณรงค เผือกผอง   6,534,150 2.07 
5. นายชิษณุพงศ ต้ังคุณาพิพัฒน   5,640,000 1.78 
6. นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล   4,500,000 1.42 
7. บริษัท หลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)   4,220,600 1.33 
8. นางสาวพิมพสุดา สุทธิสงค   3,690,661 1.17 
9. นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ   3,166,500 1.00 

10. นายทวี นริสศิริกุล   2,530,000 0.80 
ผูถือหุนอื่น   145,543,049 46.00 

รวม   316,411,160 100.00  

1.3.2 โครงสรางผูถือหุนภายหลังการทําคําเสนอซื้อ 
รายช่ือผูถือหุนกรณีที่ผูถือหุนของ GSC ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของกิจการในการทําคํา

เสนอซื้อหลักทรัพยในครั้งน้ีทั้งหมด  
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละ 

1. นาย ประยูร อัสสกาญจน 250,000,000 100.00 
รวม 250,000,000 100.00 

1.4 รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการลาสุด และที่คาดวาจะเปนหลังการทําคําเสนอซื้อ 
รายช่ือคณะกรรมการของ GSC กอนการทําคําเสนอซื้อ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 

7 ทาน ดังน้ี 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (1) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี (1) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนุชัย วิทยนลากรณ (1) กรรมการ 
4. นายอดิศัย วารินทรศิริกุล (1) กรรมการ 
5. นายไพฑูรย อรุณพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
6. นายบริรักษ จิวะวิโรจน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายอิทธิพัทธ แสงสวัสดิกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

       (1)  กรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท เอเชีย แคปปตอล กรุป จํากัด (มหาชน) (ผูขาย)  
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ หรือ นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี หรือ 

นายอนุชยั วิทยน์ลากรณ์ หรือ นายอดิศยั วารินทร์ศิริกุล กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทั โดยมีนายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ GSC  

ทั้ งน้ี ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือได้ทาํการโอนหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2563 ทาํใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือมีสถานะเป็นผูถื้อหุ้น GSC ในสัดส่วนร้อยละ 64 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่าย

แลว้ทั้งหมดแทนผูข้าย ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจึงประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูข้ายทั้งหมด จาํนวน 4 ท่าน

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางขา้งตน้ ตามลาํดบัความเหมาะสมเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการส่งมอบกิจการ โดยคาดวา่ กรรมการ

ท่ีเป็นตวัแทนของผูข้ายทั้ ง 4 ท่านจะออกจากตาํแหน่งเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และยื่นจดทะเบียนกรรมการใหม่

ทดแทนกรรมการท่ีจะลาออก โดยผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะเสนอช่ือของตนเองให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง 

และขอสงวนสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติมตามสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการ 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม

อีก 3 ท่าน ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงใดๆของคณะกรรมการจะพิจารณาดาํเนินการตามท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บั

บริษทัในขณะนั้น ทั้งน้ี หากมีกรรมการท่านอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการตวัแทนของผูข้าย แจง้ความจาํนงลาออกก่อนครบ

วาระ ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะพิจารณาแกไ้ข เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของกิจการ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ือง

ดงักล่าว 

1.5 ราคาสูงสุดและตํ่าสุดของหุน้ของ GSC แต่ละไตรมาสในช่วงท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและตํา่สุด(บาท) 

ราคาสูงสุด ราคาตํา่สุด 

2563 
2 0.85 0.41 

1 0.82 0.37 

2562 

4 0.88 0.65 

3 1.14 0.77 

2 1.71 0.90 

1 2.52 1.67 

ที่มา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

บริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไป (IPO) ในวนัท่ี 4-6 มีนาคม 2562 และเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ดงันั้นขอ้มูลราคาซ้ือขายสูงสุดและตํ่าสุดของ GSC จึง

เป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นตน้มา  

2. แผนการดาํเนินการภายหลงัการเข้าครอบงาํกจิการ 

2.1 สถานภาพของกจิการ 

ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่ประสงคท่ี์จะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องกิจการ

ออกจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุให ้GSC 

ไม่สามารถดาํรงสภาพการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณา

สัง่เพิกถอนหุน้สามญัของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

http://www.set.or.th/
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ทั้งน้ีก่อนท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะเขา้ไปซ้ือหุน้ GSC สดัส่วนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 

2563 อยูท่ี่ร้อยละ 36 แต่ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือกิจการแลว้นั้น อาจมีความเส่ียงวา่ GSC จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของ

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยตํ่ากวา่เกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง

การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2544 ท่ีกาํหนดให้กิจการตอ้งมีสัดส่วนการถือหุ้นของ

ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของกิจการ ในการน้ี GSC จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

การกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ 

2.2.1 วตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิ 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะเป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมาของรายได้หลกัในประกอบธุรกิจของกิจการ

เน่ืองจากยงัมีอตัราการขยายตวัของจาํนวนลูกคา้และปริมาณการให้บริการ นอกจากน้ี ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะยงั

คงไวซ่ึ้งนโยบายการบริหารหรือการจา้งบุคลากร โครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของกิจการ 

อย่างไรก็ดี ผูท้าํคาํเสนอซ้ือมีความประสงคจ์ะเพ่ิมธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองโดยอาศยัประสบการณ์และ

พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งทกัษะและประสบการณ์ของบุคลากรในกิจการ ไดแ้ก่ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์

และติดตามทวงหน้ี โดยจะขออนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการจากคณะกรรมการ

บริษทั และเสนอวาระการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีจะจดัข้ึนใน

คร้ังต่อไป  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดพิ้จารณาแนวนโยบายของผูท้าํคาํเสนอ เห็นว่า การบริหารสินทรัพยแ์ละ

ติดตามทวงหน้ี เป็นธุรกิจท่ีแตกต่างกบัการติดตามทวงหน้ีท่ีใหบ้ริการในปัจจุบนัหลายประการ และกิจการมี

ขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมลงทุนหารายไดใ้นธุรกิจบริหารสินทรัพยไ์ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

เน่ืองจากธุรกิจการบริหารสินทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีขั้นตอน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศของฝ่ายกาํกบัธุรกิจสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ระบุหลกัเกณฑข์องผูย้ืน่ขอจดทะเบียนบริหารสินทรัพย ์ไดแ้ก่  

1. เป็นบริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชน 

2. มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ขั้นตํ่า 25 ลา้นบาท 

3. มีว ัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจซ่ึงจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีเ น้ือความตาม

กฎกระทรวง(พ.ศ. 2541) ออกความตามพระราชกาํหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 

4. กรรมการ และ ผูมี้อาํนาจในการจดัการและผูถื้อหุน้ใหญ่ ไม่มีคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม หรือ

ขดัต่อหลกัธรรมภิบาลท่ีดีของผูบ้ริหารกิจการ 

ปัจจุบนั กิจการยงัมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑ ์อาทิเช่น วตัถุประสงค์การประกอบธุรกิจยงั

ไม่ครอบคลุม และคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอตอ้งพิจารณาอีกคร้ังเม่ือปรับเปล่ียนกรรมการเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงตอ้ง

ใชเ้วลาในการเตรียมตวัใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติั  

นอกจากน้ี การพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะห์บริหารจดัการสินเช่ือ การเจรจา

ติดตามทวงหน้ีสินท่ีมีปัญหา(NPL) ระบบการจัดเก็บเงินจากหน้ีสินดอ้ยคุณภาพ ตอ้งอาศัยการสั่งสม

ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร หรืออาจจะว่าจา้งผูท่ี้มีความเช่ียวชาญภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดาํเนินงาน
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เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ ความพร้อมทางดา้นบุคลากรจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัก่อนการพิจารณาเขา้

ลงทุน 

ทั้งน้ี หากกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจหลกัหรือ

สถานภาพทางการเงินของ GSC ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจของ GSC ตามท่ีจาํเป็นและสมควร เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ หรือ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและ

ความคล่องตวัในการขยายธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของบริษทั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ GSC เป็นสาํคญั มุ่งเนน้ให้ GSC มีผลประกอบการท่ีดีอยา่งย ัง่ยืน 

ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขนัในตลาด 

ศกัยภาพในการเติบโตของกิจการ เป็นตน้  

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกาํลงัการผลติ 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์นอกจากการดาํเนินธุรกิจ

เดิมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการแลว้ ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสําคญัท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ยกเวน้นโยบายท่ีเขา้ลงทุนในธุรกิจการบริหาร

สินทรัพยแ์ละติดตามทวงหน้ีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติั ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัความพร้อมทางดา้นต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมา  

2.2.3 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพย ์ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจเสนอ

ใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รไดต้ามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของกิจการ เช่น แผนการดาํเนินงาน แนวทางเชิงกลยทุธ์ ความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโต

ในอนาคต เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ  

คณะกรรมการบริษทั 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือประสงค์จะเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูข้ายทั้งหมด จาํนวน 4 ท่าน 

