
 

 
 

 

            วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

 

เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) (การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที ่5 (GLOCON-W5) 

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) 

 

ตามที่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“GLOCON-W5”) จ านวน 512,720,493 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6:1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดง

สิทธิ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการ

สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันก าหนดใช้

สิทธิ”) โดยวันก าหนดใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันก าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ใน

วันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 31 มีนาคม 2567 แต่วันดังกล่าว

ตรงกับวันหยุดท าการ จึงให้เลื่อนเป็นวันท าการก่อนหน้าวันดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันท่ี 29 มีนาคม 2567 

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ดังนี ้

1. วันก าหนดใช้สิทธิ 30 มิถุนายน 2565 

2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ของวันท่ี 23-24, 27-29 

มิถุนายน 2565 

3. อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท 

4. ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น 

  5. วิธีการและสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

(1) สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-712-5487  



 

 
 

(2) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ส านักงานของบริษัท

หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที ่www.glocon.co.th ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้าย 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการ

ใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้

ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอ

ถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัทเพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

จองซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดต่อข้างต้น 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือหากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนาม

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

(2.2) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนตามที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญและหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)(ส าหรับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน) 

(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

(ก) บุคคลสัญชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่

หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) นิติบุคคลในประเทศ 

ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
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(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้

มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นบริษัทจะถือว่า

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท

อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตาม

ความเหมาะสม 

(2.4) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ 

ชื่อบัญชี “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)”เลขที ่ 801-168-383-5 

โดยน าส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันและเวลาการใช้สิทธิ 

(ข) ช าระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันท่ี

ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันที่ก าหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และต้องสามารถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียก

เก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้

สิทธิดังกล่าวและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป 

หมายเหตุ: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี

และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากร

แสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) 

(3)  จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญและ

จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ 

จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจ านวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย

ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 

(4)  จ านวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ

ได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็น

จ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว บริษัทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิด



 

 
 

ค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย 

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ท าการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ยู่

ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดย

ชอบ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามทีร่ะบุ

ในเง่ือนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษ

ของหุ้นท้ิง 

(5)  หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้

ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวันท่ีใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการ

แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิคืน

ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะด าเนินการประการใด

ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 

(5.1) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

(5.2) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจ านวนเท่ากับจ านวนที่พึงจะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท

ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น 

ในกรณีตามข้อ (5.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือ

ว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ 

โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือ 

ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้า

มี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 

14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ 

(6) เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อ 

หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่

สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 

(7) เมื่อพ้นก าหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่

ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 



 

 
 

(8) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้

สิทธิ บริษัทจะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ และจะยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิใบ

เก่า 

(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามัญที่ออก

ใหมส่ าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ และบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นครบตาม

จ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้า

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น 

รวมทั้งด าเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 

30 วันนับจากวันใช้สิทธิ 

(10) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน ข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้

สิทธิได้เนื่องจากการถูกจ ากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุในข้อบังคับของบริษัทถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ

ก็ตาม 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.glocon.co.th  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายนพพร ภัทรรุจี) 

         ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

http://www.glocon.co.th/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 



หมายเหตุ:หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงพร้อมส่งขอ้มูลไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

                                                       แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (GLOCON-W5) 
                                           Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Global Consumer PCL. No.5 (GLOCON -W5) 

อัตราการใช้สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit : 1 หุ้นสามญั/ordinary share  ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุ้นTHB/share ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น./Submit Time: 9.00 – 16.30 hrs. 
การใช้สิทธิคร้ังที่/No. of Exercise    คร้ังท่ี/No ………………..   คร้ังสุดทา้ย : Last exercise   
 

  วนัท่ียื่นความจ านง/Intention Notification Date ......................................................... 
ขอ้มูลผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง / Warrant holder, please clearly fill in the spaces below 

เรียน คณะกรรมการบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company …………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. ……………………………………………………………………………………………. 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………... 
ท่ีอยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (GLOCON-W5) ในอตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No.5 (GLOCON-W5) at the exercise ratio : 1 unit of warrant per 1 ordinary shares with the details as follows; 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ / 
Number of warrants to be exercise 

อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้นสามญั) / 
Exercise ratio ( Unit : ordinary share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) / 
Allotted ordinary shares (Share) 

 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 
Exercise price (Baht per Share) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

 1 : 1  1.50  
 
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 

    เช็คบุคคล / Personal Cheque            เช็คธนาคาร / Cashier Cheque               ตัว๋แลกเงิน / Draft 
                               เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..…  
ในกรณีท่ีส่งค าขอใชสิ้ทธิดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน)”  
In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day and must be crossed and made payment to “Global Consumer Public Company Limited ) 
                              โอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี 801-168-383-5 ธนาคาร ยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ / Transfer to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 801-168-383-5,  
                                    United Overseas Bank (Thai) PLC, Soi Thonglor  Branch   

เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้น ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ............................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For 
Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c 
no. ................................................... maintained at the said TSD member company. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted 
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีครบก าหนดการใชสิ้ทธิ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We 
agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการด าเนินการในคร้ังน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิดงักล่าวใหค้รบถว้น หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (pay-in-slip) การช าระเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิดงักล่าวถึงตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาในการใชสิ้ทธิท่ีก  าหนด
ไว ้หรือเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัล่วงเลยระยะเวลาการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิและขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน 
ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ก  าหนดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
I/We hereby certify and agree that I will exercise my rights under the warrants to purchase such ordinary shares and shall not revoke this action. If I/We do not send the warrant or substitutes for warrants in the amount stated above or fail to complete the details in the 
exercise intent notification form or not pay the full amount of such exercise of rights or not bring a copy of the deposit slip (pay-in-slip) of the amount of such exercise to the agent receiving the notice of intent to exercise the right within the specified exercise period or 
personal checks/bank checks/bills of exchange or transfer money into the account arrived at the company after the exercise period or if personal checks/bank checks/bills of exchange that has already been paid has not passed the collection, it shall be deemed that the 
intention is not to exercise the rights and I/We agree to receive a refund.  
I/We have read the terms and conditions for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited and agree to be bound by such letter and that it will be amended in the future as well. 
การลงทุนในหุน้ยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            
ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศกึษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                               

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                             ลงช่ือ/ Sign………..............................................................................ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant holder 
                                                                                                                                                                                                                                                                              (………..............................................................................) 

  

หลกัฐานการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) (Subscriber please also fill out the portion) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                          
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (GLOCON-W5) ในอตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No. 5 (GLOCON-W5) at the exercise ratio 1 unit of warrant per 1 ordinary shares with the following details. 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ 
Number of the warrants to be exercise 

อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้นสามญั)  
Exercise ratio (Unit : ordinary share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น)  
Allotted ordinary shares (Share) 

 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 
Exercise price (Baht per Share) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท)  
Total Payment Amount (Baht) 

 1 : 1  1.50  
 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Bill Payment               เช็คบุคคล / Personal Cheque              เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                    ตัว๋แลกเงิน / Draft 
เลขท่ีเช็ค  / Cheque No. ………………………………………………..  ลงวนัท่ี / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ..................................................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   …………………………………………………………………… 
        Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number.……………………………………………………………… 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under issuer   
        account for my name, account number 600 
        ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบสาคญัแสดงสิทธิ/ Issue a share certificate in the name of the warrant holder 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

 


