
                                                                                GLOBAL-W                  เลขที�ใบจอง/Form No._____________ 
 
 
 
เรียน คณะกรรมการ บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
To    The Board of Directors of Siam Global House Public Company Limited. 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) / I (Mr./ Mrs./ Miss./Juristic Person)____________________________________________________________ที�อยูเ่ลขที� / Address No.____________________________ 
ตรอก / ซอย / Soi____________________________________ถนน / Road_________________________________แขวง / ตาํบล / Sub-District____________________เขต / อาํเภอ / District________________________ 
จงัหวดั / Province___________________________________รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code_____________________โทรศพัท ์/ Telephone No._________________________________ 
(โปรดระบุประเภทผูจ้องซื\อหุ้น) / Please specify type of subscribers 
         บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                               บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว                                 นิติบุคคลสญัชาติไทย                                         นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
                             Thai individual           Alien Individual                   Thai Juristic Entity               Alien Juristic Entity 
เลขที�บตัรประชาชน / เลขที�ใบต่างดา้ว / เลขทะเบียนบริษทั___________________________________________________________________________________ (โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
Identification No. / Alien Card No. / Passport No. / ID Card No./ Company Registration No.                                              (Please attach the evidence with certified true copy) 
ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิในการจองซื\อหุ้นสามญัของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงันี\  
Being the warrant holder of Siam Global House Public Company Limited. I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of Siam Global House Public Company Limited as follows: 
1.  จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to exercise ___________________________________________________________________________________________หน่วย / Unit(s) 
2.  จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ____________________________________________________________________หุ้น / Share(s) 
     อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามญั  ในราคาหุ้นละ 7.50  บาท/ หุ้น 
     The exercise ratio is warrant 1 unit(s): ordinary shares 1 share(s) with the exercise price of Baht 7.50 per share 
3.  รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซื\อหุ้นสามญั / Totaling of Payment _____________________________________ บาท / Baht (___________________________________________________________________) 
4.  ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าจองซื\อหุ้นสามญัดงักล่าวโดย / I herewith submit for payment of the common shares : by 
       เชค็ / Cheque                            แคชเชียร์เชค็ / Cashier Cheque                  ตัoวแลกเงินธนาคาร/ Bill of Exchange                อื�นๆ / Other 
     สั�งจ่าย “บญัชีจองซื\อหุ้นสามญัของ บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)” 
     Payable to “DEPOSIT ACCOUNT FOR  COMMON  SHARE  OF SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED” 
         (จะตอ้งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านั\น) / (A/C Payee Only and that could be cashed in Bangkok only) 
5.  ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื\อหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี\  / I have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised. 
     ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน / Amount of Delivered warrants__________________________________________________________________ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดงันี\ / with the following details 
     เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No______________________________________________________________________จาํนวน/ Amount____________________________________หน่วย/ Units 
     เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No______________________________________________________________________จาํนวน/ Amount____________________________________หน่วย/ Units 
     รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ส่งมา / The total number of delivered warrants_____________________________________________________________________________________________หน่วย/ Units 
     จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)________________________________________________________________________หน่วย/ Units 
6.  หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี\  (ผูจ้องซื\อหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
     If the ordinary shares are allotted to me. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
             ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนั\นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และ ดาํเนินการให้ 
             Ordinary shares in the name of “ Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for 
             บริษทั________________________________________________ผูฝ้ากเลขที�_______________________________________________นาํหุ้นนั\นเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
             Company                        Participant No.                      to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited  
             ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อบญัชีซื\อขายหุ้นเลขที�________________________________________________________________________________________ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั\น 
             In accordance with the SET for securities trading account No. 
             ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนั\นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ และส่งมอบใบหุ้นมาให้ขา้พเจา้ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที�ใชสิ้ทธิซื\อหุ้น 
             Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares and delivered to me within 45 days after the exercise date. 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซื\อหุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื\อหุ้นสามญันี\  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื\อหุ้นสามญัที�ไดรั้บกรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเชค็/แคชเชียร์เชค็/ตัoวแลกเงิน
ธนาคาร มาถึงบริษทัภายในกาํหนดเวลาการจองซื\อ หรือเชค็/แคชเชียร์เชค็/ตัoวแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซื\อหุ้น 
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares and I shall not cancel my subscription. If I do not deliver this subscription form which has been completely Filled in and cheque/cashier  cheque/bill of 
exchange to the company with in notification period or cheque/cashier cheque/bill of exchange be refused from that bank. I shall not intend to exercise the warrants. 
 
 
                           ลงชื�อ/Signature____________________________________________ผูจ้องซื\อหุ้นสามญั/ Subscriber 
 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื�อหุ้นสามัญ / SUBSCRIPTION RECEIPT 

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บเงินจาก____________________________________________________เพื�อจองซื\อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) 
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED has received money from   For a subscription of ordinary shares of Siam Global House Public Company Limited 
จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดรั้บจากการขอใชสิ้ทธิ____________________________หุ้น ในราคาหุ้นละ____________________________บาท รวมเป็นเงินที�ชาํระ_________________________________บาท 
Amount of ordinary shares from the exercise of the right      shares. At the price of Baht per share   Totaling amount of Baht 
เลขที�เชค็/ Cheque No.______________________________วนัที�/ Dated________________________________ธนาคาร/ Bank_____________________________สาขา/ Branch______________________________ 
จาํนวนเงิน/ Amount of Baht________________________________บาท จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี)/ Amount of the less warrants which are not exercised (if any)_________________หน่วย / Units 

 
เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized officer____________________________________________ 