ไดแ้ก่ (1) นายเยี่ยม จนัทรประสิทธ์ิ (2) นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี (3) นายอนุชยั วิทยน์ลากรณ์ และ 

(4) นายอดิศยั วารินทร์ศิริกุล โดยในเบ้ืองตน้ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดเ้สนอช่ือ นายประยรู อสัสกาญจน์ เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และจะพิจารณาสรรหาผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัอีก

ในภายหลงั 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะดาํเนินการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั จากเดิม คือ 

“นายเยี่ยม จนัทรประสิทธ์ิ หรือ นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี หรือ นายอนุชยั วิทยน์ลากรณ์ หรือ นาย

อดิศยั วารินทร์ศิริกลุ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั”  

เป็น 

นายประยรู อสัสกาญจน์ หรือ กรรมการใหม่อีก 3 ท่านท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือมาทดแทนกรรมการท่ีจะ

ลาออก รวมเป็น 4 ท่าน โดยกรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั   

คณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือให้การส่งมอบกิจการเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ผูท้าํคาํ

เสนอซ้ือไดเ้สนอให้ กรรมการบริหารเดิม 3 ท่านท่ีเป็นตวัแทนของผูข้าย ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร
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ต่อไประยะหน่ึงจนกวา่การส่งมอบกิจการเสร็จส้ิน หรือจนกวา่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกบัธุรกิจใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารในภายหลงั 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกรรมการบริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

 

ลาํดบั 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 

ตาํแหน่ง 
ก่อนการทาํคาํเสนอซือ้ 

1. นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี (1) ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ (1) กรรมการบริหาร 

3. นายอดิศยั วารินทร์ศิริกลุ (1) กรรมการบริหาร 

4. นางสาวสุดาภรณ์ กล่ินแกว้ กรรมการบริหาร 

5. นางสาวเมตตา โพธ์ิก่ิง กรรมการบริหาร 

6. นายธญัพิสิษฐ ์ทรัพยร์อด กรรมการบริหาร 
(1) ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะดาํเนินการสรรหาบุคลากรมาดาํรงตาํแหน่งแทนในภายหลงั 

ผูบ้ริหาร 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือยงัไม่ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงหรือแต่งตั้งบุคคลใดดาํรงในตาํแหน่งบริหารเพ่ิมเติม 

เน่ืองจากผูบ้ริหารเดิมของ GSC เป็นบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถในสายงานดงักล่าวมาเป็น

เวลานาน และไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้รายใหญ่ของกิจการ หากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารอาจจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหลกัในปัจจุบนั ทั้ งน้ี ทางคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาสรรหาเพ่ิมเติม

บุคคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถในตาํแหน่งของสายงานต่าง ๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

กบัปริมาณกิจกรรมของธุรกิจ 

2.2.4 แผนการได้มา และจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของกจิการ 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีแผนท่ีจะให้ GSC มีการไดม้า และ/หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกิจการ

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่

วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ 

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงนิ 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมี

นยัสาํคญัภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่เป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นเงินทุนของกิจการในอนาคต ซ่ึงกิจการอาจใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืม

สถาบนัการเงิน หรือเงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม  

อย่างไรก็ตาม ในเดือน มีนาคม 2562 GSC ไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับ

ประชาชนทัว่ไป (IPO) จาํนวนประมาณ 148 ลา้นบาท และล่าสุดในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 GSC รายงาน

การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ดงัน้ี  
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หน่วย : ลา้นบาท  

วัตถุประสงค์ 

จํานวนเงิน

โดยประมาณตาม

แผนการใช้เงิน 

จํานวนเงิน 

ท่ีใช้ไปจนถึง 

30 มิ.ย. 2563 

จํานวนเงินคงเหลอื 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 

2563 

1. การขยายสาขา 30.00 - 30.00 

2. การปรับปรุงและพฒันาอุปกรณ์และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
80.00 24.75 55.25 

3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ 38.00 - 38.00 

รวม 148.00 24.75 123.25 

 

กิจการมีการชะลอแผนการขยายสาขาท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยยืดระยะเวลาออกไป

อย่างไม่มีกาํหนดเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัมีความไม่แน่นอนสูง จึงทาํให้กิจการยงัมีเงินสดจากการ

ระดมทุนคงเหลือ ทั้งน้ี ภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือ ผูท้าํคาํเสนอซ้ืออาจปรับเปล่ียนวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน

จากการระดมทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจในอนาคต โดยจะดาํเนินการเสนอแผนดงักล่าวให้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเสนอเป็นวาระขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามลาํดบั 

 

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของกิจการ 

ทั้งน้ีกิจการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีและสาํรองตาม

กฎหมาย ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้จาํกดัสภาพคล่องของกิจการ การขยายการลงทุน และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารงาน 

2.3 รายการระหว่างกนั 

กิจการและผูท้าํคาํเสนอซ้ือหรือบุคคลตาม มาตรา 258 ไม่มีการทาํรายการระหว่างกันก่อนหน้าการทาํคาํ

เสนอซ้ือน้ี อยา่งไรก็ตามภายหลงัการทาํคาํเสนอซ้ือ  หากกิจการจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกนัจะดาํเนินการและ

เปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบักบักิจการใน

ขณะนั้ น เพ่ือให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทําข้ึนโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)  
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 อยา่งไรก็ดี GSC ยงัมีรายการระหวา่งผูข้าย หรือ ACAP และบริษทัในเครือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาํปี 2562 

แนวโน้มรายการระหว่างกนัใน

อนาคต 

งวดปี

ส้ินสุด 31 

ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 1 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ม.ีค. 

2563 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“ACAP”) 

รายได้อ่ืน 

- บริษทัใหบ้ริการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศแก่ ACAP 

0.19 0.04 บริษทัใหบ้ริการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 

ระบบส่ือสาร เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ซอฟแวร์เก่ียวขอ้งแก่ ACAP 

เป็นการใชท้รัพยากรส่วนท่ี

เหลือจากการใชง้านโดยไม่

กระทบต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่สมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั และมี

อตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม 

สญัญาใหบ้ริการ ACAP มี

ระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 โดยจะต่ออายุ

สญัญาอตัโนมติัจนกวา่ ACAP 

จะยกเลิกสญัญา 

- ดอกเบ้ียจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ระยะสั้น  

2.83 - ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บ

เงินจากการจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์mai บริษทั

ไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะสั้น และ

ลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ระยะสั้นหลายฉบบั 

บริษทัมีเงินสดในการเพ่ิม

ทุน และตอ้งการลงทุนเพ่ือ

สร้างผลตอบแทนระยะสั้น

ก่อนจะนาํเงินไปใชต้าม

วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่สมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั โดยเป็น

การลงทุนระยะสั้น และมี

ผลตอบแทนสูงกวา่การการ

ลงทุนกองทุนเปิดทัว่ไป 

บริษทัไดรั้บชาํระเงินตน้รวมทั้ง

ดอกเบ้ียจาก ACAP ครบถว้น

แลว้ 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน  0.02 0.02 ลูกหน้ีดงักล่าวเกิดจากการ

ใหบ้ริการระบบสารสนเทศ

แก่ ACAP 

    เป็นรายการต่อเน่ืองจากสญัญา

ใหบ้ริการ ACAP จนกวา่ ACAP 

จะแจง้ยกเลิกสญัญา 
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รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาํปี 2562 

แนวโน้มรายการระหว่างกนัใน

อนาคต 

งวดปี

ส้ินสุด 31 

ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 1 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ม.ีค. 

2563 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

- ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 0.18 0.046 GSC เช่าอาคาร SJ Infinite 

One Building Business 

Complex จาก ACAP 

ระหวา่ง 16 ตุลาคม 2561 ถึง 

15 ตุลาคม 2564 อตัราค่าเช่า 

และค่าบริการและค่า

สาธารณูปโภคคิดเป็น 

15,200 บาท/เดือน 

บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเช่า

เพ่ือเป็นท่ีทาํงานของ

พนกังานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และแผนกกฎหมาย 

โดยคิดอตัราเช่าจากตน้ทุน

เฉล่ียต่อตารางเมตรของ 

ACAP บวกอตัรากาํไร

ประมาณร้อยละ 5  

คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่รายการดงักล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบ

ธุรกิจ และมีอตัราค่าเช่า

เหมาะสม 

ภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าฉบบัน้ี

คาดวา่จะไม่ต่อสญัญาเพ่ิมเติม 

และจะยา้ยพนกังานกลบัมาอยูท่ี่

สาํนกังานใหญ ่

- ค่าบริการเช่ือมต่อโครงข่าย  0.02  0.006 บริษทัใชบ้ริการเช่ือมต่อ

โครงข่ายจาก ACAP เพ่ือ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน

ของพนกังานฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และฝ่ายกฎหมาย

ของบริษทั ซ่ึงปฏิบติังานท่ี

สาํนกังาน ACAP 

บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใช้

บริการเช่ือมต่อเครือข่าย

ดงักล่าว  โดยค่าบริการ

ดงักล่าวมีตน้ทุนตํ่ากวา่การ

วา่จา้งบุคลากรภายนอกเพ่ือ

ใหบ้ริการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่รายการดงักล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบ

ธุรกิจ และมีอตัราค่าเช่า

อา้งอิงจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

จริงของ ACAP บวกอตัรา

กาํไรร้อยละ 5 

สญัญาบริการเช่ือมต่อโครงข่าย

มิไดถู้กจดัทาํในรูปแบบเอกสาร 

คู่สญัญาทั้ง 2 ฝ่ายจึงตกลงให้

สญัญาฉบบัน้ี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ซ่ึงคาดวา่จะ

เจรจาต่อสญัญาใหส้อดคลอ้งกบั

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 
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รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ 
ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาํปี 2562 

แนวโน้มรายการระหว่างกนัใน

อนาคต 

งวดปี

ส้ินสุด 31 

ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 1 

ส้ินสุดวนัที ่

31 ม.ีค. 

