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GLOCON-SET.004/2564 

วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 

เรือ่ง แจง้ก าหนดการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 4 (GLOCON-W4) (การใช้สทิธิคร้ังที่ 9) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 
โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (GLOCON-W4) 

เอกสารแนบทา้ย แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 4 (GLOCON-W4) 

ตามที่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“GLOCON-W4”) จ านวน 749,612,446 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 2.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัที่ 
21 มกราคม 2562 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดใ้นวนัท า
การสดุทา้ยของทกุๆ ไตรมาสหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัก าหนดใชส้ทิธิ”) โดยวนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้แรก คือ วนัท า
การสดุทา้ยของเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวนัที่ 29 มีนาคม 2562 และวนัก าหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะสามารถใชส้ิทธิไดใ้น
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 20 มกราคม 2565 

ทัง้นี ้ที่ผ่านมาไดม้ีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปแลว้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 13,656,000 
หนว่ย จึงท าใหปั้จจบุนัใบส าคญัแสดงสทิธิมีจ านวนคงเหลอืทัง้สิน้ 735,956,446 หนว่ย 

ในการนี ้บริษัทขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ส  าหรบั
การใช้สิทธิคร้ังที ่9 ดงันี ้

1. วนัก าหนดใชส้ทิธิ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

2. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ ระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของวนัท่ี 24-26, 29-30 
มีนาคม 2564 
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3. อตัราการใชส้ทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุน้สามญัของบรษัิท 

4. ราคาการใชส้ทิธิ 0.50 บาทตอ่หุน้ 

5. วิธีการและสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

(1) สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์02-712-5487, 094-338-7007 
โทรสาร 02-712-5750 

(2) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ขอรบัแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ส  านกังานของบรษัิทหรือ

ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.glocon.co.th ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้ง

สดุทา้ย 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืเพื่อใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) 
ของตนและบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
เพื่อใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัที่จะยื่นกบับรษัิทเพื่อด าเนินการใชส้ทิธิตามที่ระบขุา้งตน้ตอ่ไป 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ที่ใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิจอง
ซือ้หุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษัิทตามสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้ม
ลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรือหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นนิติบคุคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2.2) ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ระบวุา่ผูถื้อนัน้มีสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีจ านวนหนว่ย
ของใบส าคญัแสดงสทิธิมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนตามที่ระบอุยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิ (ถา้
มี)(ส  าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ไดม้ีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพียงบางสว่น) 

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

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่
หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรอืส าเนาใบตา่งดา้ว ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) นิติบคุคลในประเทศ 
ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไมเ่กิน 3 เดือนก่อนวนัใชส้ิทธิพรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัใชส้ทิธิ ซึง่รบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กลา่วขา้งตน้บริษัทจะถือว่าผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงคท์ี่จะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาในการใหผู้้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

(2.4) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ิทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยไมเ่กินวนัใชส้ทิธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

(ก) โอนเงินเขา้ บัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ 
ช่ือบญัชี “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน)”  เลขที ่ 439 – 009686 – 2 
โดยน าสง่เอกสารพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัและเวลาการใชส้ทิธิ 

(ข) ช าระโดย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะตอ้งลงวนัที่
ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันที่ก าหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และต้องสามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน)” ทัง้นี ้การใชส้ทิธิซือ้
หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บ
เงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากบริษัท ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิ
ดงักล่าวและบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ โดยใหถื้อว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
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หมายเหต:ุ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัจะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายทางภาษีและ/
หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์ 
หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ (ถา้มี) 

(3)  จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญไม่ว่าในกรณีใดๆ ตอ้งไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามัญและ
จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ แต่ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใช้
สิทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้
สามญั 

