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GLOCON.038/2563 

                       วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

เรือ่ง แจง้กาํหนดการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (GLOCON-W4) (การใช้สทิธิคร้ังที่ 7) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 

โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (GLOCON-W4) 

เอกสารแนบทา้ย แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 4 (GLOCON-W4) 

ตามท่ีบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“GLOCON-W4”) จาํนวน 749,612,446 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 2.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัท่ี  

21 มกราคม 2562 โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดใ้นวนัทาํ

การสดุทา้ยของทกุๆ ไตรมาสหลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (“วนักาํหนดใชส้ทิธิ”) โดยวนักาํหนดใชส้ทิธิครัง้แรก คือ วนัทาํ

การสดุทา้ยของเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 และวนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะสามารถใชส้ิทธิไดใ้น

วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 20 มกราคม 2565 

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาไดม้ีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไปแลว้เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 16,000 หน่วย 

จึงทาํใหปั้จจบุนัใบสาํคญัแสดงสทิธิมีจาํนวนคงเหลอืทัง้สิน้ 749,596,446 หนว่ย 

ในการนี ้บริษัทขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรบั

การใช้สิทธิคร้ังที่ 7 ดงันี ้

1. วนักาํหนดใชส้ทิธิ วนัท่ี 30 กนัยายน  2563 

2. ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของวนัท่ี 23-25, 28-29 

กนัยายน 2563 
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3. อตัราการใชส้ทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุน้สามญัของบรษัิท 

4. ราคาการใชส้ทิธิ 0.50 บาทตอ่หุน้ 

5. วิธีการและสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

(1) สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์02-712-5487, 094-338-7007 

โทรสาร 02-712-5750 

(2) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ขอรบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดท่ี้สาํนกังานของบรษัิทหรือ

ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.glocon.co.th ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้

สดุทา้ย 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้

ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืเพ่ือใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) 

ของตนและบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะดาํเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ

เพ่ือใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้

สามญัท่ีจะยื่นกบับรษัิทเพ่ือดาํเนินการใชส้ทิธิตามท่ีระบขุา้งตน้ตอ่ไป 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิจอง

ซือ้หุน้สามญัดว้ย โดยดาํเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษัิทตามสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้ม

ลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือหากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นนิติบคุคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลง

นามของนิติบคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2.2) ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีระบวุา่ผูถื้อนัน้มีสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีจาํนวนหนว่ย

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิมากกวา่หรือเท่ากบัจาํนวนตามท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

และหนงัสอืมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมารบัใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหม ่สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ(ถา้มี)

(สาํหรบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ไดม้ีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเพียงบางสว่น) 

http://www.glocon.co.th/
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 (2.3) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

(ก) บคุคลสญัชาติไทย 

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรข้าราชการ หรือสาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่

หมดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ข) บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

สาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรอืสาํเนาใบตา่งดา้ว ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค) นิติบคุคลในประเทศ 

สาํเนาหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไมเ่กิน 3 เดือนก่อนวนัใชส้ิทธิพรอ้มรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้อีาํนาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจัดตัง้บริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรบัรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนัใชส้ทิธิ ซึง่รบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลง

ลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามท่ีกลา่วขา้งตน้บรษัิทจะถือว่าผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงคท่ี์จะใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้

ดุลยพินิจในการพิจารณาในการใหผู้้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิไดต้ามความ

เหมาะสม 

(2.4) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด โดยไมเ่กินวนัใชส้ทิธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

(ก) โอนเงินเขา้ บัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ 

ช่ือบญัชี “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกัด (มหาชน)”  เลขท่ี  439 – 009686 – 2 

โดยนาํสง่เอกสารพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัและเวลาการใชส้ทิธิ 

(ข) ชาํระโดย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ี

ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวันท่ีกําหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และต้องสามารถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกัด (มหาชน)” ทัง้นี ้การใชส้ทิธิซือ้

หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษัิทสามารถเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บ

เงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษัท ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิ

ดงักล่าวและบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ โดยใหถื้อว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
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หมายเหต:ุ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัจะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายทางภาษีและ/

หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์ 

หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ (ถา้มี) 

(3)  จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญไม่ว่าในกรณีใดๆ ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 100 หุน้สามัญและ

จะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเทา่นัน้ แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสทิธิในการซือ้หุน้ตํ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใช้

สิทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จาํนวน โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากับใบสาํคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้

สามญั 

(4)  จาํนวนหุน้สามญัท่ีจะออกเมื่อมีการใชส้ิทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึง่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิได้

ชาํระตามท่ีกลา่วขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิในขณะท่ีมีการใชส้ทิธินัน้ โดยบรษัิทจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็ม

ไมเ่กินจาํนวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิและ/หรอือตัราการ