2563 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  0.002  0.002 เจา้หน้ีดงักล่าวเกิดจากการ

ใหบ้ริการเช่ือมต่อเครือขาย

ของ ACAP 

    จะไม่เกิดรายการภายหลงัส้ินสุด

สญัญาใหบ้ริการเช่ือมต่อ

เครือข่ายของ ACAP 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคําเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

 

1. วธีิตอบรับคาํเสนอซือ้ 

ผูถื้อหุน้หลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ผูแ้สดงเจตนาขาย”) จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)” หรือ 

“แบบตอบรับคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ – NVDR หุ้นสามญัของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)” แลว้แต่กรณี 

(“แบบตอบรับ”) ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผูแ้สดงเจตนาขาย 

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้ใช ้“แบบตอบรับคํา

เสนอซื้อหุ้นสามญัของ บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2(2) 

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลกัทรัพยอ์า้งอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช ้

“แบบตอบรับคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ – NVDR หุ้นสามญัของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)” ตามเอกสาร

แนบ 4 (2) 

หมายเหตุ ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแปลงหลกัทรัพยใ์ห้ตรงกบัสัญชาติของผูถื้อก่อนจึงจะนาํมาแสดงเจตนาขายกบั

ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์โดยตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่รับซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูแ้สดงเจตนาขายท่ีมีสัญชาติไม่

ตรงกนั 

 

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือช่ือผูโ้อน” ในดา้นหลงัของใบหุ้น พร้อม

แนบเอกสารหลกัฐานของผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อความร่วมมือ

ใหผู้แ้สดงเจตนาขายท่ีถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามขอ้ 1.1 ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับ

ซ้ือเวน้แต่จะมีการขยายระยะเวลารับซ้ือออกไปซ่ึงผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้ให้ทราบภายหลงั เน่ืองจากตวัแทนในการรับซ้ือ

หลกัทรัพยจ์ะตอ้งนาํใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย”์) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยห์ากใบหุน้ไดรั้บการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตวัแทนในการรับ

ซ้ือหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุน้นั้นคืน 

• กรณีท่ีคาํนาํหนา้ช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกลุของผูแ้สดงเจตนาขายบนใบหุน้ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกบับตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแกไ้ขของทางราชการ โดยขอ้มูลใหม่ตอ้งระบุให้ตรงกบั

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

• ในกรณีท่ีเป็นผูจ้ดัการมรดก ตอ้งยืน่สาํเนาคาํสัง่ศาลท่ีแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดกท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนั

ยื่นแบบตอบรับ สาํเนาใบมรณะบตัร สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูจ้ดัการมรดก และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการ

มรดก ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดัการมรดก 
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• ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาว ์บิดาและมารดาตอ้งลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของบิดา มารดา และสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา มารดาและผูเ้ยาว ์พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หมายเหตุ กรณีผูแ้สดงเจตนาขายท่ีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะสมบูรณ์ เม่ือใบหุ้นไดผ้่านการตรวจสอบ

และรับฝากโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุน้นั้นคืน 

 

1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผูแ้สดงเจตนาขายติดต่อบริษทั

หลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ท่ีจะเสนอขายฝากอยู ่พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผูโ้อน ตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่

กรณี เพ่ือทาํการโอนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเขา้บญัชีของตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

• สาํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ญัชาติไทย (Local Securities) 

“บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขท่ีบญัชี 048-000000016-6 

• สาํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ญัชาติต่างดา้ว (Foreign Securities) 

 “AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ีบญัชี 048-000000016-6 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายมีบญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพยอ์ยู ่โดยบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นผูใ้ห้บริการรวบรวมและนาํส่งแบบตอบรับดงักล่าวแก่ตวัแทนในการรับซ้ือ

หลกัทรัพยต่์อไป 
 

1.2.3 กรณี NVDR ให้นาํใบสาํคญัแสดงการโอน NVDR ท่ีแสดงเจตนาขายท่ีมีอยูก่บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพ่ือเขา้

บญัชี “AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขท่ีบญัชี 048-000000016-6 ทั้งน้ี ตวัแทนในการรับซ้ือ

หลกัทรัพยข์อความร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนาขายนาํใบสาํคญัแสดงการโอน NVDR ท่ีแสดงเจตนาขายดงักล่าว มายืน่หลกัฐานการ

โอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามขอ้ 1.1 ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่จะมีการ

ขยายระยะเวลารับซ้ือออกไป ซ่ึงผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้ให้ทราบภายหลงั เน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์

ตอ้งดาํเนินการโอนหุน้สามญัและ NVDR กบับริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคาํเสนอ

ซ้ือต่อไป 
 

1.2.4 กรณีผูเ้สนอขายเป็น 

ก. บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีใชบ้ตัร

ขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นและหนา้ท่ีแสดงช่ือผู ้

แสดงเจตนาขายดว้ย) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ข. บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว: 

สาํเนาใบต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ค. นิติบุคคลสญัชาติไทย: 

สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ีมีขอ้มูลล่าสุด และมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่น

แบบตอบรับ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาํคญั
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ของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนาม (ในกรณีท่ีเป็นบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นดว้ย) กรณีกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใชส้าํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสือรับรองขา้งตน้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) 

แลว้แต่กรณี 

ง. นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว: 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคล หรือ

หน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลาํเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคลช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้ ง

สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล โดยตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบ

รับพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลง

นามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสือรับรองขา้งตน้พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 (ก) หรือ 

(ข) แลว้แต่กรณีสําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี 

Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรอง

ลายมือช่ือของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศ

ท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซ่ึงตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับสาํหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดา้วท่ีมิได้

ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมี

อนุสัญญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซอ้นนั้นไม่ไดมี้การยกเวน้ในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเก็บจากผล

กาํไรจากการขายหุน้ในประเทศไทยผูแ้สดงเจตนาขาย ตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทุนของหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย

ใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สาํหรับหุ้นสามญัหรือ

เอกสารแนบ 4 (4) สาํหรับ NVDR แลว้แต่กรณี และแนบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนดงักล่าว เพ่ือใชใ้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทั้งน้ี 

หากผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาตน้ทุนหรือมิไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนมาพร้อมกบัแบบแจง้ตน้ทุนของหุ้น

สามญั หรือ NVDR ท่ีแสดงเจตนาขาย แลว้แต่กรณีการคาํนวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จะคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือคูณดว้ยจาํนวนหุ้น

ของกิจการหรือ NVDR ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขายทั้งหมด 
 

1.2.5 กรณีท่ีผูเ้สนอขายไม่สามารถมายืน่แบบตอบรับคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัดว้ยตนเอง 

สําหรับหุ้นสามญั 

ยืน่หนงัสือมอบอาํนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ 

และผูรั้บมอบอาํนาจตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 

สําหรับ NVDR 

ยืน่หนงัสือมอบอาํนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ 

และผูรั้บมอบอาํนาจตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
 

1.2.6 เอกสารอ่ืนใดตามแต่ผูท้าํคาํเสนอซ้ือและ/หรือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะร้องขอ หากมีขอ้สงสัยประการ

ใดเก่ียวกบัวธีิตอบรับคาํเสนอซ้ือ กรุณาติดต่อตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 
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1.3 ยืน่แบบตอบรับซ่ึงกรอกขอ้ความตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้อยา่งครบถว้นพร้อมเอกสารประกอบดงัน้ี 

1.3.1 กรณีเป็นใบหุน้ 

ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ซ่ึงกรอกขอ้ความอยา่งถูกตอ้งครบถว้น พร้อมแนบเอกสารตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ไดร้ะหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหวา่งวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึง วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ของทุกวนัทาํ

การของตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์เวน้แต่จะมีการขยายระยะเวลารับซ้ือออกไปซ่ึงผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้ให้ทราบภายหลงั 