(4)  จ านวนหุน้สามญัที่จะออกเมื่อมีการใชส้ิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชส้ิทธิซึง่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิได้
ช าระตามที่กลา่วขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิในขณะที่มีการใชส้ทิธินัน้ โดยบรษัิทจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็ม
ไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิและ/หรอือตัราการ
ใชส้ิทธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่
เหลือจากการใชส้ิทธิดงักลา่วคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้
สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ทัง้นี ้หากบริษัทไดท้ าการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใชส้ิทธิโดยการสง่มอบทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ 
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิตามที่ระบใุน
เง่ือนไขการปรบัสิทธิและมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของ
หุน้ทิง้ 

(5)  หากบริษัทไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญั หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญันัน้ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัที่ใชส้ิทธิ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่าการแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ และบรษัิทจะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้กผู่ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินในการใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิทสงวนสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการ
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

(5.1) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ หรอื 
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(5.2) ถือว่าจ านวนหุน้สามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนที่พงึจะไดร้บัตามจ านวนเงินในการใชส้ิทธิซึง่บริษัทไดร้บั
ช าระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิในขณะนัน้ 

ในกรณีตามขอ้ (5.1) บรษัิทจะคืนเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่บรษัิทถือวา่ไม่
มีการใชส้ทิธิดงักลา่ว ใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หรอื 

ในกรณีตามขอ้ (5.2) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มเงินสว่นที่เหลอื (ถา้มี) 
ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใชส้ิทธิเพียงบางสว่นคืนใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 
วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

(6) เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้ 
หุน้สามญั กลา่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญั และช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิก
ถอนการใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิท 

(7) เมื่อพน้ก าหนดวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แตผู่ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใชส้ิทธิที่ก าหนด
ไวอ้ย่างครบถว้นใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้
สทิธิไมไ่ดอ้ีกเมื่อพน้ก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

(8) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงคจ์ะใช้
สทิธิ บรษัิทจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ี่มีจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ และจะยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่
ส  าหรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ และบรษัิทไดร้บัช าระค่าหุน้ครบตามจ านวน
ที่มีการใชส้ิทธิแลว้ นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธินัน้เขา้เป็นผูถื้อหุน้
สามญัของบรษัิทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ รวมทัง้ด าเนินการ
ขอจดทะเบียนหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบัตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัใช้
สทิธิ 

(10) ในกรณีที่หุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน ขอ้ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้
คา่เสยีหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ไมว่่าจะเป็นบคุคลหรือนิติบคุคล) ที่ไม่สามารถใชส้ทิธิได้
เนื่องจากการถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม 
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ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลา่วมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผู้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 
(GLOCON-W4) ซึง่สามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.glocon.co.th  

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

          (นางสาวหลยุส ์ เตชะอบุล) 
            ประธานกรรมการบรหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



หมายเหตุ:   หากผู้จองซอืประสงค์จะเปลียนแปลงทอียู่ทใีห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่ายปฏบิตัิการหลกัทรัพย์ บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

                    เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จํากัด (มหาชน) ครังท ี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 หนว่ย/unit 1 หุ้นสามัญ/ordinary share  ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุ้นTHB/share ยืนเอกสารระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs. 

การใช้สิทธิครังที/ 

No. of Exercise  

  ครังที 1 : No. 1   ครังที 2 : No. 2   ครังที 3 : No. 3   ครังท ี4 : No. 4 

  ครังท ี5 : No. 5   ครังที 6 : No. 6   ครังที 7 : No. 7   ครังท ี8 : No. 8 

  ครังท ี9 : No. 9   ครังที 10 : No. 10   ครังที 11 : No. 11   ครังท ี12 : No. 12 

 

  วนัทียืนความจํานง/Intention Notification Date ......................................................... 

ข้อมลูผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below 

เรียน คณะกรรมการบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกดั (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 …………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 

เลขทะเบียนผูถ้อืหุน้เลขที / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทที์ติดตอ่ได ้/ Tel. ……………………………………………………………………………………………. 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ใบตา่งดา้ว / หนงัสือเดนิทาง / เลขทะเบยีนนิติบคุคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………... 