ใชส้ิทธิแลว้ ทาํใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่าํเศษดงักลา่วมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ี

เหลือจากการใชส้ิทธิดงักลา่วคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้

สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ทัง้นี ้หากบริษัทไดท้าํการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใชส้ิทธิโดยการสง่มอบทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ระบไุวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ 

และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิตามท่ีระบใุน

เง่ือนไขการปรบัสิทธิและมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของ

หุน้ทิง้ 

(5)  หากบริษัทไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้

สามญั หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้

สามญันัน้ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใชส้ทิธิ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่าการแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ และบรษัิทจะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิคนืใหแ้กผู่ถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิชาํระเงินในการใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิทสงวนสทิธิท่ีจะดาํเนินการประการใดประการ

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ตามท่ีบรษัิทเห็นสมควร 

(5.1) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ หรอื 
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(5.2) ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซือ้มีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีพงึจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึง่บริษัทไดร้บั

ชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิในขณะนัน้ 

ในกรณีตามขอ้ (5.1) บรษัิทจะคืนเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่บรษัิทถือวา่ไม่

มีการใชส้ทิธิดงักลา่ว ใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิ โดยไม่มี

ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หรอื 

ในกรณีตามขอ้ (5.2) บริษัทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มเงินสว่นท่ีเหลอื (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใชส้ิทธิเพียงบางสว่นคืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 

วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

(6) เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้ 

หุน้สามญั กลา่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามญั และชาํระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิก

ถอนการใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิท 

(7) เมื่อพน้กาํหนดวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แตผู่ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใชส้ิทธิท่ีกาํหนด

ไวอ้ย่างครบถว้นใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใช้

สทิธิไมไ่ดอี้กเมื่อพน้กาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

(8) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวนหน่วยท่ีประสงคจ์ะใช้

สทิธิ บรษัิทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ี่มีจาํนวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ และจะยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชาํระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่

สาํหรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ และบรษัิทไดร้บัชาํระค่าหุน้ครบตามจาํนวน

ท่ีมีการใชส้ิทธิแลว้ นอกจากนี ้บริษัทจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไดใ้ชส้ิทธินัน้เขา้เป็นผูถื้อหุน้

สามญัของบรษัิทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ รวมทัง้ดาํเนินการ

ขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบัตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัใช้

สทิธิ 

(10) ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน ขอ้ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้

คา่เสยีหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ไมว่่าจะเป็นบคุคลหรือนิติบคุคล) ท่ีไม่สามารถใชส้ทิธิได้

เน่ืองจากการถกูจาํกดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม 
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ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ท่ีของผู้

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 

(GLOCON-W4) ซึง่สามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.glocon.co.th  

 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

           (นายเชิดศกัดิ ์กูเ้กียรตินนัท)์ 

              ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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

แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GLOCON-W4) 
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Global Consumer PCL. No.4(GLOCON -W4) 

อัตราการใช้สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit 1 หุน้สามญั/ordinary share  ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุน้THB/share ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs. 
การใช้สิทธิครัง้ที/่ 
No. of Exercise  

  ครัง้ที่ 1 : No. 1   ครัง้ที่ 2 : No. 2   ครัง้ที่ 3 : No. 3   ครัง้ที่ 4 : No. 4 
  ครัง้ที่ 5 : No. 5   ครัง้ที่ 6 : No. 6   ครัง้ที่ 7 : No. 7   ครัง้ที่ 8 : No. 8 
  ครัง้ที่ 9 : No. 9   ครัง้ที่ 10 : No. 10   ครัง้ที่ 11 : No. 11   ครัง้ที่ 12 : No. 12 

 

  วนัท่ียื่นความจ านง/Intention Notification Date ......................................................... 

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

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows : 

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

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

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 

           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose one only 

  

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

                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
   เงินโอนเขา้บญัชี / Bill Payment         เช็คบุคคล / Personal Cheque                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  ตัว๋แลกเงิน / Draft 

(ในกรณีท่ีส่งค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ / 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) 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..…………………   
โดยสัง่จ่าย “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี 439-009686-2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ/ Payable to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 439-009686-2 , Siam Commercial Bank Plc.,  
Soi Thonglor  Branch   
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด 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 

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืนโดยใหบ้ริษทัด าเนินการส่งทางไปรษณีย ์เป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือ โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่
อยูใ่นใบจอง / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess of shareholding proportion, I/we agree to receive “an account payee only” cheque 
through registered post, with the address as specified in the subscription form.  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี 
มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองและขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั  
เอน็พีพีจี  (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal 
Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the 
notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            
ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                   
การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนใน
หุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put 
my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) (ผูจ้องซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้ว้ย) (Subscriber please also fill out the portion) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No. ……………………………………………. 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน / For a subscription of the ordinary shares of the 
Company of ………………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………  บาท /Baht 
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 
        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

 