ทั้ งน้ี ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อความร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามขอ้ 1.1 และเอกสาร

ประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ 1.2 ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ 

เน่ืองจากตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งนาํใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรัพย ์ หากใบหุ้นไดรั้บการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะ

ดาํเนินการแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุน้นั้นคืน โดยยืน่แบบตอบรับไดท่ี้สาํนกังานตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์

ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ผู้ทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ส่งมายัง

ตวัแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ 
 

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) 

ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายมีหุน้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และบริษทัหลกัทรัพย์

ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหุน้ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์วโ้ดยบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะให้บริการรวบรวม และ

นาํส่งแบบตอบรับมายงัตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบ

รับ พร้อมเอกสารประกอบไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวภายในวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์ต่ละบริษทัจะไดก้าํหนด เพ่ือบริษทั

หลกัทรัพยน์ั้นจะไดน้าํส่งใหก้บัตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยใ์หท้นัภายในระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่จะมีการขยายระยะเวลารับ

ซ้ือออกไปซ่ึงผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

คุณศิโรรัตน์ เจริญเปล่ียน 

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์

319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั   

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 02-080-2682 

โทรสาร : 0-2160-5394 
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1.3.3 กรณี NVDR 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยส์าํหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 

(1) ทั้งน้ี ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อความร่วมมือใหผู้ถื้อ NVDR มายืน่แบบตอบรับตามขอ้ 1.1 และเอกสารประกอบการ

แสดงเจตนาขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ 1.2 ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัทาํการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ เวน้แต่จะมี

การขยายระยะเวลารับซ้ือออกไปซ่ึงผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั เน่ืองจากตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยมี์ขั้นตอน

ท่ีตอ้งดาํเนินการโอนหุน้สามญัและ NVDR กบับริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคาํเสนอ

ซ้ือต่อไป 

 

1.4 กรณีผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคย์นืยนัการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์ใหผู้แ้สดงเจตนาขายกรอกรายละเอียดใน “แบบ

แจ้งยนืยนัไม่ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั(มหาชน)” ในเอกสารแนบ 2(6) 

ใหถู้กตอ้งครบถว้น และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผูแ้สดงเจตนาขาย ทั้งน้ี เม่ือผูแ้สดงเจตนาขายไดย้ื่นแบบแจง้ยืนยนัไม่ยกเลิก

การแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ผูแ้สดงเจตนาขายยนืยนัวา่จะไม่ใชสิ้ทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 อีก 
 

1.5 กรณีผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือตอ้งการแสดงเจตนาขายหุ้นของ บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีติดจาํนาํ

หรือภาระผกูพนัผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือจะตอ้งดาํเนินการเพิกถอนจาํนาํหรือภาระผกูพนัก่อนท่ีจะดาํเนินการตอบรับคาํเสนอซ้ือ 
 

1.6 กรณีผูแ้สดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคาํเสนอซ้ือ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยไ์ม่ครบถว้น ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคาํเสนอซ้ือ

ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ ทั้งน้ีเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายอยา่งเป็นธรรม 
 

2. วธีิการรับซื้อหลกัทรัพย์ 

 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะรับซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของกิจการท่ีมีผูเ้สนอขายภายใตค้าํเสนอซ้ือคร้ังน้ี ยกเวน้ในกรณีท่ีผูท้าํคาํ

เสนอซ้ือยกเลิกคาํเสนอซ้ือตามเง่ือนไขในการยกเลิกคาํเสนอซ้ือ ท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 
 

3.  วธีิการชําระราคา 

เม่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการตอบรับคาํเสนอซ้ือตามท่ีระบุในขอ้ 

1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บการชาํระราคาค่าหุน้ โดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของธนาคารตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะโอนเงินค่าหุน้เขา้บญัชีออมทรัพย ์หรือบญัชีกระแส

รายวนัของผูแ้สดงเจตนาขายท่ีเปิดไวก้บั 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคาร ยูโอบี จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)   
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ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

ภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 (“วนัชาํระราคา”) ทั้ งน้ีรายช่ือบญัชีผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นรายช่ือ

เดียวกนักบัผูแ้สดงเจตนาขายตามท่ีไดร้ะบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสาํเนาสมุดบญัชีออมทรัพยห์นา้แรกท่ีระบุช่ือบญัชี 

หรือสาํเนา Statement บญัชีกระแสรายวนั อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามแต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีท่ีตวัแทนในการรับ

ซ้ือหลกัทรัพยไ์ม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีของผูแ้สดงเจตนาขายไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะชาํระค่าหลกัทรัพยเ์ป็นเช็ค โดยตวัแทนในการับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือ

จดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 

3.2 โดยการรับเป็นเช็ค 

ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะชาํระค่าหุน้เป็นเช็คของธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุซ่ึงใน

กรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายอยูใ่นต่างจงัหวดัจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 15 วนั ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผูแ้สดงเจตนาขาย

สามารถเลือกวธีิการรับเช็คได ้2 วธีิ คือ 
 

ก. มารับเช็คดว้ยตนเอง 

 ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คค่าหุ้นซ่ึงเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผูแ้สดงเจตนาขาย ณ สถานท่ีทาํการของตวัแทน

ในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2563  ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 (14 วนัทาํการนบัจากวนัชาํระราคา) เฉพาะวนัทาํ

การ และเวลาทาํการ 09.00 น. – 16.00 น. เป็นตน้ไป ตามท่ีอยูข่องตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ในกรณีท่ี

ผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคใ์ห้บุคคลอ่ืนมารับเช็คค่าหุ้นแทน ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งมอบอาํนาจให้บุคคลดงักล่าวเป็น

ผูด้าํเนินการแทน โดยจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และหลกัฐานของผูรั้บมอบอาํนาจตามท่ี

ระบุในขอ้ 1.2.4 ในวนัท่ีมารับเช็คจากตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหุ้นภายใน 14 

วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระราคา ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะส่งเช็คใหผู้แ้สดงเจตนาขายตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรับ 

ในวนัท่ี  6 ตุลาคม 2563 (14 วนัทาํการนบัจากวนัชาํระราคา) โดยจดหมายลงทะเบียน 

 

ข. ใหจ้ดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรับ 

หากผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งการเลือกวธีิการรับชาํระค่าหุน้เป็นการจดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตวัแทนในการรับ

ซ้ือหลกัทรัพยจ์ะทาํการจดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรับ ทั้งน้ีผูแ้สดงเจตนาขายอาจไดรั้บเช็ค

ค่าหุน้ชา้กวา่วนัทาํการท่ี 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือหรือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายเสนอ

ขายด้วยใบหุ้น ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะชาํระเงินค่าหุ้นให้กับผูแ้สดงเจตนาขายก็ต่อเม่ือใบหุ้นนั้นได้ผ่านการ

ตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หากใบหุน้นั้นไดรั้บการปฏิเสธจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่ชาํระค่าหุน้ และจะแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตวัแทนในการรับ

ซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
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4.  สิทธิของผู้ถือหลกัทรัพย์ทีแ่สดงเจตนาขายไว้ 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะชาํระราคาหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยผ์่านตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยใ์นวัน

ทาํการที ่2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ตามวิธีการการชาํระเงินท่ีผูแ้สดงเจตนาขายแสดงความประสงคไ์วต้ามขอ้ 3 

ขา้งตน้ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 

หากมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในราคาเสนอซ้ือตามท่ีกาํหนดไวใ้นเง่ือนไขส่วนท่ี 1 ขอ้ 8 

ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะดาํเนินการดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีมีการปรับราคาเสนอซ้ือลดลง ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามราคาท่ีลดลงนั้นแก่ผูเ้สนอขาย

ทุกราย เวน้แต่หลกัทรัพยจ์าํนวนท่ีผูเ้สนอขายไดแ้สดงเจตนาขายไวก่้อนวนัท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือประกาศแกไ้ขขอ้เสนอนั้น โดย

เจตนาท่ีแสดงไวน้ั้นเป็นเจตนาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือจะชาํระราคาหลกัทรัพยจ์าํนวนดงักล่าวตามราคาเสนอซ้ือ

เดิมก่อนการแกไ้ข 

2. ในกรณีท่ีมีการปรับราคาเสนอซ้ือสูงข้ึนผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามราคาท่ีสูงข้ึนนั้นแก่ผูเ้สนอขาย

ทุกราย 
 

5.  เงือ่นไขการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 

สาํหรับผูแ้สดงเจตนาขายท่ีไม่ไดย้ื่น “แบบแจง้ยืนยนัไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โกลบอล 

เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั(มหาชน)” ตามขอ้ 1.4  ต่อตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์และมีความประสงคจ์ะดาํเนินการยกเลิกการ

แสดงเจตนาขาย ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

5.1 วนัสุดทา้ยท่ีผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยไ์ดต้ลอดระยะเวลาในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ระหวา่ง