ทอียู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้อืหุน้ จาํนวน / According to the Share Register Book, I/We own ……………….……...…………………. หุน้ / shares 

มีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบริษทั จาํนวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน) ดงันี  

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

จาํนวนทีจองซือ (หุน้) / 

No. of shares subscription (Shares) 

จาํนวนเงินทชีาํระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 

           จองซือตามสิทธิทงัจาํนวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนงึ 

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

  

           จองซือเกินกวา่สิทธิ (ระบเุฉพาะจาํนวนทีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

                                                                                                                                            รวมจองซือทงัสิน / Total Subscription 
  

พร้อมกนันี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุน้สามญัดงักลา่วโดยชาํระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 

   เงินโอนเขา้บญัชี / Bill Payment         เช็คบคุคล / Personal Cheque                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  ตวัแลกเงิน / Draft 

(ในกรณีทีส่งค่าจองซือหุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็นเชค็บุคคล หรือเชค็ธนาคาร หรือตวัแลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการ / 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) 

เลขทีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัที / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..…………………   

โดยสงัจ่าย “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน)” เลขทีบญัชี 439-009686-2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ/ Payable to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 439-009686-2 , Siam Commercial Bank Plc.,  

Soi Thonglor  Branch   

เมือขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักลา่ว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัดาํเนินการดงัต่อไปนี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 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) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดรั้บการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขที .............................................. 

นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือเขา้บญัชีซือขายหลกัทรัพย์ เลขที ............................................................ ซึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันนั / 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. 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดรั้บการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัที ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือ

ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราทีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด / 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) 

ใหอ้อกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้ับจดัสรรนนัไวใ้นชือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ขา้พเจา้ตามชือทีอยู่ทีระบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้ือหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใด ๆ เพอืทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัทคีรบกาํหนดการใช้สิทธิ / 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 

ในกรณีจองซือเกินกวา่สิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัทีจองซือเกินกวา่สิทธิ หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนทีจองซือเกินกวา่สิทธิ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืนโดยใหบ้ริษทัดาํเนินการส่งทางไปรษณีย ์เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายผูจ้องซือ โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที

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.  

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวและจะไมย่กเลิกการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนนี แต่หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือหุน้สามญัเพมิทุนทีไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบคุคล/เช็คธนาคาร/ตวัแลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี 

มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซือ หรือหากเช็คบคุคล/เช็คธนาคาร/ตวัแลกเงิน ทสีงัจ่ายแลว้นนัไมผ่่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจองและขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคนื ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพิมทุนบริษทั  

เอน็พพีจีี  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และทีจะไดม้กีารแกไ้ขเพิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 

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. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเสียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            

ก่อนการตัดสินใจจองซือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                   

การประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Suitability Test) เพือจองซือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1.ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเสียงทยีอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเสียงของหุน้สามญัทขีา้พเจา้จะจองซือครังนี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทงันี หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไมเ่หมาะสมกบัการจองซือหุน้ในครังนี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงค์ทจีะจองซือหุน้สามญัในครังนี และไดล้งลายมือชือเพอืยืนยนัในฐานะผูจ้องซือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบวา่ การลงทุนใน

หุน้สามญัครังนีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสียงทีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมนิ 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.                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงชือ………..............................................................................ผูจ้องซือ / Subscriber 

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

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย) (Subscriber please also fill out the portion) 

วนัทจีองซือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซือเลขที / Subscription No. ……………………………………………. 

ผูจ้ดัจาํหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพอืจองซือหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทั จาํนวน / 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 

โดยชาํระเป็น / made payable by                    เงินโอน /Bill Payment               เช็คบุคคล / Personal Cheque              เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                    ตวัแลกเงิน / Draft 

เลขทีเช็ค  / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัที / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………………………………………. 

โดยหากผูจ้องซือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซือขายหลกัทรัพยเ์ลขท ี  .......... ............... ............... ............... ............... ............................................ 

        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........... ............... ............... ................................... 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพอืผูจ้องซือ / 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 

        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซือ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ปิดการจองซือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ทผูีร้ับมอบอาํนาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

 


