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ท่ี    GLOBAL/SET/201222 

                                                                                             วนัท่ี 30 ตุลาคม 2555               4  พฤศจิกายน  2554 
 

เร่ือง แจง้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี1 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ (GLOBAL-W) คร้ังท่ี 3 
 

เรียน กรรมการ และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (GLOBAL-W) จ านวนทั้งส้ิน 239,999,983 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2554 นั้น บริษทัฯไดก้ าหนดวนัใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 1

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ(GLOBAL-W) คร้ังท่ี 3 ดงัน้ี 

 
1. วนัก าหนดการใช้สิทธิ : วนัที ่16 พฤศจิกายน 2555 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

              วนัท่ี 7 - 15 พฤศจิกายน 2555 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

       3.     อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัได ้1.2 หุน้ 

4.    ราคาทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญตามสิทธิ : หุน้ละ 6.25 บาท ( หกบาทยีสิ่บหา้สตางค ์) 

5.     เอกสารในการยืน่ความจ านง : 

(ก)      แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดง

ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของบริษทัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านง

ในการใชสิ้ทธิ หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.globalhouse.co.th 

(ข)     ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม

จ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

(ค)              หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

    1)   บุคคลสัญชาติไทย    :      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

    2)   บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย     :      ส าเนาหนงัสือเดินทางซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

http://www.globalhouse.co.th/


 

 3)   นิติบุคคลในประเทศ         :    ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 3 

เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสาร

หลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง (ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั  หรือบริษทัผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บั บริษทั ศูนยรั์บฝากฯ เป็น

ผูโ้อน/ผูรั้บโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐานดงักล่าว) 
 

4)    นิติบุคคลต่างประเทศ         :     ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั  หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั  

และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรอง

โดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐาน

ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

(ง)  ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

ภายในวนัท่ี 7-15 พฤศจิกายน 2555 โดยวธีิหน่ึงวธีิใด  ดงัน้ี 

 1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “ บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 

(มหาชน)”  ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ  ากดั  (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  บญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี 111-2-91829-2    

โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

2) ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท ์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร  หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้น

กรุงเทพมหานคร  ภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “ บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท สยาม    

โกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)”  ทั้งน้ี  การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บ

เงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น  หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทั  ใหถื้อวา่ผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว  และบริษทัตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิ กการขอใชสิ้ทธิ

ในคร้ังนั้น  แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังต่อไป  เวน้แต่เป็นการยกเลิกสิทธิในคร้ัง

สุดทา้ยใหถื้อวา่หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

หมายเหตุ   :  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทาง

ภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถา้มี)  ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยหมวดอากร

แสตมป์  หรือขอ้บงัคบั  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิการซ้ือหุน้สามญัตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  (ถา้มี) 

 



5. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ : 

       บริษทั  สยามโกลบอลเฮา้ส์  จ  ากดั(มหาชน)  ส่วนงานเลขานุการ 

       เลขท่ี 232 หมู่ท่ี 19  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอด็  45000 

       โทรศพัท ์: 043 - 519777, 043-527222 ต่อ 784 

       โทรสาร :  043 – 519649 

       www.globalhouse.co.th 
 

    บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ) 
                 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

 
  