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึง 8 กนัยายน 2563 รวมทั้งส้ิน 20 วนัทาํการ 
 

5.2 วธีิการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแ้สดงเจตนาขายท่ีมีความประสงคจ์ะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดงัน้ี 

5.2.1 กรอกขอ้ความใน “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน)” (“แบบคาํขอยกเลกิ”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) สาํหรับหลกัทรัพยข์อง บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั

(มหาชน)ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดงัต่อไปน้ี 

5.2.2.1 หลกัฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือใบสาํคญัแสดงการโอน NVDR และ

แบบตอบรับ 

5.2.2.2 กรณีผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือท่ีประสงคจ์ะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น 

(ก) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณี

ท่ีใชบ้ตัรขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นและหนา้ท่ี

แสดงช่ือผูแ้สดงเจตนาขายดว้ย) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(ข) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

สาํเนาใบต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) นิติบุคคลสญัชาติไทย 

สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ีมีขอ้มูลล่าสุด และมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึง

วนัยื่นแบบคาํขอยกเลิก พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม (ในกรณีท่ีเป็นบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นดว้ย) กรณี

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใชส้าํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสือรับรองขา้งตน้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ตามท่ีระบุในขอ้ 5.2.2.2 (ก) 

หรือ (ข) แลว้แต่กรณี 

(ง) นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรับรองท่ีออกโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคล 

หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลาํเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้ง

สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล โดยตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยืน่แบบคาํขอ

ยกเลิก พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้

อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสือรับรองขา้งตน้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ตามท่ีระบุในขอ้ 

5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี สาํเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือ

โดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย

ในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หน้าท่ี Notary Public 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซ่ึงตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบคาํขอยกเลิกกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขาย

ไม่สามารถมาดว้ยตนเองยื่นหนงัสือมอบอาํนาจสาํหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยต์ามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติด

อากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจตามท่ีระบุในขอ้ 5.2.2.2 แลว้แต่กรณี พร้อม

ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
 

5.3 ยืน่ “แบบคาํขอยกเลกิ” ซ่ึงกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนา

ขาย โดยยืน่ไดท่ี้ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดทั้งนีผู้้ทําคําเสนอซ้ือ

หรือตวัแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ 

 

5.4 เม่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บแบบคาํขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามขอ้ 5.2 ครบถว้นถูกตอ้ง ภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุน้ ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะนาํใบหุน้คืนแก่ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรั้บ

มอบอาํนาจ ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรั้บมอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
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โดยผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรั้บมอบอาํนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได ้ ท่ีสํานกังานของตวัแทนในการรับซ้ือ

หลกัทรัพย ์ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.3.1 

• ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(เพ่ือนาํฝากเขา้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายมีบญัชี

อยู)่ ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์

จะโอนหุน้คืนผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัท่ีผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผูรั้บมอบอาํนาจมาดาํเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

หมายเหตุ: การรับหลกัทรัพยคื์นเป็นใบหุน้ หรือการรับหลกัทรัพยคื์นผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ว้ยระบบ Scripless จะเป็นไป

ตามลกัษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือ Scripless) ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขาย ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการรับหลกัทรัพยคื์นได ้สาํหรับผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือท่ีไดแ้สดงเจตนาขาย NVDR จะไดรั้บคืนหลกัทรัพย ์

NVDR ท่ีแสดงเจตนาขายไว ้ผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 

 

6. วธีิการส่งมอบหุ้นคนืกรณีทีม่กีารยกเลกิคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 

6.1 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคาํเสนอซ้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขในส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะส่งหนงัสือแจง้การ

ยกเลิกคาํเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลไปยงัผูถื้อหุน้ของกิจการทุกรายตามรายช่ือท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล่์าสุด ภายในวนั

ทาํการหลงัจากพน้วนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือ และผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะแจง้การยกเลิกคาํเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลผ่านตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกช่องทางหน่ึง โดยผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือท่ีไม่มีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล่์าสุด 

สามารถติดตามข่าวสารผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกคาํเสนอซ้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขในส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือจะส่งหนงัสือแจง้การ

ยกเลิกคาํเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลไปยงัผูถื้อหุน้ของกิจการทุกรายตามรายช่ือท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล่์าสุด ภายในวนั

ทาํการหลงัพน้กาํหนดท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. สามารถแจง้ทกัทว้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผูท้าํคาํเสนอซ้ือ (สาํนกังาน ก.ล.ต. สามารถ

แจง้ทกัทว้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดภ้ายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บแจง้เหตุ) และผูท้าํคาํ

เสนอซ้ือจะแจง้การยกเลิกคาํเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกช่องทางหน่ึง โดยผูต้อบรับคาํเสนอ

ซ้ือท่ีไม่มีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล่์าสุด สามารถติดตามข่าวสารดงักล่าวผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากนั้นใหต้วัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยด์าํเนินการดงัน้ี 

1) กรณีท่ีเป็นใบหุน้: ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะคืนใบหุน้แก่ผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถ

มาติดต่อรับใบหุน้คืนท่ีสาํนกังานของตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.3.1 ตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูท้าํคาํ

เสนอซ้ือแจง้การยกเลิกคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการคืนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์เพ่ือนาํฝากเขา้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูแ้สดงเจตนาขายมีบญัชีอยู ่ตามท่ีผูแ้สดงเจตนาขายระบุไวใ้นแบบตอบรับคาํเสนอ

ซ้ือหลกัทรัพย ์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือแจง้การยกเลิกคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

หมายเหต:ุ การรับหลกัทรัพยคื์นเป็นใบหุน้ หรือการรับหลกัทรัพยคื์นผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ว้ยระบบ Scripless จะเป็นไป

ตามลกัษณะของหุน้ (ใบหุน้หรือ Scripless) ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายนาํมาเสนอขายผูแ้สดงเจตนาขายไม่สามารถเปล่ียนแปลง
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รูปแบบการรับหลกัทรัพยคื์นไดส้าํหรับผูต้อบรับคาํเสนอซ้ือท่ีไดแ้สดงเจตนาขาย NVDR จะไดรั้บคืนหลกัทรัพย ์NVDR ท่ี

แสดงเจตนาขายไวผ้า่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 

7. การกาํหนดราคาเสนอซื้อ 

 ราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัของกิจการคร้ังน้ี มีราคาหุน้ละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเสนอซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้ทั้งหมดของ

กิจการ ในระยะเวลารับซ้ือระหวา่งวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึง วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 

7.1   ทีม่าของวธีิการกาํหนดราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซ้ือท่ีหุน้ละ 1.00 บาท เป็นราคาสูงสุดท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการ 90 วนัก่อนวนัท่ียืน่

คาํเสนอซ้ือ  

7.2 ราคาสูงสุดทีผู้่ทาํคาํเสนอซื้อหรือบุคคลมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยืน่คาํเสนอซือ้ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- ไม่มี - 
 

8. การได้หุ้นก่อนการทาํคาํเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ที ่ทจ. 12/2554) 

 - ไม่ไดบ้งัคบัใชใ้นกรณีน้ี 







เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

หนังสือรับรองแหล่งเงินทนุในการทาํคาํเสนอซือ้ 

 

 

 





เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอร์ม 

 

2(1) ขัน้ตอนการตอบรับคําเสนอซือ้ 

2(2) แบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

2(3) หนงัสอืมอบอํานาจสาํหรับการตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

2(4) ใบแจ้งราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ 

2(5) แบบคําขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

2(6) แบบแจ้งยืนยนัไมย่กเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

 



เอกสารแนบ 2(1) 
 

เอกสารแนบ 

ขัน้ตอนในการตอบรับคาํเสนอซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

กรณีสง่มอบใบหุ้น (Share Certificate)  กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 

   

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์  1.  กรอกแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น  
2.  แจ้งความประสงค์กบับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทา่นมีหุ้นและมีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์อยูเ่พ่ือโอนหลกัทรัพย์ท่ีจะขายเข้าบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีหุ้นท่ีเสนอขายจากกระดานในประเทศ โอนเข้าบญัชี   

     “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์ออฟ

เฟอร์” เลขท่ีบัญชี 048-000000016-6 
กรณีหุ้นท่ีเสนอขายจากกระดานตา่งประเทศ และ NVDR โอนเข้า

บญัชี “AIRA Securities Public Company Limited For Tender 

Offer” เลขท่ีบัญชี 048-000000016-6 

   

 
ผู้ ถือหลกัทรัพย์เป็นใบหุ้น ควรย่ืนแบบตอบรับคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบลว่งหน้าอย่างน้อย  
1 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ 
 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีใบหุ้นให้แนบเอกสารประกอบ 2 ชุด) ดังนี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 

สําเนาบตัรข้าราชการ (แนบสําเนาทะเบียนบ้าน) หรือ 

สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ(แนบสําเนาทะเบียนบ้าน) 

