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ที�    GLOBAL/SET/201111 

                                                                                     วนัที�  4  พฤศจิกายน 2554 
 

เรื�อง แจง้การใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GLOBAL-W) ครั� งที� 1 
 

เรียน ท่านผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ ครั� งที� 1 (GLOBAL-W) 
 

 ตามที�บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) (“บริษทั”)  ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้
สามญัของบริษทัฯ ครั� งที� 1 (GLOBAL-W) จาํนวน 239,999,983 หน่วย  ทั�งนี�  วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั� งแรกตรงกบัวนัที� 
18 พฤศจิกายน 2554, ครั� งที� 2 ตรงกบัวนัที� 18 พฤษภาคม 2555, ครั� งที� 3 ตรงกบัวนัที� 16 พฤศจิกายน 2555 และวนั
กาํหนดใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยจะตรงกบัวนัที� 17 พฤษภาคม 2556 ในกรณีที�วนักาํหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการ 
ใหเ้ลื�อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธินั�นๆ 
 ทางบริษทัฯ ขอเรียนแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับ
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 1 ในวนัที� 18 พฤศจิกายน 2554 ดงันี�  
 

1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

              วนัที� 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วนัที� 17 พฤศจิกายน 2554 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
 

2. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
 

3. ราคาที จะซื#อหุ้นสามัญตามสิทธิ : หุน้ละ 7.50 บาท ( เจด็บาทหา้สิบสตางค ์) 
 

4. เอกสารในการยื นความจํานง : 
(ก)      แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัที�ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดง
ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุน้ของบริษทัได ้ ณ สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิ หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.globalhouse.co.th/investor_report.aspx 
(ข)     ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ระบุวา่ผูถื้อนั�นมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม
จาํนวนที�ระบุอยูใ่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั 
(ค)              หลกัฐานประกอบการจองซื�อหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

    1)   บุคคลสัญชาติไทย    :      สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนซึ�งยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 



 

    2)   บุคคลที�ไม่ใช่สัญชาติไทย     :      สาํเนาหนงัสือเดินทางซึ� งยงัไม่หมดอาย ุ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

 3)   นิติบุคคลในประเทศ         :    สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัที�ออกโดยกระทรวงพาณิชยที์�ออกไม่เกิน 3 
เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง (ยกเวน้กรณีที�บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั  หรือบริษทัผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บั บริษทั ศูนยรั์บฝากฯ เป็น
ผูโ้อน/ผูรั้บโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐานดงักล่าว) 

 

4)    นิติบุคคลต่างประเทศ         :     สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั�งบริษทั  หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั  
และหนงัสือรับรองที�ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซึ� งรับรอง
โดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐาน
ของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

(ง)  ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิตามที�ระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด  โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิโดยวธีิหนึ�งวธีิใด  ดงันี�  

 1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากชื�อบญัชี “บัญชีจองซื#อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั 

(มหาชน)”  ธนาคารไทยพาณิชย ์  จาํกดั  (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  บญัชีออมทรัพย ์  เลขที�บญัชี 111-2-91829-2    
โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

2) ชาํระโดย เช็ค ดร๊าฟท ์  ตัlวแลกเงินธนาคาร  หรือคาํสั�งจ่ายเงินธนาคารที�สามารถเรียกเก็บไดใ้น
กรุงเทพมหานคร  ภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละครั� ง  โดยขีดคร่อมสั�งจ่าย “บัญชีจองซื#อหุ้นสามัญของ บริษัท สยาม   

โกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)”  ทั�งนี�   การใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื�อบริษทัสามารถเรียกเก็บ
เงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั�น  หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที�มิไดเ้กิดจากบริษทั  ใหถื้อวา่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว  และบริษทัตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิการขอใชสิ้ทธิใน
ครั� งนั�น  แต่ทั�งนี� ไม่เป็นการตดัสิทธิที�จะใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัในครั� งต่อไป  เวน้แต่เป็นการยกเลิกสิทธิในครั� ง
สุดทา้ยใหถื้อวา่หมดสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

หมายเหตุ  :  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทาง
ภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั�งหมด (ถ้ามี)  ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากร
แสตมป์  หรือขอ้บงัคบั  หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิการซื�อหุ้นสามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  (ถา้มี) 

 
5. สถานที ติดต่อในการใช้สิทธิ : 
       บริษทั  สยามโกลบอลเฮา้ส์  จาํกดั(มหาชน)  ส่วนงานเลขานุการ 
       เลขที� 232 หมู่ที� 19  ตาํบลรอบเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 



       โทรศพัท ์: 043 - 519777, 043-527222 ต่อ 784 
       โทรสาร :  043 – 519649 
       www.globalhouse.co.th 
 

    บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย 
บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ) 
                 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

สาํเนาเรียน : เลขาธิการ / สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