 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาตไิทย 

สําเนาใบตา่งด้าว หรือ สําเนาหนงัสือเดนิทาง 

 

3)  นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 

3.1 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีมี

อายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ พร้อมทัง้รับรอง 

สําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประทบัตรา

สําคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

3.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล ท่ีได้ลงนามในแบบตอบ

รับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1 

4) นิตบุิคคลต่างประเทศ 

4.1 สําเนาหนงัสือสําคญัในการจดัตัง้บริษัท(หนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล)  หนงัสือบริคณห์สนธิ   

4.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการ 

ผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในแบบตอบรับคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 

ทัง้นีเ้อกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public 

และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานฑตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ี

เอกสารได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง โดยเอกสารทัง้หมดต้องมีอายไุม่

เกิน 1 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ 

5) กรณีท่ีผู้ เสนอขายเป็นนิตบิคุคลท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและ

มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมี

อนสุญัญาภาษีซ้อน แตอ่นสุญัญาภาษีซ้อนนัน้ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หกั 

ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้ เสนอขาย

ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทนุของหุ้นท่ีนํามาเสนอขายในใบแจ้งราคา

ต้นทนุหลกัทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขาย ทัง้นี ้ หากผู้ เสนอขายมิได้ระบรุาคา

ต้นทนุในใบแจ้งราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขาย ตวัแทนในการรับ

ซือ้หลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยคํานวณภาษีจากจํานวนเงินคา่

ขายหลกัทรัพย์ทัง้จํานวนท่ีผู้ เสนอขายจะได้รับ 

6) กรณีต้องการรับโอนเงินคา่ขายเข้าบญัชีธนาคาร ตามท่ีระบใุนสว่นท่ี 4 ข้อ 

3.1  ต้องมีสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก หน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชีออมทรัพย์ 

หรือ บญัชีกระแสรายวนั 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนกระทาํการแทน 

1. หนงัสือมอบอํานาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

2. สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามท่ีระบขุ้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแตก่รณี) 

 4.  ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 

คณุศิโรรัตน์ เจริญเปลี่ยน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์: 02-080-2682  โทรสาร: 02-160-5394 



เอกสารแนบ 2(2) 

 

เอกสารแนบ 

แบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี ....................................................................... แบบตอบรับคําเสนอซือ้ เลขท่ี..................................................... 

 

เรียน ผู้ ทําคําเสนอซือ้ และตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)”) 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)…………………………………………..................................................................................สญัชาติ.................................................................................................. 

ท่ีอยู่และท่ีสง่เอกสาร...........................................…ซอย......................................................ถนน.......................................................แขวง..............................................เขต......................................... 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.................................โทรศพัท์ท่ีทํางาน/บ้าน..............................................................โทรศพัท์มือถือ................................................................... 

ประเภทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ  เลขท่ี................................................................................. 

 บคุคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง เลขท่ี............................................................................................................................ 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบริษัท เลขท่ี ...................................................................................................................................... 

 นิติบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบยีนบริษัท เลขท่ี ...............................………………… 

 นิติบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีมไิด้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบยีนบริษัท เลขท่ี ...............................………………… 

 
ตกลงท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)จํานวน......................................................หุ้น (......................................................................) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

(หนึง่บาทถ้วน) โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้และภาษีมลูค่าเพิ่มอตัราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสทุธิท่ีผู้ เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 

0.997325 บาท (ศนูย์จดุเก้าเก้าเจ็ดสามสองห้าบาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ...........................................................................บาท (...............................................................................) 

ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อกําหนดตามคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทําการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเง่ือนไขและ

ข้อกําหนดท่ีระบใุนคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่วนัสดุท้ายท่ีข้าพเจ้าสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายได้คือวนัทําการท่ี 20 ของระยะเวลารับซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และสง่มอบหุ้นสามญัของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกลา่วข้างลา่งนี ้รวมทัง้การรับชําระราคาค่าขายหุ้น

สามญัดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการอนัใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์แทนข้าพเจ้า 

 
    กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น”    กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้น 
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบยีน ใบหุ้นเลขท่ี เลขท่ีสมาชิกผู้ โอน เลขท่ีเอกสารการโอน วนัท่ีโอน 

      

      

รวมทัง้สิน้ (หุ้น)  

พร้อมนีไ้ด้แนบใบหุ้นท่ีสลกัหลงัแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชตีามรายละเอียดข้างลา่ง รวมทัง้เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสภาพบุคคล ของผู้แสดงเจตนาขาย 

สาํหรับหุ้นท่ีเสนอขายจาก ชื่อบญัช ี เลขท่ีบญัชี 

กระดานในประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์  048-000000016-6 

กระดานต่างประเทศ AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer 048-000000016-6 

การรับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ : 

  รับเช็คด้วยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)   ให้สง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามท่ีอยู่ข้างต้น 

  โอนเงินเข้าบญัชีโดยอตัโนมติั  

  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

         ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ี  จํากดั (มหาชน)   ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

 สาขา ...............................................  ประเภทบญัช ี.......................................................เลขท่ีบญัช ี................................................... 
 
(ชื่อผู้ รับโอนและชื่อบญัชีต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้ เสนอขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วโดยรับรองสาํเนาถกูต้องด้วย) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามญั ทัง้หมดท่ีแสดงเจตนาขายนีป้ราศจากภาระผกูพนัใดๆ    

 
ลงชื่อ..........................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ  ลงชื่อ.........................................................................ผู้ เสนอขาย 

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

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

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ และแบบตอบรับคาํเสนอซือ้หุ้นสามัญ 
 

วนัท่ี........................................... เลขท่ีใบรับ ……………………………………… 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์  บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)พร้อมกบัหลกัฐาน  

  ใบหุ้นสามญั จํานวนรวมทัง้สิน้.................................................................หุ้น           การโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากฯ จํานวนรวมทัง้สิน้.................................................................หุ้น 

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท.................................................................................................................................................................. ไว้เรียบร้อยแล้ว 

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี 

  รับเช็คด้วยตนเองท่ีสาํนกังานตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์   ให้สง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามท่ีอยู่ข้างต้น 

  โอนเงินเข้าบญัชีโดยอตัโนมติั 

  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

         ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ี  จํากดั (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

 
 ลงชื่อ.......................................................................................ผู้ รับ 

 (.............................................................................)  



เอกสารแนบ 2(3) 

 

เอกสารแนบ 

หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 

เขียนที่ ............................................................. 

วนัที่ ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า ....................................................................................อาย.ุ...............ปี  สญัชาต ิ........................ 

ที่อยู ่(ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้) ............................. ซอย..........................ถนน....................................ตําบล/แขวง................................... 

อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ ................... หมายเลขโทรศพัท์ ..................................... 

 

ขอมอบอํานาจให้ ................................................................................................................อาย.ุ..........ปี  สญัชาติ ........................... 

ที่อยู ่(ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)...................................................... ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 

อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศพัท์ ................................. 

เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าใน การขาย โอน และสง่มอบหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)ของ

ข้าพเจ้า โดยดําเนินการผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการนีแ้ทนข้าพเจ้าจน

เสร็จสิน้ 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทาํภายในขอบเขตแหง่หนงัสือฉบบันี ้ให้มีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุ

ประการ 

 
 
  ลงช่ือ ............................................................  ผู้มอบอํานาจ 

  (........................................................) 
 
 

  ลงช่ือ ............................................................  ผู้ รับมอบอํานาจ 

  (........................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 

 

หมายเหต:ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคลของผู้มอบอํานาจและสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบอํานาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ติดอากร

แสตมป์  

30 บาท 



เอกสารแนบ 2(4) 

 

เอกสารแนบ 

ใบแจ้งราคาต้นทุนหลักทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขาย 

(เฉพาะนิตบุิคคลต่างประเทศท่ีไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

 

วนัท่ี...................................................... 

 

เรียน บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์”) 

 

 

ตามท่ี ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................... 

สญัชาต.ิ.........................................................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี) ........................................................... 

ได้ตกลงขายหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน ................................... หุ้น ตามคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์นัน้ โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขายในครัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐาน

ประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ดงันี ้

 

วนัท่ีโอน เลขท่ีใบหุ้น/เลขท่ีใบโอน จํานวนหุ้น ต้นทนุหุ้นละ (บาท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   

   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้แนบ........…………………………………….......................................................................………… 

รวม .............………………............... ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ประกอบการจดัเก็บภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการดงักล่าวข้างต้นถกูต้องตรงตามความเป็นจริงทกุประการ 

 

 

 

 ลงช่ือ ........................................................... ผู้ เสนอขาย 

 (.........................................................) 

 

 

ในฐานะตวัแทนโดยผู้ รับมอบอํานาจ ผู้ มีอํานาจลงนามแทนของ ................................................................. 

 

 

 

หมายเหต ุ หากผู้ เสนอขายซึง่เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศที่ไมไ่ด้ประกอบกิจการในประเทศไทย มิได้ระบรุาคาต้นทนุ ตวัแทนในการรับซือ้

หลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ที่จา่ยโดยคดิคํานวณภาษีจากจํานวนเงินคา่ขายหลกัทรัพย์ทัง้จํานวนที่ผู้ เสนอขายได้รับ 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทั 
     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                    
 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  

        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
   อีเมล (email)   อเีมลในการรบัแจง้ผลการ 
        แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

  

   อ่ืนๆ ……………….……………….    

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

panya
Typewritten Text
เอกสารแนบ 2(5)
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1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน 
    - บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง* และส ำเนำทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
      (บตัรไมห่มดอายุ)  *กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ 
      อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ 
3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์โปรดแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่ 
   รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
  เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง    
  และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอาย)ุ  

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของ 
    ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบั 
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์
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เอกสารแนบ 2(5)
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เอกสารแนบ 2(6) 

 

เอกสารแนบ 

 

แบบแจ้งยนืยนัไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของ 

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่................................. 

วนัที่.................................. 

เรียน ผู้ทําคําเสนอซือ้และบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์”) 

 

ตามที่ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)…………………………………..……………………………สญัชาติ........................ 

ได้ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่…………………………เม่ือ

วนัที่ …………………..… นัน้ 

ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยนัไมย่กเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ทัง้จํานวน

ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบไุว้ตามแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็

ตาม 

ข้าพเจ้าจะขอรับเงินคา่หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดวิธีการชําระราคาที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ตามแบบคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ข้างต้น ใน

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จดัสง่เช็คชําระคา่หลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ข้าพเจ้าขอให้ตวัแทนใน

การรับซือ้หลกัทรัพย์จดัสง่เช็คชําระคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วตามที่อยูท่ี่ข้าพเจ้าได้ระบไุว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท โกลบอล 

เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าจะขอรับเงินในวนัที ่17 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นวนัทําการที ่2 ถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ เว้นแตจ่ะมีการขยาย

ระยะเวลารับซือ้ออกไปซึง่ผู้ทําคําเสนอซือ้จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 

 

ลงช่ือ.................................................................... ผู้แสดงเจตนา 

        (………………………………………………. ) 

 

ในฐานะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผู้ รับมอบอํานาจผู้ มีอํานาจลงนามแทนของ..................................................................................... 

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

 

 ( ) 

 

หลักฐานการรับแบบแจ้งยืนยันไม่ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และขอรับเงนิค่าหลักทรัพย์ 

เลขที่..................................... 

วนัที่...................................... 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ได้รับแบบแจ้งยืนยนัไมย่กเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์และขอรับเงินคา่หลกัทรัพย์ของบริษัท โก

ลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ................................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว 

โดยผู้แสดงเจตนาขายยืนยนัจะไมใ่ช้สทิธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  

จํานวนหุ้นสามญั…………………………………..…………… หุ้น (ซึง่เป็น NVDR จํานวน .............................. หุ้น) 

และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย: 

 

� 1. รับโอนเงินผ่านธนาคารอตัโนมตั ิ(ATS) � 2. รับเช็คด้วยตนเอง � 3. รับเช็คโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับ 



 

 

เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

วธีิยกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม 

 

3(1) ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

3(2) แบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

3(3) หนงัสอืมอบอํานาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 



เอกสารแนบ 3(1) 

 

เอกสารแนบ 

ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
หุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

 

 

กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

 

 
 

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกต้อง ดังนี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 

สําเนาบตัรข้าราชการ (แนบสําเนาทะเบียนบ้าน) หรือ 

สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ (แนบสําเนาทะเบียนบ้าน) 
 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาตไิทย 

สําเนาใบตา่งด้าว หรือ สําเนาหนงัสือเดนิทาง 

 

3)  นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวง

พาณิชย์ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอ

ซือ้ พร้อมทัง้รับรอง สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามและประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้า

มี) 

3.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) ของ

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ท่ีได้ลง

นามในแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1 

4. นิตบุิคคลท่ีไม่ใช่สัญชาตไิทย 

4.1 สําเนาหนงัสือสําคญัในการจดัตัง้บริษัท(หนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล) หนงัสือบริคณห์สนธิ  

4.2 สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ 

ผู้ มีอํานาจลงนาม ท่ีได้ลงนามรับรองในแบบคําขอยกเลิกการแสดง

เจตนาขายหลกัทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1 

ทัง้นีเ้อกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public 

และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารได้จัดทํา หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทัง้หมด

ต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนกระทาํการแทน 

1.    หนงัสือมอบอํานาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

2. สําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามท่ีระบขุ้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแตก่รณี) 

หมายเหต ุ  1. ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนหลกัทรัพย์ ให้ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ตามลกัษณะของหลกัทรัพย์ (ใบหลกัทรัพย์หรือ Scripless) 

ท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์นํามาเสนอขายเทา่นัน้ ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปล่ียนแปลงแบบการรับหลกัทรัพย์คืนได้ ทัง้นีบ้ญัชีผู้ รับโอน

หลกัทรัพย์ท่ีโอนผ่านระบบของศนูย์รับฝาก (Scripless) จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชําระค่าธรรมเนียม

การโอนหุ้นรายการละ 100 บาท 

                   2. การขอยกเลกิ จะต้องขอยกเลกิทัง้จํานวนท่ีนํามาเสนอขาย ในแบบตอบรับคําเสนอซือ้ แตล่ะฉบบั 
  

 

 ย่ืนเอกสารทัง้หมดภายในวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 

คณุศิโรรัตน์ เจริญเปลี่ยน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์: 02-080-2682  โทรสาร: 02-160-5394 

ผู้ทาํคาํเสนอซือ้และตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทาํคาํเสนอซือ้ทางไปรษณีย์ 



แบบฟอร์ม 3(2) 

 

เอกสารแนบ 

แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 แบบคําขอยกเลกิ  เลขท่ี............................................................ 

 
 
เรียน ผู้ ทําคําเสนอซือ้และบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์”) 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ..............................................................................................................สญัชาต.ิ................................................................... 

ท่ีอยู่และท่ีสง่เอกสาร..........................................ซอย.................................................ถนน...............................................................แขวง....................................

เขต..................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 

โทรศพัท์ท่ีทํางาน/บ้าน.............................โทรศพัท์มือถือ................................................. 
 
ขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน .................................................... หุ้น ตามเง่ือนไขการยกเลกิท่ี

ระบใุนคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลกัฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทเม่ือวนัท่ี..................................................................... 

เลขท่ีแบบตอบรับ.............................................................................................จํานวนหุ้นสามญัท่ีแสดงเจตนาขาย....................................................................หุ้น 

 

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยวิธีเดียวกบัท่ีข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น 

  ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์) 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบญัชี 

ช่ือสมาชิก/บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับโอน ...................................... หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับโอน ........................................................ 

ช่ือบญัชีผู้ รับโอน .................................................................. หมายเลขบญัชีผู้ รับโอน ..................................................................................... 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท  

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีแจ้งการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเง่ือนไขการยกเลกิการแสดงเจตนาการขายหลกัทรัพย์ และการรับหุ้นสามญัข้างต้นทกุประการ 

 

 

ลงช่ือ ..................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ ลงช่ือ ....................................................................... ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 

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

 

 

 
หลักฐานการรับแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

วนัท่ี ....................................................... แบบคําขอยกเลกิ  เลขท่ี........................................................... 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส 

เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท....................................................................................................................... 

จํานวนหุ้นท่ีขอยกเลกิ..........................................................หุ้น พร้อมกบัหลกัฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เลขท่ี ...................................................... 

 

หุ้นท่ีทําการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวิธี 

    ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์) 

    กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) หรือ NVDR โดยโอนเข้าบญัชี ดงันี ้

ช่ือสมาชิก/บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับโอน ........................................................ หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับโอน ...................................... 

ช่ือบญัชีผู้ รับโอน .................................................................................... หมายเลขบญัชีผู้ รับโอน ................................................................... 

 ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีแจ้งยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

  

 

 ลงช่ือ ...................................................................... ผู้ รับ 

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

 

เขียนที่ ............................................................. 

วนัที่ ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า ......................................................................................................... อาย ุ....................... ปี  

สญัชาติ ........................... ที่อยู ่(ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้) ............................................... ถนน.......................................................  

ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..................................... จงัหวดั ........................... รหสัไปรษณีย์ ............................

หมายเลขโทรศพัท์ ..................................  

 

ขอมอบอํานาจให้ .................................................................................................................. อาย ุ.......................... ปี  

สญัชาติ ........................... ที่อยู ่(ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)  .............................................. ถนน...................................................... 

ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั ....................................รหสัไปรษณีย์ .....................

หมายเลขโทรศพัท์ ..................................................เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)จํานวน..............................................หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ ผู้ทําคาํเสนอซือ้ ผ่าน

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์) ตลอดจนการกระทําใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการนีแ้ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้ 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทาํการภายในขอบอํานาจดงักลา่ว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้กระทําด้วยตนเอง
ทกุประการ 
 
 
  ลงช่ือ ............................................................  ผู้มอบอํานาจ 

  (........................................................) 
 
 

  ลงช่ือ ............................................................  ผู้ รับมอบอํานาจ 

  (........................................................) 
 
 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
 
 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 

 

หมายเหต ุ ผู้มอบอํานาจ และ ผู้ รับมอบอํานาจ โปรดแนบ หลกัฐานแสดงสภาพบคุคล  ตามท่ีระบใุนขัน้ตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ หุ้น

สามญัของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ทัง้นีเ้อกสารทกุรายการต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  

ติดอากร

แสตมป์  

30 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

วธีิตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอร์มสาํหรับ NVDR  

 

4(1) ขัน้ตอนการตอบรับคําเสนอซือ้สาํหรับ NVDR 

4(2) แบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์สาํหรับ NVDR  

4(3) หนงัสอืมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์สาํหรับ NVDR  

4(4) แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีนํามาเสนอขายสาํหรับ NVDR 
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Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

NVDR Holders of Global Service Center Public Company Limited 

 

 

1.  Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form 

 

 

2.  Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account  

        “AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer”  

Account No. 048-000000016-6 

 

 

3.  Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above 

 

 

4.  Enclose a certified true copy of the following documents: 

1) For Thai individual shareholder 
 A certified copy of the Identification Card; or 
 A certified copy of the Civil Servant Identification Card 

(a certified copy of his/her household registration is 
also required); or  

 A certified copy of the State Enterprise Employee 
Card (a certified copy of his/her household 
registration is also required) 

 
2) For Foreign individual shareholder 

A certificate copy of an alien certificate or passport 
 

3)  For Thai juristic person 
3.1 A copy of Certificate of Incorporation issued by the 

Ministry of Commerce not more than 1 year prior to 
the last day of the Offer Period, certified by 
authorized signatory (ies), and affixed with 
company seal (if any) 

 
3.2 A copy of documents specified in 1) or 2)  (as the 

case may be) of the authorized directors who 
certified directors the document specified  in 3.1 

4) For Foreign juristic person 
4.1 A copy of Certificate of Incorporation (the Company 

Affidavit) and Memorandum of Association  
4.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may 

be) of authorized directors who certified the document 
specified in 4.1 

Each copy of the certified documents specified in 4.1 and 4.2 
must be certified by a Notary Public and by an official of the 
Thai Embassy or the Thai Consulate in the country where the 
documents were prepared, of which is not more than 1 year 
prior to the last day of the Offer Period.  

5) For Offeree, as a juristic person, who does not carry on business in 
Thailand and does not reside in country which entered into a 
double taxation treaty with Thailand or who resides in country 
which entered into a double taxation treaty which does not exempt 
withholding tax from the capital gain from share trading in 
Thailand.An Offeree is requited to declare the cost basis of the 
shares for withholding tax purposes by completing and submitting 
a “Form for Declaration of Cost of Tendered Shares” for ordinary 
shares. If the Offeree fails to declare the cost basis together with 
evidence that demonstates the cost basis, the Tender Offer Agent 
will determin the amount of withholding tax based on the entire 
proceeds of the shares sold 

 
In case of security holder’s authorized representative  
1. Power of Attorney affixed with stamp duty Baht 30 
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above 

 5.Submit all of documents to 

Miss Sirorat Charoenplian 
AIRA Securities Public Company Limited, Operations Department 

Address: 319 Chamchuri Square Building 17th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 
Telephone: 02-080-2682  Fax: 02-160-5394 

Note:  For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.
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Tender Offer Acceptance Form for NVDR  

(to sell NVDRs of Global Service Center Public Company Limited) 
 

Date............................................... Acceptance Form No. ............................................ 
 

To The Offeror and AIRA Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)  

I/We (“Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Company)……………………………......................................................................................................................................................................................................….  
resides at………………………………………..............................................................................................................................................................................................………………………………….. 

Tel…........................................................................……..Mobile No……...................................................................................... 

 

I/We am/are 

 Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No…………...................................................................... 

 Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No………………………………………………………………………………………………………. 

 Thai Juristic Person Registration No…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Certificate of Incorporation No…………………………………………………………. 

 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No………………………………………………… 

Accept to sell …………………..…… (……………..………………………..) of NVDRs representing ordinary shares of Global Service Center Public Company Limited at the Offer Price of Baht 1.00 
(One Bath only) per share, after deducting the Tender Offer agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is Baht 0.997325 
(Zero point nine nine seven three two five Baht) per share. The Total Net Amount is Baht........................................................................................................ 
(…………………………………………………………..………………………) 

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation 
stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the Day 20th of the Offer Period which falls on 8 September 2020 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We 
hereby appoint AIRA Securities Public Company Limited as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer. 
 

Transfer Scripless NVDR 

Transfer Date TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD No. of NVDRs 

    

    

 Total  
 
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer” account no. 048-000000016-6 and proof of identity in respect of the 
Offeree or proof of registerred company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure.  
 

Receive the Payment: 

  Collect the cheque by myself/ourselves at AIRA Securities Public Company Limited   Send the cheque via registered post to the address above 

  Transfer through Automatic Transfer System to: 

 Krung Thai Bank Plc.       Siam Commercial Bank Plc.      Bangkok Bank Plc.     Bank of Ayudhya Plc.        Kasikorn Bank Plc. 

 TMB Bank Plc.       UOB (Thai) Plc.     Thanachart Bank Plc.        CIMB Thai Bank Plc. 

 Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ............................................................... 

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offere must provide either a certified copy of the first page 
of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement). 

 
I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance. 

 

Signed..........................................................................Proxy  Signed.........................................................................Offeree 

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

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

Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form 

Date........................................... Acceptance Form No. ……………………………….. 
 
AIRA Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Global Service Center Public Company Limited and  
the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling……………………………………..units of NVDR 

from Mr. / Mrs / Miss / Company................................................................................................................................................................................………. 

Receive the Payment: 

  Collect the cheque by myself/ourselves at AIRA Securities Public Company Limited  Send the cheque via registered post to the address above   

  Transfer through Automatic Transfer System to: 

 Krung Thai Bank Plc.       Siam Commercial Bank Plc.       Bangkok Bank Plc.    Bank of Ayudhya Plc.              Kasikorn Bank Plc. 

 TMB Bank Plc.       UOB (Thai) Plc.     Thanachart Bank Plc.        CIMB Thai Bank Plc. 

 Branch ............................................... Type of Account .......................................................Account No. ............................................................... 
 
 Signed .............................................................Recipient 

      (............................................................)  
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Power of Attorney 

 

 

  

 At..................................................... 

 Date ................................................. 

 

I/We ……………………………….…………….…..……………… Age ….…………. Nationality .…………………….. 

ID Card/Alien Card/Passport ID No. ……………………………………..Reside at (address that can be reached by mail) 

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

.………………………………………………………………..…………………… Country ………………………………..………………… 

hold(s)………………...……………… shares of Global Service Center Public Company Limited (“GSC” or the “Business”) hereby 

authorize (Mr. / Miss / Mrs.) ………………………………………………………………………..………………Age 

..………………………………. 

Nationality …………………….………………………..……. ID Card/Alien Card/Passport ID No. …………….....……………………... 

Reside at (address that can be reached by mail) ………………………………..………………………………………………………… 

.………………………………………………………………..…………………… Country …………………………...……………………… 

to act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities of Global Service Center Public Company Limited (“GSC” or 

the “Business”) through AIRA Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be authorized to do and execute 

all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion. Any act taken by my/our 

attorney shall be deem to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 

Sign ………………………………………… Grantor 

(………………………………………..) 

 

Sign ………………………………………… Attorney 

(………………………………………..) 

 

Sign ………………………………………… Witness 

(………………………………………..) 

 

Sign ………………………………………… Witness 

(………………………………………..) 

 

 

Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of 

ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person in the case of a Juristic Person and a certified true copy of ID Card/Alien 

Card/Passport of Authorized Agent. 

Affix Stamp 

Duty  
30 Baht 
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Confirmation of Securites Cost Form for NVDR 

(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand) 

 

 Date........................................................... 

 

To:     Tender Offeror 

 AIRA Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) 

 

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Global Service Center Public Company Limited by the Offer or, 

I/We...............................................................................................................................................Nationality.....................................  

Tax Identification No. (if any) ...........................................................accept to sell …………………..…… of NVDRs representing 

ordinary shares of Global Service Center Public Company Limited subject to the Tender Offer. I/We hereby declare the cost of 

tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow: 

 

NVDR certification No./ 

Transfer Slip No. 

(Transfer date) 

No. of NVDR 
Cost per unit  

(Baht) 

   

   

   

Total   

 

    

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true. 

 

 

 

Signed......................................................................Offeree 

          (........................................................................) 

 

 

On behalf of Attorney, Authorised person of ............................................. 

 

 

Note Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the 

evidence of such the cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) 

will be subject to withholding tax. If the from is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the 

withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains.  
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